
ZIUA PRESEI COMUNISTE
lată numărul de 1 Mai 1960 

al ziarului „Pravda", organul 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice. De pe prima pagină, se 
desprinde chipul luminos al ma
relui Lenin, conducătorul genial 
al oamenilor muncii de pretu
tindeni în lupta pentru libertate 
și fericire. Steaguri, multe stea
guri, purtînd cuvîntul „MIR“, 
cuvîntul „PACE“, scris în multe 
limbi ale pămîntului, cuvînt 
scump tuturor popoarelor lumii. 
Alături, un îndemn plin de în
flăcărare, de patos revoluționar : 
„Sub steagul marxism-Ieninismu- 
lui, sub conducerea partidului co
munist — înainte spre victoria 
comunismului!“

Aceste cuvinte întruchipează 
strălucit nobilele țeluri pentru 
care „Pravda" leninistă luptă 
neobosit, viguros, de la primul 
ei număr. Și primul ei număr a 
apărut cu 48 de ani în urmă, 
la 5 mai 1912. Infruntînd teroa
rea țaristă, „Pravda" leninistă 
a purtat cu hotărîre cuvîntul 
partidului în mase, și-a îndepli
nit în chip strălucit rolul de or
ganizator și însuflețitor al ma
selor în lupta pentru victoria 
Revoluției socialiste. Sub condu
cerea partidului comunist „Prav
da" și în frunte cu ea întreaga 
presă sovietică a militat pentru 
victoria socialismului și comu
nismului, cucerind dragostea și 
prețuirea oamenilor sovietici, a 
sute de milioane de oameni din 
toate țările lumii. Slujind cu de
votament 
luptă pentru 
„Pravda" a 
model pentru 
că din toate 
5 mai, data 
număr al ziarului „Pravda" — 
sărbătoarea presei comuniste și 
progresiste.

Continuîndu-și drumul ei glo
rios. „Pravda", și împreună cu 
ea întreaga presă sovietică, des
fășoară o activitate susținută 
pentru propagarea și triumful 
ideilor marxism-leninismului. Cu
vîntul înflăcărat al presei sovie
tice aduce o importantă contri
buție la mobilizarea oamenilor 
sovietici pentru îndeplinirea sep- 
tenalului, pentru înfăptuirea u- 
riașelor sarcini ale construcției 
desfășurate a comunismului, pen
tru cucerirea victoriei în între
cerea pașnică cu capitalismul. 
Presa sovietică în frunte cu 
„Pravda" și-a cucerit dragostea 
oamenilor cinstiți de pretutindeni 
pentru că cuvîntul ei reflectă fi 
del nobila politică de pace pro
movată pe plan internațional de 
Uniunea Sovietică, lupta ei neo 
josită pentru colaborare și înțe

legere pe plan internațional, pen
tru rezolvarea problemei dezar
mării și a celorlalte probleme 
internaționale, pentru evitarea 
pericolului unui nou război. Cu 
o mare forță, presa sovietică 
demască neobosit falsa democra
ție burgheză, lipsa de 
în care se zbat masele 
din țările capitaliste, 
încearcă presa burgheză

adevărul, chemînd Ia 
progresul omenirii, 
devenit un înalt 
presa muncitoreas- 
țările, iar ziua de 
apariției primului

bițeze osanale „democrației“ bur
gheze, să camufleze sub voalul 
minciunilor crunta exploatare a 
oamenilor muncii din țările ca
pitaliste, să ascundă valul rnî- 
niei populare împotriva terorii, 
împotriva grelelor consecințe ce 
decurg din cursa înarmărilor 
desfășurată de marile monopo
luri. Adevărata față a „demo
crației “ burgheze o dezvăluie sîn- 
geroasele evenimente din Coreea 
de sud, tulburările de la Istan
bul, revolta maselor populare 
din țările capitaliste împotriva 
cercurilor reacționare care se 
opun mersului înainte ale isto
riei.

Ideile păcii și progresului, 
idei cărora presa progresistă din 
toate țările slujește cu devota
ment, găsesc un tot mai larg 
ecou în rîndurile maselor popu
lare.

Presa din Republica noastră 
Populară, căreia partidul i-a în
credințat un rol de înaltă răs
pundere în mobilizarea maselor 
populare la înfăptuirea politicii 
partidului, la construirea socia
lismului. urmează neabătut e- 
xemplul de luptă al presei so
vietice. întreaga noastră presă 
în frunte cu „Scînteia" își trage 
forța din principialitatea mar- 
xist-leninistă. din devotamentul 
fără margini față de cauza po
porului. din legătura indisolu
bilă cu masele. Pătrunsă de un 
înalt spirit de partid, condusă 
de partid, învățînd din experien
ța presei sovietice, nresa noastră 
pune în centrul activității 
popularizarea și lămurirea 
blemelor fundamentale ale 
ticii partidului, antrenarea 
selor la aplicarea în viață
cesteî politici. Succesele imoor- 
tante obținute în industrializa
rea tării. în transformarea so
cialistă a agriculturii, în ridica
rea nivelului de trai, umplu de 
bucurie inimile oamenilor mun 
cii. In obținerea acestor succese, 
cei ce muncesc au avut în presă 
un ajutor de preț, un îndemn. 
Presa noastră și-a cucerit dra
gostea și stima maselor pentru 
că purtînd în mase cuvîntul scris 
al partidului, ea înfățișează ope
rativ principalele săfcîhî ale con
strucției vieții noi, constituie o 
tribună a experienței înaintate 
în toate ramurile de activitate, 
combate cu perseverență lipsurile 
care se ivesc, mobilizează la în
lăturarea greutăților. Deschizînd 
paginile „Scînteii", ale celorlal
te ziare, ai în față imaginea 
imensului șantier al construcției 
vieții noi ce se desfășoară pe 
întreg cuprinsul patriei.

In această perioadă ponorul 
nostru desfășoară o muncă uriașă 
pentru a întîmpina cel de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R. cu 
realizări deosebite Cel de-al 
IlI-lea Congres al partidului va 
face bilanțul victoriilor obținute 
de poporul nostru în construc
ția vieții noi. va aproba olanul 
de 6 ani a cărui sarcină funda
mentală este terminarea în linii

Anul XII 
5VII Nr. 3284
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ln secția bobinaj a Filaturii Lupeni, locul întîi în între
cerea pentru o cît mai bună calitate a bobinelor îl deține 
schimbul condus de brigadiera Scrobota Margareta.

< IN CLIȘEU: Bobinatoarele Bățălan Minerva. Gheorghină 
s Doina și Lupșan Aurelia ascultă explicațiile brigadierei refe- 
' ritoare la calitatea bobinelor executate de ele.

O inițiativă fpu moașă

(Continuare în pag. 3-a)

Tudor 
se nu- 
blocuri 
nostru.

țiatorii aducerii puieților și a 
brazdelor cu iarbă de pe coasta 
înverzită din apropiere. Cu mult 
interes au muncit la amenajarea 
spațiului verde din fața blocului 
și tov.
Ana și

Stănescu Florica, Bercea 
Tarniță Dotnnica..

T. R1NCEANU
corespondent

IN SECTORUL 
CELOR TINERI

Erau de față toți utemiștli din 
sectorul IV B al minei Lupeni — 
sector de tineret. Adunarea ge
nerală a organizației U.T.M. un
de se discutau probleme de mun
că, de educație, se apropia de sfîr- 
șit. Venczel Dumitru, secretarul 
organizației U.T.M. ceru tinerilor 
să-și spună cuvîntul în încă o 
chestiune:

— Dacă ați trecut pe axul co
lector din sectorul nostru, ați vă
zui cît cărbune s-a revărsat din 
crațere și a rămas pe galerie. Pe 
puțin 100 tone de cărbune care 
stă acolo și îngreunează circula
ția, transportul. Propun să venim 
cu toții într-o zi liberă, să punem 
mina și să-l încărcăm...

In ziua stabilită, douăzeciși- 
cinci de utemiști erau prezetiți 
pe galeria axului colector. Era o 
zi de repaus, și mina nu lucra. Ca 
să poată transporta cărbunele pî
nă la ziuă, tinerii s-au împărțit 
pe echipe: 11 dintre ei, între care 
electricianul Bologa Gheorghe, 
mecanicul Bogdan Constantin — 
la încărcare, Cotloană Ion șt Me- 
szaros Andrei și-au luat locul pe 
locomotivele lor subterane, me
canicii Popa Ioan, Stefi loan au 
luat în primire crațerele — și 
munca a pornit.

Cîteva ore de muncă plină de 
elan tineresc și cărbunele a dis
părut de pe galeria de colectare, 
fiind dus de crațere la rostogol și, 
de acolo, încărcat în vagonete, 
spre ziuă. In aceea zi, s-au tri
mis spre benzile preparației, nu 
mai puțin de 140 tone de 'cărbune.
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Blocul nr. 3 din str. 
Vladimirescu din Lupeni 
mără printre primele 
construite în cartierul
Terenul viran, de aproape 100 
m. p., ce se găsește în fața blo
cului, a servit pînă anul trecut 
pentru depozitarea cenușei, ceea 
ce dădea un aspect urît cartie
rului.

încă în luna martie a. c. loca
tarii blocului au hotărît 
transforme acest teren viran 
tr-un spațiu verde.

Odată hotărîrea luată, 
trecut la fapte. Pe terenul
ran a fost adus pămînt, precum 
și brazde cu iarbă, tăiate cu 
grijă de pe deal; au fost ame
najate ronduri de flori, împrej
muite cu un chenar de brazde. 
Totodată au fost plantați puieți 
de mesteacăn cărora deja le-au 
dat frunzele. In prezent se lu
crează la confecționarea unor 
bănci. Acum, copiii din blocul 
nostru zburdă veseli printre ron
duri. Ei sînt aceia care udă flo
rile sădite.

O contribuție de seamă la a- 
ceastă realizare au adus-o mi
nerul Bende Gavrilă, tîmplarul 
Mircea Decebal. Ei au fost ini-
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CIRSTOIU VALENTIN lu
crează într-o brigadă ce e- 
xecută instalațiile sanitare 
ale noilor blocuri ce se con
struiesc în Lupeni. El este 
și unul dintre coresponden
ții harnici ai ziarului nostru. 
O parte din timpul său li
ber și-o petrece documentîn- 

du-se și scriind ziarului.

Tovarășul 
profesor 
la Grupul 
Petroșani, 
ție el se 
fizică și morală a viitoare
lor cadre de meseriași și 
maiștri. Acest lucru nu-1 
împiedică însă să scrie zia
rului despre multe probleme.

FANE IOAN e 
de educație fizică 
școlar minier din 
In această func- 

ocupă de oțelirea

și polisportiv, to-
BARABAȘ N1CO- 
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primele 4 'uni ale acestui an

Un bilanț rodnic în activitatea

Profesor 
varășul 
LAE s-a 
la ziar în această direcție. 
Nu există competiție spor
tivă despre care, participînd 
fie ca jucător, fie ca specta
tor, să nu informeze ziarul 
și prin el iubitorii sportului.
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sfaturilor
Recent a avut loc o ședință 

lărgită a Comitetului executiv al 
Sfatului popular raional Petro
șani, la care au participat preșe
dinții comitetelor executive ale 
sfaturilor populare orășenești și 
comunale. La ședință a participat 
și tov. Tomescu loan, membru al 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional. Ședința a ana
lizat rezultatele obținute de sfatu
rile populare din Valea Jiului în 
activitatea desfășurată în primele 
4 luni ale anului curent.

Din raportul prezentat dc tova
rășul Biro loan, vicepreședintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular raional, a reieșit că sfa
turile populare din Valea Jiului, 
printr-o mai bună organizare a 
muncii, prin întărirea legăturilor 
cu masele de cetățeni, au obținut 
sub conducerea organizațiilor de 
partid însemnate succese.-

Planul de încasări în primele
4 luni ale anului. a fost depășit 
substanțial. In sectorul agricol 
au fost construite 2 saivane, la 
Bănița și Iscroni. A crescut cu
5 la sută -numărul membrilor în
tovărășirilor zootehnice; planul 
de plantări de pomi fructiferi a 
fost depășit cu 1,23 la sută ; înca
sările din contribuția voluntară a 
locuitorilor au fost depășite cu 
4,5 la sută, iar contribuția în 
muncă cu 16.2 la. sută ; angaja
mentul muncitorilor, tehnreieni-

■ lor și inginerilor' constructori de 
a da în folosință oamenilor mun
cii din Valea Jiului un număr de 
200 apartamente noi pînă la 1 
Mai, a fost realizat. La această 
dată au'fost terminate 215 apar
tamente.

In ce privește întreprinderile 
raionale, ele au de asemenea rea
lizări bune I.C.O. Petroșani și-a 
îndeplinit planul de producție și 
prestări de servicii pe primele 4 
luni ale anului la data de 20 a- 
prilie și și-a îndeplinit integral 
sarcina de reducere a prețului de 
cost, realizînd beneficii în sumă 

I de 450.000 lei. însemnate reali-

populare
zări a obținut și întreprinderea 
„6 August" precum și unitățile 
comerciale

De la începutul anului, la mun
cile voluntare de înfrumusețare a 
cartierelor și străzilor au parti
cipat 44.158 cetățeni care, efec- 
tuînd un număr de 192.148 ore 
de muncă voluntară, au realizat 
economii în valoare de 889 947 
lei.

Prin munca voluntară a cetățe
nilor s-au realizat între altele, 
următoarele lucrări: nivelări de 
terenuri în incinta noilor blocuri, 
precum și în alte locuri pe o su
prafață de 9.814 m.p.; curățiri de 
șanțuri pe o lungime de 38.405 
m.l.; Au fost săpate noi șanțuri 
pe o lungime de 1.960 m.l.; s-au 
săpat terasamente pe o suprafață 
de 3.684 m.p. au fost făcute cu
rățiri și amenajări la parcuri și 
la zonele verzi pe o suprafață de 
45.884 m.p.; s-a așternut pietriș 
pe străzi și drumuri pe o suprafa
ță de 5.619 m.p.; s-au curățit ri
gole pe o lungime de 35.000 m.l.: 
s-au curățit 30.000 m.p. loturi 
zootehnice; s-au plantat pe străzi 
și în zonele verzi un număr de 
24.000 arbori ornamentali și al
tele. Toate acestea au dus la ri
dicarea nivelului urbanistic și la 
înfrumusețarea localităților din 
Valea Jiului-

Comitetul executiv al Sfatului 
popular raional analizînd rezul
tatele obținute a decernat Drape
lul roșu de sfat popular fruntaș 
Sfatului popular al orașului Pe
troșani, iar Sfatului popular Pe
trii a mențiune de onoare

Dintre comunele rurale, comu
na Bănița s-a situat în fruntea ' 
clasamentului, primind drapelul 
de fruntașă, iar comuna An ir «ra
sa s-a clasat pe locul 11, primind 
mențiune

GHEORGHE ELISE1 
șeful secției organizatorice 
a Sfatului popular raional

(Continuare in pafc. 3-a)



iMunca diriginților — 
în atenția organizației de partid

Zilele trecute membrii și can- 
didații de partid, cadre didactice 
de la școlile de 7 ani nr. 1, 2, 3, 
de la casa pionierului și grădi
nița de copii nr. 1 din Petro
șani au dezbătut în cadrul unei 
ședințe deschise problema acti
vității și a rolului1 dirigintelui 
în munca de instruire și educa
re a elevilor din clasele V—VII. 
In fața organizației de partid 
a prezentat un referat în legă
tură cu munca sa, dirigintele 
clasei a Vl-a B, Școala de 7 ani 
nr .1, prof. Gordin Ion. Folo
sind o mare varietate de metode 
și procedee pedagogice el a reu
șit să închege un colectiv puter
nic al clasei, a cărui opinie a 
lichidat multe deficiențe din ac
tivitatea elevilor. Datorită a- 
cestui fapt, clasa respecti
vă se numără acum printre cele 
fruntașe la învățătură, discipli
nă și acțiuni de folos obștesc. 
Elevii se ajută reciproc, au un 
simț de răspundere dezvoltat, nu 
se tem să-și spună și să-și re
cunoască greșelile. Referatul a 
prezentat și aspecte concrete ale 
educației comuniste, vădind in
teresul pedagogului în acest sens.

Discuții fructuoase
Expunerea a prilejuit discuții 

care au scos în evidență și mul
te lipsuri din munca diriginți- 
lor noștri. Așa de pildă, nu toți 
tovarășii diriginții au întocmit 
jurnale proprii cu cîte o scurtă 
caracterizare a fiecărui elev. A- 
cest jurnal, completat în fieca
re trimestru, în fiecare an, u- 
șurează procesul de urmărire 
permanentă a evoluției copilului, 
înlesnind dirigintelui alegerea și 
folosirea diverselor procedee pen
tru educarea lui. Bine venit ar 
fi fost un jurnal al clasei în ca
re să fie trecute evenimentele 
mai importante din viața clasei 
(un succes deplin la învățătură 
într-un trimestru, obținerea u- 
nei distincții pentru activitatea 
sportivă sau culturală, o ex
cursie prin regiune sau țară, 
etc.). Nu toți tovarășii diriginți 
ca de pildă Stamatoiu Orania, 
Vasilescu Laura și alții își des
fășoară activitatea pe baza unui 
plan de muncă săptămînal în ca
re să-și propună urmărirea pe 
zile a unui elev sau a muncii 
clasei. Așa se explică de ce u- 
neori dirigintele e rupt de viața 
și preocuoările organizației de 
pionieri din clasa sa, ori nu cu
noaște unele acțiuni și compor
tări ale clasei în afara școlii U- 
neori orele educative nu sînt bine 
pregătite, ori au un program prea 
încărcat. Nu întotdeauna diri
gintele cunoaște dinainte conți
nutul referatului ce urmează a 
fi susținut de un elev, ceea ce 
crează posibilitatea strecurării 
unor greșeli neștiințifice, apoli
tice, în referat, influențează ne-

SERI DE ODIHNA
Din inițiativa comitetului sin

dical al lucrătorilor din învăță- 
. mînt, s-au organizat la Lupeni 

așa-zise seri de odihnă cu pro
grame cuprinzînd conferințe și 
audiții muzicale, discuții pe a- 
numite teme etc.

Astfel de seri de odihnă se 
programează de două ori pe lună 
și se țin în sala de festivități a 
clubului minier din Lupeni. La 
ele participă cadre didactice, 
medici, ingineri, mineri etc. fi
ind foarte mult apreciate de pu
blicul din localitate.

Pînă în prezent s-au ținut 
confernțe despre „Lupta de eli
berare din Asia și Africa** de 
prof. Kraus Septimiu, „Omul — 
cel mai frumos nume", prezen
tată de profesorul David Nico- 
lae și o audiție muzicală din 
..Beethowen** cu o prezentare de 
dr. Pascu Nicolae.

E. TET1LEANU 
corespondent 

gativ educația colectivului cla
sei cum s-a întîmplat la cl. VIF-a 
A — dirigintele Arpagic Gh. Slab 
este de asemenea oglindită în 
munca unor diriginți educația 
ateistă a elevilor — parte inte
grantă a educației comuniste. 
Membrii de partid prezenți la 
adunare au subliniat ca o sar
cină deosebit de importantă a 
dirigintelui grija pentru educa
ția ateistă a școlarilor. Tov. Pa- 
raschivoiu C. a arătat diriginți- 
lor care trebuie să fie metodele 
lor în această problemă, condi- 
ționînd acțiunile întreprinse de 
cunoașterea în profunzime a con
cepției fiecărui elev și a mediu
lui în care el trăiește. Este bine 
ca dirigintele să recurgă — în 
funcție de elev — la diverse pro
cedee: unuia să-î recomande o 
carte cu caracter ateist, altuia. 
să-î ceară un referat în acest 
sens, pe alții să-i antreneze în- 
tr-o scenetă cu caracter demas
cator la adresa concepțiilor ne
științifice, mistice etc...

elevilor exemplul lor 
Dirigintele trebuie să 
cu clasa lui la munci 
obștesc, la plantarea 

îngrijirea parcurilor,

Dirigintele, exemplu viu 
pentru elev

Dirigintele este acela care 
trebuie să educe elevul în spiri
tul dragostei față de muncă și 
al păstrării avutului obștesc. 
Dacă unif tovarăși profesori se 
străduiesc să fie exemplu con
cret în muncă, mai sînt însă di
riginți care se rezumă la teorie, 
neoferind 
concret, 
participe 
de folos 
puieților, 
strîngerea fierului vechi, să fie 
în permanentă în mijlocul 
sei. în toate acțiunile.

In încheierea adunării, 
Pamfilie Gh. a subliniat că 
ginții trebuie să-și desfășoare ac
tivitatea pe baza documentelor 
plenarelor a V-a și a Vll-a aîe 
C.C. al U.T.M. și a documente
lor consfătuirii pe țară a diri- 
ginților, din anul 1959, fiind în 
permanență primul exemplu pen
tru elevi.

cla-

tov. 
diri-

FL. LAZAR 
corespondentă
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I O mamă a primit o
88 Deseori, locul copiilor din sala Gheorghe, medic pediatru, le-a
8 spațioasă, caldă și primitoare a dat atîtea sfaturi pentru îngriji- 
g secției maghiare de la Școala de rea sănătății copiilor lor. La un
8 7 ani din Aninoasa este ocupat
8 de eleve puțin obișnuite. De atî-
8 tea ori în serile de iarnă, aici se
8 adunau zeci de femei, de mame.
8 Timp de două ore învățau aici,
8 unele abia acum au avut prilejul 
| să stea intr-o bancă, într-c. sală 

g de clasă, prima oară, doar acum
8 au avut ocazia să se simia eleve.
8 Poate chiar pentru asta veneau
S cu atita regularitate la cursurile 
| de îndrumare în limba romînă și 
8 maghiară, organizate de. comite 
8 tul de femei de aici 
g De fiecare dată, responsabilele 
o cursurilor, tovarășele profesoare 
8 Pintea Evangelina, Simo Carola 
8 și Brînzan Elena știu să între- 
| gească orele cu teme cit. mai a- 

b tractive, mai interesante . Nu 
8 rare au fost cazurile cind la 
| cursuri în afara orelor politico- 

g ideologice susținute de cele trei 
8 profesoare, erau invitați să vor- 
8 bească elevelor-mame și intelec

tuali din diferite domenii de ac
tivitate. La un curs le.a vorbit 
despre probleme juridice și de 
viață, tovarășa Andrei Elena, ju
decătoare și tovarășul Taiomir, 
advocat la Tribunalul popular 
Petroșani. Altă dată, dr. Dîrlea
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Mai multă atenție 
frecvenței elevilor 

seraliști
Școala serală pentru tine- 

muncitor de pe lîngă
In 

retul 
, C.C.V.J. Petroșani își desfășoa
ră procesul de învățămînt peste 

200 de tineri din diferite între- 
,,prinderi și exploatări miniere 
idin Valea Jiului.

Datorită muncii depuse de în
treg corpul didactic și de elevi, 
‘școala serală se poate mîndri cu 
-mulți fruntași la învățătură prin- 
itre care: Șoșoi Petru (clasa 
IVIII-a A — muncitor la 
f U.R.U.M.P.), Androne Marian 
?i(clasa VIII-a A — depoul CFR), 
♦■Turbure Victor (clasa X-a B — 
#E. M. Aninoasa), Grozavu Mi- 
&hai (clasa XI-a — E. M. Lo
nea) și alții. Dar în școală sînt ' 
și unii elevi care au obținut re

zultate slabe la învățătură dato- 
Frită frecvenței nesatisfăcătoare.

Conducerea școlii, analizînd 
(frecvența elevilor a stabilit cau
zele care 
cipare a unor elevi la orele de 

^curs. In 
treprinderi (ca de pildă ICRTI) 
nu au înțeles să sprijine în su
ficientă măsură pe elevii munci
tori, necreîndu-le condiții ca ei 
să poată participa cu regulari

tate la curs. De asemenea, s-a 
observat și din partea unor elevi 
un dezinteres față de problema 
frecvenței. Elevi ca Savu Cor
nel, Tameș Constantin și Bă- 
descu Constantin au fost anali
zați în ultimul consiliu pedago
gic, atrăgîndu-li-se atenția asu
pra îmbunătățirii frecvenței lor.

Acolo unde comisiile de selec
ționare au ținut cu regularitate 
ședințele de analiză a muncii e- 

- levilor, după cum le-a fost in
dicat, rezultatele pozitive nu 
Intîrziat să se arate. Astfel, 
misiile de selecționare de 
U.R.U.M.P., Depoul C.F.R., E. M. 
Aninoasa și altele au reușit să 
determine elevii să aibă o frec
vență bună. Rolul comisiilor de 
selecționare este să ajute școala 
îndeosebi pentru îmbunătățirea 
frecvenței elevilor. Numai în a- 
cest fel la școala serală din Pe
troșani va fi încheiat cu succes 
anul școlar.

prof. I. FANE 
corespondent

au dus la slaba parti-

primul rînd, unele în-

au 
co
la

curs le-a vorbit și actorul D. Co- 
lumbeanu de la Teatrul de stat 
și mulți alți invitați.

Au trecut cinci luni de clnd 
comitetul de femei a deschis 
cursurile de îndrumare; cinci 
luni de clnd Niteș Victoria a în
ceput să pătrundă atitea lucruri 
necunoscute pînă atunci, de clnd

Victoria Matei sau Elisabeta Be- 
reczki cunosc metode noi de a-și 
ajuta copii, de etnd Salvina Cris. 
tea caută să imprime, celor două 
fetițe ale ei educația desprinsă 
din cursurile urmate...

Au trecut cinci luni...
In aceea după amiază din ulti

mele zile ale lui aprilie, sala sec
ției maghiare a Școlii de 7 ani 
din Aninoasa pare nelncăpătoare 
pentru femeile prezente. In mij
locul lor se află și o reprezentan
tă a Comitetului raional al fe
meilor, și un activist din partea 
Comitetului raional de partid. 
Domnea o atmosferă sărbăto
rească. Avea loc închiderea fes
tivă a cursurilor... Se face bilan-

Cînd primele acorduri ale marșului fanfarei vesteau apariția 
coloanelor de demonstranți, în fața tribunei au apărut mai întîi 
pionierii. Aplauzele puternice cu care au fost primiți copiii au 
subliniat dragostea și grija de care se bucură ei în țara noastră. 
IN CLIȘEU: Primul grup a] pionierilor la demonstrația de 

Mai.1
0

de la Școala medie 
Lonea. De multi ani, 

însemnat de cadre di- 
la această școală par- 

în

Activitatea culturală — 
o datorie a fiecărui profesor 

In procesul de ridicare conti
nuă a nivelului cultural al mase- 

<lor populare un rol de seamă îl 
au cadrele didactice. Acest lucru 
a fost înțeles și privit cu deose
bită seriozitate de învățătorii și 
profesorii 
mixtă din 
un număr 
dactice de
ticipă la acțiunile organizate

. cadrul clubului minier din, loca- , 
litate. Tovarăși ca Monoiu loan, 
Popa Ghizela, Tescan loan, Savu 
Marin, Popa Gheorghe, Ștefan 
Cornel participă cu regularitate 
la corul clubului. Conducerea 
școlii în colaborare cu clubul mi
nier au organizat cicluri de con
ferințe ținute de cadrele didac
tice în fața muncitorilor la club 
sau la locul de muncă, cuprinzînd 
aspecte din viața internă și inter
națională, probleme de știință și 
cultură.

diploma
țul muncii... Sînt clipe emoțio
nante... 88 de femei, de mame, 
primesc diploma de absolvire a 
cursurilor, diplome ofertie dp 
Consiliul național al femeilo- din 
Republica Populară Romînă.

...Bledea-neni privește diplo
ma pe care e scris numele ei • 
„Bledea Ana", mai jos, semnă
tura Ma.. I Roseti, președinta 
Consiliului național al femeilor 
din R.P.R. Emoția o stăpînește 
mai puternic. Iată, la 54 de ani 
primește și ea o diplomă, prima 
ei diplomă...

Iată că un grup de copii cu 
fețele îmbujorate vin să alunge 
emoția ce stăpînește întreaga sa
lă. Sînt copiii celor două grădi
nițe, romînă și maghiară, care au 
pregătit pentru această după- 
amiază un program di cîntece 
și poezioare.

...Marika, Doinița, Halnalka, 
Nina... spun poezioare, mamele 
lor sînt aici, în sală, le ascultă. 
In mină păstrează fiecare cîte o 
diplomă. Cită bucurie, cită cmoție 
le stăpînește... Copiii lor dragi 
le-au făcut surprize — au venit 
să le felicite și ele nu știu cum 
să le mulțumească. Le-ar slringe 
în brațe, le-ar săruta obrăjorii 
plini de sănătate... dar, n-o pot 
face acum... sala e arhiplină...

LICIU LUCIA
Aninoasa 

Un exemplu demn de urmat în 
coea ce privește activitatea cul
turală îl constituie tov. prot Popa 
Gheorghe. Pe lingă activitatea sa 
de dirijor al corului pe care o sus
ține de aproape 5 ani, el ajută și 
celelalte formații artistice din lo
calitate. De asemenea o activitate 
susținută a depus tov. Ștefan 
Cornel pregătind cu elevii piese 
și scenete pe care le-a prezentat 
apoi în fața muncitorilor la club.

In școala noastră s-a format 
, nu de mult o brigadă științifică 

cu rolul precis de a răspiridi prin
tre săteni cunoștiințe științifice 
despre natură și societate. Bri
gada științifică, în funte cu tov. 
Stoican Petru a făcut deplasări 
la Cimpa și Jieț unde prin 
conferințe și discuții cu muncito
rii și țăranii a contribuit la com
baterea misticismului 
stițiilor.

Considerăm însă ca 
noastră faptul că nu 
pînă acum să utilizăm lorme ma» 
diverse în activitatea culturală 
ca de pildă simpozioane, jurnale 
vorbite, procese literare, concur
suri pe 
contribui 
nivelului 
Lonei.

înv. ARIBASOIU MATEI

și a super-

o lacună a 
am reuși

diferite teme, pentru a 
și mai mult la ridicarea 

cultural al locuitorilor

Elevii amenajează 
baze sportive

Cu cîteva zile înaintea sărbăto- 
rii de 1 Mai, pe terenul de sport 
„Elevul** din Petroșani activita
tea sportivă a încetat, luîndu-i 
locul o alta. întreaga echipă de 
handbal, cu sprijinul permanent 
al direcțiunii Școlii medii mixte 
și al profesorului de educație fi
zică a pornit cu entuziasm la a- 
menajarea bazei lor sportive pen
tru jocurile nocturne. In cîteva 
zile elevii au prestat peste 500 
ore de muncă voluntară, muncind 
pînă seara tîrziu pentru a-și res
pecta angajamentul de a termina 
instalația electrică în cinstea zi
lei de 1 Mai. Elevi ca Păsculescu, 
Szalosi, Mihalcea, Țibula, Meis
ter, au lucrat pînă seara tîrziu 
la fixarea stilpilor și a caoluriior 
susținătoare a celor 16 becuri de 
500 w. Alături de ei au lucrat 
și tineri muncitori ca Romanescu 
Ioan de la Uzina electrică dornici 
să ajute elevii la amenajarea pri
mei baze sportive pentru jocurile 
nocturne. Direcțiunea școlii a 
primit de asemenea un ajutor 
substanțial din partea Uzinei e- 
lectrice Petroșani, întreprinderea 
Forestieră și U.R.U.M.P.



(i oglindește atlivitaiea onor leidiri de Mlădiii! 
de la mina iltkaii

Anul școlar al învățămîntului 
de partid se apropie de sfîrșit. 
In majoritatea cercurilor și 
cursurilor se predau ultimele 
lecții, se țin ultimele seininarii. 
Urmează perioada de recapitu
lare și discuțiile de închidere în 
acele forme ale învățămîntului 
de partid care își încetează ac
tivitatea în cursul verii.

In acest an, în organizarea, 
conducerea și desfășurarea învă
țămîntului de partid s-au obți
nut rezultate mai bune ca în 
anii trecuți. Aproape toți mem
brii și candidații de partid au 
fost încadrați în diferite cercuri 
și cursuri, lecțiile și seminariile 
au fost mai mult legate de prac
tică, a crescut eficacitatea învă
țămîntului de partid. Comitetele 
de partid au luptat pentru a a- 
sigura o frecvență bună în cer
curi și cursuri.

La mina Uricani, comitetul de 
oartid al minei acordă o deose
bită atenție bunei desfășurări a 
învățămîntului de partid — una 
din formele principale de edu
care comunistă a membrilor și 
candidaților de partid. Organi
zațiile de bază, sub conducerea 
comitetului de partid, se stră
duiesc ca învățămîntul de partid 
să se desfășoare în cele mai bu
ne condițiuni, asigurînd frecven
ța cursanților la cercuri și 
cursuri, calitatea lecțiilor și se- 
minariîlor. buna pregătire a 
propagandiștilor.

Organizația de bază nr. 1, se
cretar tov. Coconeț Vasile, se o- 
cupă temeinic de învățămîntul 
de partid, lucru ce se reflectă 
i rezultatele obținute. In cadrul 

acestei organizații de bază sînt 
patru cercuri. Cercul special pen
tru mineri condus de propagan
distul Dobai Mihai este cu lec
țiile la zi. frecventa este bună. 
Din cei 11 cursanți 10 partici
pă cu regularitate la fiecare șe
dință de învățămînt. Cercul de 
studiere a Statutului P.M.R. al 
cărui propagandist este tov. Vas- 
cul Dumitru este de asemenea 
cu lecțiile la zi. Din cei 30 de 
cursanți ai cercului, 28 partici
pă cu regularitate la învăță
mînt. Situația este asemănătoa
re și la celelalte două cercuri din 
cadrul acestei organizații de 
bază.

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

Plantează puieți pe terenuri degradate
In primăvara aceasta, nume

roși tineri din Petrlla și Lonea 
au participat la lucrările de îm
pădurire a terenurilor degradate. 
Astfel, tinerii constituit! In bri
găzi de muncă patriotică, au 
plantat în punctele Voevodul, Jieț 
și Aușel 4,5 ha. teren cu puieți 
de brad. Tot prin contribuția ti
neretului s-au transportat puieți

Minerilor de la Investiții — mal mult sprijin
Reeent s-au încheiat situațiile 

îndeplinirii sarcinilor de pian pe 
trimestrul I 1960 la sectoarele 
miniere aparținînd Direcției de 
Investiții a C.C.V..J. Bilanțul 
muncii minerilor de la investiții 
este rodnic în unele privințe și 
mai puțin rodnic in altele. Lu
crările de investiții planificate de 
executat în această perioadă au 
însumat un volum mai mare cu 
19,5 la sută decît cel realizat in 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, iar realizarea de plan 
obținută acum este cu 18,4 la 
sută mai mare decît în trimes
trul I 1959.

La obținerea acestui rezultat 
au contribuit în bună măsură co
lectivele sectoarelor de investiții 
de la exploatările Lonea, Petrila 
și Vulcan, muncitorii noștri au 
obținut de asemenea rezultate bu
ne în acțiunea pentru extinderea 
armării cu înlocuitori ai lemnului 
in scopul reducerii consumului a- 
cestui material de valoare. In pri
mele trei luni ale anului au fost 
armați în bolțari cu 264,4 m de 
galerie mai mult ca în aceași pe
rioadă a anului trecut. Remarcăm 
în această direcție rezultatele cb-

Rezultatele bune obținute în 
activitatea acestor cercuri se 
datoresc în primul rînd biroului 
organizației de bază care s-a o- 
cupat îndeaproape de această 
problemă și în ai doilea rînd 
membrilor și candidaților de 
partid care au privit cu simț de 
răspundere necesitatea ridicării 
permanente a nivelului lor ideo
logic și politic.

Rezultate mai slabe s-au obți
nut în desfășurarea învățămîntu
lui de partid în cercul de Isto
rie a P.M.R., propagandist tov. 
Gota Liviu, unde sînt încadrați 
cursanți de la sectoarele IV și 
VII. In acest cerc în ultimul timp 
frecvența nu a depășit 50 Ia 
sută, seminariile nu se desfă
șoară la nivelul cerințelor. Sînt 
cursanți care au multe absențe 
nemotivate. Astfel tov. Găvan E- 
lena nu are nici o nrezență. tov. 
Mileșan Zaharie, Kacso Elena, 
Ciceu Margareta, din cele 12 șe
dințe cîte s-au ținut pînă în 
luna aprilie, nu au participat 
decît la una singură.

Cei care absentează în majo
ritatea cazurilor sînt de la sec
torul VII, de unde în acest cerc 
sînt încadrați 8 tovarăși. Este 
limpede că cu astfel de lipsuri 
nu poate fi vorba nici de cali
tate, nici de conținut.

Pentru această situație se face 
vinovat în primul rînd biroul 
organizației de bază în frunte 
cu tov. secretar Ilie Irina, care 
a tolerat această situație pînă 
în prezent și nu a tras la răs
pundere cu toată tăria pe cei ca
re au neglijat îndatorirea statu
tară de a învăța.

Se poate pune ne bună drep
tate întrebarea : de ce în cadrul 
organizației de bază nr. 1 învă- 
țămîntul de partid merge bine, 
iar în cadrul organizației de ba
ză de la sectorul VII nu? Răs
punsul nu poate fi decît că la 
sectorul I există preocupare, iar 
la sectorul VII—nu. Comitetul de 
partid al minei trebuie să exer
cite un control mai eficace, să 
descopere la timp lipsurile ce se 
manifestă și să ia de îndată mă
suri de îndreptare.

NICOLAE POPON
consultant

al Cabinetului raional de partid

din Cimpa Ia locurile de plantare. 
Cei 480 de tineri care au partici
pat la această acțiune au efec
tuat 3.380 ore de muncă vo
luntară.

O activitate rodnică au desfă
șurat tinerii Todorici Nicolae, Fe
lea Gheorghe, Hoțea Pavel, Po- 
dor Ioan, Bak Petru, Săsărman 
Dănilă, Arimie Petru și alții.

TAMAȘ HORAȚIU 
directorul Direcției de investiții 

a C.C.V.J.
s=

ținute de sectoarele de investiții 
de la Lupeni și Uricani.

Minerii sectoarelor de învesti
ți! au acordat o mare atenție creș
terii vitezelor de avansare. La cî- 
teva exploatări miniere, brigăzile 
organizate pentru a realiza vite
ze mai mari de avansare au dat 
rezultate concludente. La Lupeni 
de pildă, brigada lui Huda Mihai 
a obținut în martie o avansare de 
85 m. galerie, la Petrlla îri lu
crările de deschidere a orizontu
lui XIV brigăzile conduse de Fleș. 
can Constantin și Somogyi Iuliu 
au obținut peste 80 m. avansare 
lunară. Recordul, dacă putem spu
ne așa, l-au obținut minerii care 
au săpat la mina Vulcan galeria 
transversală din puțul XI orizon
tul 590, peste 100 m. pe lună, ga
lerie cu profil dublu, armat în 
lemn. Trebuie menționat că tot 
la Vulcan, s-a trecut Ia săparea 
galeriilor direct la proiilul de 
betonare, eliminîndu-se operația 
de lărgire. Metoda aceasta aduce

Brigăzi 
de muncă patriotică 

harnice
La preparația Lupeni muncesc 

mulți tineri. La inițiativa orga
nizației U.T.M., ei au format cî- 
teva brigăzi de muncă patrioti
că. Acestea sînt într-o însufle
țită întrecere între ele pentru re
zultate cît mai frumoase în bu
na gospodărire a uzinei lor.

Printre brigăzile fruntașe se 
numără cea condusă de tov. Gaș- 
par Emeric din care fac parte 
tinerii Hroștea Mihai, Moldovan 
Nistor, Stanc.iu Constantin, Ber- 
dali Vasile, Moldovan Ioan și 
alții. In trimestrul I această bri
gadă a colectat și încărcat 88 
tone fter vechi, iar în luna apri
lie a mai colectat alte 49 tone 
fier. Brigada a lucrat la cură
țirea liniilor 6 și 7 de sub pre- 
parație, la nivelarea terenului 
pentru amenajarea unui parc în 
stația Bărbăteni și alte aseme
nea lucrări, obținînd o economie 
de 70.000 lei

Frumoase succese a obținut și 
brigada de muncă patriotică con
dusă de tov. Mazăre Vasile, a- 
vînd ca membrii pe tinerii Nemeș 
Irina, Ignat loan, Vapki Vili, 
Bălăceanu Aurica, Bîrsan Cris
tina, Dobre Panaghia, Gaspar 
Iosif, Cucuzel Nicolae. Brigada 
a colectat și încărcat 40 tone 
fier vechi, a curățit acoperișul la 
funicular, a executat împrejmui
rea la decantorul nr. II și alte 
lucrări, realizînd economii de 
50.000 lei.

MEREU PREOCUPAT DE ItOILUI

Ca ori ce șef de întreprinde
re tovarășul Pițurcă Constan
tin de la S.T.R.A. Petroșani e 
mereu preocupat. Problemele ce 
le are de rezolvat pe linie pro- 
iesională îi răpesc cea mai ma- 
re parte din zi. Și totuși, acest 
om, veșnic neobosit își găsește 
timp să ducă la îndeplinire o 
seamă de sarcini obștești. Una 
din pasiunile sale este aceea de 
a scrie ziarului. Articolele sale 
sînt scrise îngrijit și cu conți
nut. Sfaturile ce reies din arti
colele pe care le trimite redac
ției dovedesc o bună calificare 
profesională și nu puțini sînt 
șoferii din raionul nostru care, 

o economie de circa 420 lei la 
fiecare metru excavat la un profil 
de 9,6 m.p.

Rezultatele arătate mai sus nu 
exprimă însă folosirea deplină a 
posibilităților avute de sectoarele 
de investiții. In primul rînd, pre
țul de cost la activitatea globa
lă a direcției (inclusiv lucrările de 
suprafață) a fost depășit în tri
mestrul I cu 96.000 lei. Aceasta 
din cauze mai mult subiective.

In general, cu excepția secto
rului de la Petrila, la toate cele
lalte sectoare s-a depășit planul 
valoric la materiale. S-au depus 
insuficiente străduințe pentru 
economii de lemn, de ciment și 
alte materiale. La sectorul de 
investiții de la Vulcan de pildă 
s-au executat lucrări miniere cu 
profile mai mari decît cele tipi
zate. care au dus la consumuri 
suplimentare de materiale. Aici 
este și vina conducerii direcției 
care n-a luat la timp măsurile 
necesare. La fel, documentația ne
cesară lucrărilor s-a primit la 
sectoare cu mare întîrziere de la 
direcție, ceea ce a făcut ca multe 
lucrări să nu fie atacate la ter
menele stabilite.

Ziua presei
(Urmare din pag. l-a)

mari a construirii socialismului 
și trecerea într-o etapă nouă, a- 
ceea a desăvîrșirii construcției 
socialiste. Marea întrecere pe 
care oamenii muncii o desfășoa
ră în întînipinarea acestui eve
niment, este oglindită de întrea
ga noastră presă. „Scînteia" și 
celelalte ziare își fac un titlu de 
cinste din a mobiliza masele de 
oameni ai muncii la muncă rod
nică pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan, redu
cerea prețului de cost, realiza
rea de economii, îmbunătățirea 
calității producției. „Steagul 
roșu", organul de presă al Co
mitetului raionul de partid Pe
troșani, desfășoară o activitate 
susținută pentru mobilizarea tu
turor celor ce muncesc din Va
lea Jiului la lupta pentru o pro
ducție de calitate, la un preț de 
cost redus, pentru economii cît 
mai mari.

Sărbătorirea Zilei presei con
stituie pentru ziariștii presei 
noastre un prilej de a-și expri
ma hotărîrea de a munci neobo
sit pentru ridicarea nivelului pu
blicistic ai ziarelor, de a îmbu
nătăți conținutul materialelor, 
tematica ziarului, de a populari
za politica partidului în toate 
domeniile construcției socialiste.

aplicîndu-le au 
obținut și obțin 
succese.

Corespondentul 
voluntar, ingi
nerul Pițurcă 
Constantin este 
și un populariza
tor și răspîn- 
ditor al inova
țiilor și metode
lor înaintate. 
Cînd la autobaza 
S.T.R.A. pe care 
o conduce se

fac inovații și raționalizări ce 
duc la ușurarea muncii și reali
zarea de economii, tovarășul 
Pițurcă notează în mod detailat 
în ce constă inovația respectivă, 
cît și locul unde ea poate fi ge
neralizată.

Așa este tovarășul inginer 
Pițurcă Constantin, corespon
dentul și colaboratorul ziarului 
nostru mereu preocupat de îm
bunătățirea muncii, de răspîn- 
direa noului. Preocuparea lui 
se citește și din fotografia ală
turată cu toate că e vorba doar 
de o simplă convorbire telefo
nică.

Răspunzînd chemării la între
cere socialistă în cinstea celui 
de.-al III-lea Congres al partidu
lui colectivele aparținînd Direcției 
de investiții s-au angajat să re
cupereze pierderile avut și, pînă 
la finele anului, să economisească 
peste plan cel puțin 710.000 lei. 
îndeplinirea acestui angajament 
de cinste cere din partea noastră 
o muncă mai bine organizată, mai 
rodnică, folosirea deplină a tutu
ror rezervelor interne. Va trebui 
să ne ocupăm mai atent de extin
derea săpării galeriilor direct la 
profilul de săpare, cu folosirea de 
cintre metalice recuperabile. Va 
trebui să acordăm mai multă a- 
tenție și sprijin tuturor brigăzi
lor de mineri și îndeosebi celor 
care lucrează în lucrări miniere 
de primă importanță pentru pro
ducție. De asemenea calitatea lu
crărilor miniere este una din 
principalele sarcini care ne stau 
în față. In această direcție tre
buie să facem o cotitură decisivă. 
Măsurile luate de curînd <ie vor 
asigura, prin îndeplinirea lor în 
termen, realizarea și depășirea 
angajamentelor pe care minerii, 
tehnicienii și inginerii de la sec
toarele de investiții și le-au luat 
în cinstea Congresului partidului

comuniste
Intărindu-și necontenit legătu

rile cu masele, atrăgînd în jurul 
activității sale un număr tot mai 
mare de corespondenți și cola
boratori, învățînd necontenit din 
experiența presei sovietice, din 
experiența „Scînteii", redacția 
„Steagului roșu", alături de în
treaga noastră presă; își afirmă 
voința de a munci cu toată ener
gia pentru îndeplinirea înaltului 
rol pe care presa îl are de pro
pagandist, agitator și organiza
tor colectiv al maselor populare 
în lupta condusă de partid pen
tru victoria construcției socia
liste, pentru apărarea păcii.

...  ■ — «= ★ = —

Un bilanț rodnic 
în activitatea 

sfaturilor popalare 
(Urmare din pag. l-a)

Președinții comitetelor executi
ve premiate, precum și ceilalți pre. 
ședinți ai sfaturilor populare oră
șenești și comunale s-au angajat 
să muncească și mai susținut nen. 
tru ridicarea nivelului gospodă
resc al localităților din Valea Jiu
lui, pentru a întîmpiina cu noi suc. 
cese în muncă, Congresul al III- 
lea al P.M.R.

Ședința comitetului executiv al 
Sfatului popular raional a discu
tat și sarcinile viitoare ale sta
turilor populare în vederea bunei 
gospodăriri a localităților raionu
lui nostru. In această direcție a 
fost elaborat un plan de măsuri 
eare prevede, printre altele, rea
lizarea unor economii de peste un 
milion de lei pînă la sfîrșitul a- 
nului prin acțiuni voluntare de 
interes obștesc.

Comitetele executive ale statu
rilor populare sînt chemate să ob
țină noi realizări, să-și îmbună
tățească activitatea pentru a mo
biliza cetățenii la noi acțiuni de 
folos obștesc în cinstea celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R.

INOVAȚII

III
I

Recent, la Filatura Lupeni can
didații de partid Krakovski Lu
dovic și Rădulescu loan au pre- 
zentat Cabinetului tehnic și con
ducerii întreprinderii două inova
ții importante. Este vorba de în
locuirea motorului reglabil de la 
mașina de filat celofibră cu un 
motor fix, pe conoizi și de intro
ducerea unui spălător automat 
pentru deșeuri. Aplicate în prac
tică pentru experimentare, inova
țiile au dat rezultate bune. Ast
fel, la mașina de filat, desele de
fecțiuni ale motorului care pro
vocau înainte multe neajunsuri, 
au fost eliminate complet, iar 
consumul de energie electrică a 
scăzut. A doua inovație, pi in spă
lare automată revalorifică întrea
ga cantitate de deșeuri, ușurea
ză munca și exclude spălarea ma
nuală.

Aducînd economii importante, 
ambele inovații au fost aprobate 
și inovatorii retribuți. De aseme
nea, a fost acrobată și propune
rea membrului de partid Bojincă 
Ioan de a se introduce la mașini
le de răsucit apărătoare de tablă. 
Acest lucru evită stropirea cu ulei 
mineral a firului de mătase și 
reduce cantitatea de deșuri.

A. N.

Oameni ai muncii 
din Valea Jiului 

CITIT» 

„STEAGUL ROȘU” 
Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente 
TRIMESTRIALE

și SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 

DIFUZ9RII UOLUIITARI 
din întreprinderi 

țj Instituții 
FACTORII POȘTflLi 
OFICIILE P. T. T. R.



ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Conferințe spetiale ale miniștrilor le Externe 

ai S. II. 9. Angliei si franței
LONDRA 4 (Agerpres)'
Agenția americană U.P.I. rela- 

tează din. surse guvernamentale 
britanice că în cadrul unor serii 
de conferințe speciale, care vor 
avea loc la Paris între 10 și 15 
mai, cel trei miniștri de externe 
ai marilor puteri occidentale, vor 
discuta din nou „elaborarea pro
iectului occidental în, vederea 
Conferinței la nivel înlat". Ulte
rior președintele Eisenhower, pre
ședintele De Gaulle și premierul 
britanic Harold MacMillan se vor

întruni la 14 sau 15 mai la o 
conferință premergătoare Conferin
ței la nivel înalt „în vederea unei 
alinieri definitive a frontului oc
cidental". Se știe că în cursul ul
timelor luni puterile occidentale 
au organizat mai multe conferințe 
atît ale miniștrilor de 
cît și ale unor grupuri de 
în același scop. Potrivit 
americane, „divergențele 
rerî dintre aliați au făcut 
asemenea consultări prelungite".

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

Externe 
; experți, 
agenției 
de pă- 

necesare

Criza de desfacere a cărbunelui
in R. F Germană

Decernarea premiilor internaționale Lenin 
„Pentru întărirea păcii intre popoare"

mai 
președin-

la
BONN 4 (Agerpres) 
Luînd cuvîntul la 3

Boc Hum, Burkhardt, 
tele Uniunii patronilor din in
dustria minieră a Ruhrului, a 
zugrăvit un tablou în legătură 
cu criza de desfacere a cărbune
lui care continuă 
occidentală. După 
agenția D.P.A., el 
ducerea unor „noi
țitoare" în industria cărbunelui din 
R.F.G. Potrivit spuselor sale, pe
rioada în care se închid între-

în Germania 
cum anunță 

a cerut intro- 
restricții sim-

prinderi din cauza crizei de des
facere a cărbunelui „abia a în
ceput". El a cerut restrîngerea 
continuă a extracției de cărbune 
pentru „a o pune de acord cu 
desfacerea".

După cum se știe, ca rezultat 
al acestei „puneri de acord" mii 
de mineri vest-germani au și ră
mas fără lucru. După cum sub
liniază D.P.A., Burkhardt apre
ciază ca „nefavorabile" perspec
tivele de desfacere a cărbune
lui din Ruhr.

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

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Comitetul pentru premiile in
ternaționale Lenin a decernat 
premii internaționale Lenin „Pen
tru întărirea păcii între popoare" 
pe anul 1959 următoarelor per
soane pentru meritele lor deo
sebite în lupta pentru menține
rea și întărirea păcii :

Doctorului SUKARNO — frun
taș al vieții publice și om de stat 
din Republica Indonezia, unul 
dintre cei mai remarcabili con
ducători ai Asiei libere, care 
duce în mod activ o politică ex
ternă independentă, avînd drept 
scop întărirea păcii în întreaga 
lume.

Lui CYRUS EATON — frun
taș al vieții publice din S.U.A., 
a cărui activitate constituie un 
exemplu de slujire cu curaj a 
ideii nobile a coexistenței paș
nice între popoare.

Lui LAURENT CASANOVA - 
fruntaș al vieții publice din 
Franța, unul din inițiatorii miș
cării partizanilor păcii.

Lui ALEXANDR KORNEIK1UK

— scriitor și activist pe tărîm 
obștesc din Uniunea Sovietică, 
a cărui activitate contribuie la 
extinderea contactelor și colabo
rării cu diferite mișcări și orga
nizații internaționale și națio
nale care se pronunță în favoa
rea păcii.

Lui AZ1Z ȘERIF — fruntaș 
al vieții publice din Republica 
Irak, a cărui viață este indiso
lubil legată de lupta poporului 
irakian împotriva colonialismu
lui, pentru întărirea păcii și prie
teniei între popoare.

Ședința comitetului pentru pre
miile internaționale Lenin a a- 
vut loc la 21 aprilie și a fost 
prezidată de academicianul Dmi
tri Skobelțîn.

Hotărîrea cu privire la decer
narea premiilor a fost semnată 
de Dmitri Skobelțîn, vicepreșe
dinții comitetului Go Mo jo și 
Louis Aragon și de membrii co
mitetului Grigori Alexandrov. 
John Bernal, Jan Dembowski, 
Ilya Ehrenburg, Pablo Neruda, 
Mihail Sadoveanu, Anna Seghers 
și Sahib Singh Sokhei.

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

In Turcia — noi manifestații 
antiguvernamentale

• PUBLICITATE
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Îi TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI1

|i PETROȘANI |

prezintă:
i* '*

sîmbătă 7 mai
și duminică 8 mai

I960

Pasa din strada 0
Cosbuc 10• < » ;;

comedie în 3 acte 
de Florin Vasiliu

Regia : D. Căpitanu
■ Scenografia ; Lidia Pincus •;

j u.p.i. Pfmojmii i
îangajeaza:
♦ 2 meseriași fri^otehniști 
$ 1 electrician bobinator
»
i Solicitatorii se vor 
; adresa serviciului ad- 

minisirativ T. A. P. L.
| Petroșani.
♦ »

Creșterea investițiilor de capital american 
în Europa

BRUXELLES 4 (Agerpres)
Revista „Echo de 1 Industrie", 

organul Federației industriașilor 
din Luxemburg, a publicat date 
cu privire ța creșterea investi
țiilor de capital american în Eu
ropa. Astfel, investițiile de ca
pital american în țările care fac

parte din „Asociația europeană 
a comerțului liber" au crescut 
de la 1056 milioane dolari în 
1950 pînă la 2560 milioane do
lari la sfîrșitul anului 1958. In
vestițiile americane au crescut 
îndeosebi în Anglia, Suedia, Nor
vegia și Elveția.

O----- —--------

Situația încordată
PHENIAN (Agerpres»’
După noile manifestări ale ma

selor populare de la Seul, Pusan 
și Taegu, în orașul Kimkz. situat 
la nord de Pusan, a avut loc o 
demonstrație la care au partici
pat aproximativ 15.000 de oameni.

După cum se anunță din Seul, 
după răsturnarea lui Li Sîn Man, 
în Coreea de sud se tac auzite gla
suri care cer reînvierea diferitelor 
partide politice și a organizațiilor 
de masă care fuseseră dizolvate 
de către Li Sîn Man.

Reprezentanți ai acestor parti
de și organizații cer anularea tu
turor legilor adoptate în perioada 
conducerii țării de către Li Sin 
Man. Ei cer de asemenea să se 
asigure libertatea cuvîntului, a 
presei, a întrunirilor și organiza
țiilor.

în Coreea de sud
Printre aceste partide se nu

mără „partidul independenței din 
Coreea", „liga națională a inde
pendenței", „partidul progresist" 
și altele.

ISTANBUL (Agerpres)..
In dimineața zilei de 3 mai la 

Istanbul și în alte orașe ale Tur
ciei au avut loc noi manifesta
ții antiguvernamentale. Agențiile 
de presă occidentale relatează 
că în ciuda măsurilor represive 
și a interzicerii oricăror întru
niri și manifestații, marți dimi
neața peste 2000 de studenți din 
Istanbul au parcurs încolonați 
străzile 
scandînd 
mentale.
dreptat spre clădirea unde 
loc conferința miniștrilor de 
terne ai țărilor membre 
N.A.T.O. Puternicele forțe mili
tare și tancurile masate în jurul 
clădirii i-au risipit pe demon
stranți.

Agenția U.P.I. adaugă că a- 
vioane militare turcești patru
lează deasupra Istanbulului și 
în special deasupra cartierelor

—o----

Noi acțiuni împotriva 
dictaturii din Paraguay

ASUNCION 4 (Agerpres )
_ După cum relatează agenția 

U.P.I., la 3 mai guvernul Para
guayan a anunțat că noi forțe ale 
insurgenților, care luptă pentru 
răsturnarea dictaturii lui Stroes- 
sner, au pătruns pe teritoriul Pa
raguayan venind din direcția fron
tierei cu Brazilia și îndreptîndu-se 
spre localitatea Villa Igatimi, în 
provincia Caagazu, din nord- 
estul țării. Forțele insurgenților 
sînt evaluate la circa 300 de oa
meni. Aceasta este a doua opera
țiune militară a insurgenților pa- 

•laguayer.i anunțată oficial de gu
vernul lui Stroessner în mai puțin 
de o săptămînă.

centrale ale orașului 
lozinci antiguverna- 

Demonstranții s-au în- 
are 
Ex
ale

și străzilor unde au loc demon
strații antiguvernamentale.

Corespondentul din Istanbul al 
agenției France Presse relatea
ză că primul ministru turc, Men- 
deres, în încercarea de a calma 
spiritele s-a adresat din nou, 
pentru a patra oară, populației 
declarînd că manifestațiile din 
ultimele zile „au fost pregătite 
și organizate" de opoziție. El a 
acuzat de „complot" partidul 
publican, principalul partid 
opoziție.

Răspunzînd lui Menderes, 
derul partidului republican 
met Inonu într-o declarație
misă corespondenților presei 
străine a acuzat pe șeful parti
dului majoritar de complot îm
potriva întregii națiuni turcești.

Agenția France Presse relatea
ză că au avut loc manifestații 
antiguvernamentale și la Brusa, 
unul din principalele orașe, ale 
Anatoliei.

re-
de

li- 
ls- 
re-

• PRAGA. După cum transmi
te agenția Ceteka, potrivit hotă- 
rîrii Comitetului Central al Par
tidului Comunist Cehoslovac și 
a guvernului cehoslovac, pensiile 
vor fi majorate începînd din luna 
mai. De noua majorare g pensiilor 
beneficiază un număr de 230.000 
de pensionari.

• LONDRA. Agenția Reuter 
menționează că la 2 mai poliția 
engleză a arestat un grup de 15 
manifestanți care au participat la 
un marș de protest împotriva cen
trului de cercetări nucleare de la 
Foulness.

Aceeași agenție relatează că 13 
din 
nați 
lalți

cei arestați au fost condam- 
la 6 luni închisoare, iar cei- 

2 la cîte o lună.

BERLIN. Ansamblul de stat•
de dansuri populare al U.R.S.S. 
de sub conducerea lui Igor Moi
seev, artist al poporului din 
U.R.S.S., care se află în turneu în 
Republica Democrată Germană, a 
dat un concert festiv '.a Leipzig. 
Spectatorii au primit cu entu
ziasm pe artiștii sovietici.

• TUNIS. La 2 mai, după în
cheierea vizitei președintelui In
doneziei Sukarno în Tunisia a 
fost semnată o declarație comună 
tuniso-indoneziana.

• MOSCOVA. Editura de stat 
pentru literatura politică pregă
tește pentru tipar un „Manual de 
filozofie marxist leninistă". Ma
nualul este întocmit în conformi
tate cu programul de studiere a 
materialismului dialectic și isto
ric pentru studenții care urmea
ză filozofia. Cele două volume 
vor apare în toamna acestui an.

• TIRANA. Pe lingă centrul de 
radiodifuziune din Tiarna a fost 
înființat zilele acestea un centru 
experimental de televiziune. în
tregul utilaj pentru centru: de te
leviziune a fost primit în dar din 
partea Uniunii Sovietice și Repu
blicii Democrate Germane

• PHENIAN. La Phenian s-a 
anunțat în mod oficial că guver
nul R.P.D. Coreene a invitat o 
delegație a guvernului provizoriu 
al Republicii Algeria să facă o 
vizită de prietenie în Republica 
Populară Democrată Coreeană. 
Guvernul provizoriu al Algeriei a 
acceptat această invitație.

• BAGDAD. Expoziția indus
trială sovietică din Bagdad s-a 
închis. Timp de 24 de zile expo
ziția a feist vizitată de multe sute 
de mii de irakieni, reprezentanți 
ai celor mai diferite pături ale
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populației. Vizitatorii expoziției 
au făcut cunoștință cu minunatele 
succese ale industriei, agricultu
rii, culturii, științei și tehnicii so
vietice.

• LONDRA. După cum trans
mite agenția Reuter, 115 deținuți 
politici algerieni închiși în în
chisoarea Pomtoiz din apropierea 
Parisului au declarat greva 
mei împotriva condițiilor în 
sînt deținuți.

foa-
care

sosit• RABAT. La 2 mai a 
la Rabat într-o vizită oficială Su
karno, președintele și primul mi
nistru al Republicii Indonezia, 
La aeroport președintele Sukarno 
a fost salutat de Mohammed al 
V-lea, regele Marocului, de prin
țul moștenitor Moulay Hassan și 
de membrii guvernului marocan.

• PANAMA CITY. După cum 
anunță agenția United Press In
ternational „studenții panamezi 
au organizat mari demonstrații 
în zona Canalului Panama 1 cu 
prilejul împlinirii a doi ani de la 
represiunile sîngeroase ale forțe
lor americane de ocupație din zo
na Canalului împotriva cetățeni
lor panamezi care au cerut arbo
rarea steagului țării lor in aceas
tă zonă.

Demonstranții au intonat im
nul național și au scandat lozinci 
antiamericane.

PROGRAM DE RADIO
6 mai

PROGRAMUL 1. 7,15 „In Bu- 
cureștiul iubit" — program de 
cîntece, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară, 9,30 
Muzică populară din Ardeal, 
11,03 Teatru la microfon: „Cy
rano de Bergerac". Adaptare ra
diofonică după piesa lui Edmond 
Rostand, 13,05 Din folclorul po
poarelor, 14,30 „Marea" — pro
gram de muzică ușoară, 16,15 
Vorbește Moscova 1 17,25 Muzică 
distractivă, 18,30 Program mu
zical pentru fruntașii în produc
ție din industrie și agricultură, 
19,05 „Salutul cravatelor roșii"
— emisiune de cîntece pionie
rești, 21,15 „Ii mulțumesc parti
dului". Vorbesc D. Consta^ 
nescu, maistru la uzinele „Tu 
Vladimirescu" și Ion Voicu, vio
lonist, 21,30 Cîntă orchestra de 
muzică ușoară Electrecord. PRO
GRAMUL II. 15,00 Cîntece de 
dragoste și jocuri populare ro- 
mînești, 16,15 Cîntece din țări 
prietene, 16,50 Curs de limba 
rusă, 17,30 Sfatul medicului, 
17,35 Cîntece despre mineri și 
oțelari. 18,05 Muzică din opere
ta : „O noapte la Veneția" de 
Johann Strauss, 19,00 Actualita
tea în țările socialiste, 19,50 
„Oameni și plaiurile patriei în 
opera lui George Enescu". Mon
taj muzical-literar, .21,15 Orches
tre și ansambluri de muzică popu
lară din țări prietene, 22,00 E- 
roismul poporului sovietic o- 
glindit în creația de operă a 
compozitorilor sovietici.

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul 1: 5,00 ; 6.00 ; 
7.00; 11,00; 13,00; 15,00; 17.00; 
19,00; 20,00; 22,00; 23,52. Pro-
gramul II. 14,00; 16,00; 18,001 
21,00; 23,00.

C INFMATOGRAFE
6 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM- 
BRIE : Ani de zbucium; AL. 
SAHIA : La răscruce de dru
muri; PETRILA: Ea te iubește; 
LONEA: Cîntărețul mexican;
ANINOASA : Despre prietenul 
meu; VULCAN : Telegrame; LU- 
PENI: Sînge alb. (Responsabi
lii cinematografelor Muncitoresc
— Petroșani, Livezeni, Crividia, 
Bărbăteni și Uricani n-au trimis 
programarea filmelor pe luna 
mai).

Tiparul; „6 August" — Poligrafie


