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i rezerve de creștere 
a productivității muncii

pentru 
econo- 
1960— 
econo-

acestor probleme tre-

J 4 pag. 20 bani

Proiectul Directivelor Congre
sului al IH-lea al P.M.R. 
planul de dezvoltare a 
miei naționale pe anii 
1965 și pentru programul
mic de perspectivă prevede că, 
în cadrul planului de șase ani, 
productivitatea muncii va crește 
pe ansamblul industriei cu 60— 
65 la sută. In ramurile din care 
fac parte și întreprinderile și or
ganizațiile economice din Valea 
Jiului se prevede că pînă în amil 
1965. productivitatea muncii 
crească cu circa 40 la. sută 
cărbune, cu circa 30 la sută 
sectorul forestier, cu circa 50 
sută la construcții-montaj, 
40—45 la sută în industria 
șoară

Dezbătînd proiectul de Direc
tive, oamenii muncii din raionul 
nostru și-au afirmat hotărîrea 
de a înfăptui cu succes sarcinile 
trasate de partid cu privire la 
creșterea 
to cadrul 

cursul
L. iveală 
deplinire

Principala cale de creștere a 
productivității muncii în exploa
tările miniere din bazinul nos
tru este — după cum au arătat 
numeroși muncitori fruntași, 
tehnicieni și ingineri în cadrul 
dezbaterii — mecanizarea com
plexă a abatajelor și introduce
rea și generalizarea susținerilor 
moderne la toate categoriile de 
lucrări miniere. Dacă în ultimii 
an< productivitatea muncii a 
crescut în cea mai bună măsură 
pe seama stabilizării și ridicării 
calificării cadrelor de muncitori 
mineri și deci, prin îmbunătăți
rile aduse organizării 
în cadrul planului 
accentul principal se 
canizarea încărcării 
nijloc prin care se 
ubla randamentele

Pentru mecanizarea 
cărbunelui este necesar 
lîngă utilaje și mașini — să se 
extindă abatajele frontale în toa- 

' te locurile unde este posibil, să 
fie puse la punct sistemele de 
susținere a acestor abataje și să 
fie îmbunătățită metoda de ex
ploatare cu abataje cameră. Spre

să 
la 
în 
la 
cu 
u-

productivității muncii 
planului de șase ani. 
dezbaterilor s-au scos 

și căile concrete de în- 
a acestei sarcini.

rezolvarea 
buie să canalizeze organizațiile 
de partid activitatea inginerilor, 
tehnicienilor și inovatorilor mi
neri.

Alături de mecanizarea corn 
plexă a abatajelor, un rol impor
tant în creșterea productivității 
muncii în mine îl are introduce 
rea susținerii moderne în lucră
rile de pregătiri și deschideri. 
Susținerile moderne — în fier, 
bolțari sau beton turnat — mic
șorează mult volumul lucrărilor 
de întreținere. Or, dat fiind fap
tul că pentru anul 1960 Confe
rința raională de partid a trasat 
sarcina ca, cel puțin 70 la sută 
din totalul lucrărilor principale 
de deschideri și pregătiri să fie 
susținute cu înlocuitori ai lem
nului, este necesar să se ia ase
menea măsuri ca în următorii 
2—3 ani să se renunțe la folo
sirea lemnului în lucrările de 
pregătiri și deschideri.

Posibilități mari de creșterea 
productivității muncii sînt și în 
sectorul forestier și pe șantierele 
de construcții-montaj In cadrul 
fostului I.F.E.T. Petroșani pro
ductivitatea muncii, exprimată în 
unități naturale, scăderea 
un an la altul, ajungînd 
nele perioade la 0,5—0.6 
cubi de om și zi. Anul
s-a făcut un important progres 
în cadrul întreprinderii forestie
re Petroșani în ce. privește creș
terea productivității muncii. A 
cest progres trebuie însă mult 
dezvoltat. In fața organizațiilor 
de partid și de masă, conducerii 
întreprinderii și a muncitorilor 
forestieri stă sarcina de onoare 
de a urma exemplul minerilor a- 
jungînd cît mai curînd la o pro
ductivitate de 1 metru cub de 
om și zi, prin generalizarea or
ganizării muncii în brigăzi com
plexe șî prin extinderea mecani
zării operațiunilor grele sau ca
re cer un volum mare de muncă.

Pe șantierele de construcții 
problema principală care se pu
ne este scurtarea timpului de e- 
xecuție a blocurilor de locuințe 
și a construcțiilor industriale 
prin concentrarea mijloacelor ma-

de la 
în u- 
metrî 

acesta

T

t
i.

muncii, 
de șase ani 
pune pe me- 

cărbunelui 
vor putea 
în abataje, 

încărcării
pe

(Continuare în pag. 3-a)

Citiți în
împotriva folosirii aerodromurilor belgiene îm scopurile spio
najului americani
Consfătuirea unională a specialiștilor dini agricultură din 
U.R.S.S.
De Gaulle despre calea* rezolvării problemei algeriene 
S.U.A. grăbesc ratificarea tratatului militar cu Japonia 
Scopul vizitei1 lui Allan Dulles la Londra
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Brigada de tineret condusă de Peter Victor este bine 
cunoscută la mina Petrila pe ntru hărnicia sa. Lucrînd într uni 
abataj cu trepte răsturnate din sectorul I această brigadă a 
realizat în întrecerea în cinstea Congresului partidului un 
randament de peste 4 tone pe post, producția extrasă fiind 
de bună calitate. IN CLIȘEU: O parte din membrii brigăzii 
Iui Peter Victor.

Succese deosebite în lupta 
economiipentru

• In luna mai minerii Văii 
Jiului au economisit peste plan 
1.432.600 lei.

• La minele Petrila. Aninoasa 
si Vulcan 621.000 lei bonificații.

• Toate exploatările — cu ex
cepția minei Uricani — au redus 
prețul de cost al producției brute.

★
In luna mai. ca și în luna cu

rentă, minerii tuturor exploată
rilor carbonifere au desfășurat 
cu mult avînt întrecerea socia
listă în cinstea Congresului 
partidului. In abataje s-a muncit 
cu elan, cu pricepere. Rezultatele 
obținute sînt pe măsura muncii 
harnicilor mineri ai Văii Jiului, 
Ei pot raporta acum că în luna 
mai au trimis economiei națio
nale cu 4.702 tone mai mult căr
bune decît prevedea planul, au 
sporit la peste 1,010 tone pe post 
randamentul muncii, au econo
misit la prețul de cost al pro
ducției brute 1.432.600 lei peste

Pregătirea noului an școlar al invățămintului de partid 
sarcină de seamă a organizațiilor noastre de partid

conducerea convorbirilor. Ma-în
rea majoritate a propagandiști
lor din raionul nostru au muncit 
cu simț de răspundere pentru a 
duce la îndeplinire importanta

Se apropie închiderea anului 
școlar 1959/1960 în sistemul în- 
vățămîntului de partid. Pînă în 
20 iunie se desfășoară în toate 
cercurile șî cursurile convorbirile 
recapitulative, urrnînd ca în pe- sarcină ce le-a fost încredințată, 
rioâda următoare să se analize- Acest lucru dovedește că orga- 
ze în adunările generale ale or
ganizațiilor de bază ale parti
dului felul cum s-a desfășurat 
învățămîntul de partid în acest 
an școlar, succesele obținute și 
măsurile' ce trebuie luate pentru 
ridicarea continuă a calității și 
eficacității învățămîntului de 
partid.

Paralel cu munca dusă în ve
derea închiderii în bune condi- 
țiurii a actualului an școlar, or
ganizațiile de partid din raionul 
nostru au sarcina de a se preo
cupa de pregătirea viitorului an 
școlar. Printre sarcinile cele mai 
urgente, legate de pregătirea a- 
nului școlar 1960/1961, sînt : se
lecționarea propagandiștilor și 
organizarea cercurilor și cursu
rilor învățămîntului de partid. 

Este bine cunoscut faptul că 
bpna desfășurare a activității 
unui cerc depinde în cea mai 
mare măsură. de munca propa
gandistului, de pregătirea aces
tuia, de metodele ce le folosește

Pe teme de partid

irizațiile de partid au acordat a- 
tenția cuvenită selecționării pro
pagandiștilor, i-au controlat și 
ajutat în muncă.

Printre propagandiștii care au 
muncit mai bine se numără tov. 
-Ana Ferdinand de la mina Lu
peni, Karpati Eugen, de la mina 
Vulcan, Sava Cornel, Kovașanschi 
loan de la mina Petrila, Catri- 
na Dumitru de la Lonea și mulți 
alții. Acești propagandiști au 
participat cu regularitate la se- 
minariile de pregătire ce s-au 
ținut la cabinetul de partid, s-au 
străduit să asigure o bună func
ționare a cercurilor ce le-au con
dus.

In munca de selecționare a 
propagandiștilor, pentru viitorul 
an școlar, organizațiile de partid

trebuie să 
gandiștii ’ 
periență în muncă și 
muncit în mod conștiincios pînă 
acum.

Pe lîngă propagandiștii vechi 
este necesar să se -selecționeze 
și alții noi, avînd în vedere spo
rirea numărului de cercuri și 
cursuri și totodată înlocuirea a- 
celor propagandiști care au do
vedit lipsă de răspundere față 
de sarcina încredințată, au ne
glijat pregătirea lor personală, 
nu s-au interesat de buna func
ționare a cercurilor Bine înțe
les, numărul acestora este mic, 
însă ei au făcut ca în cercurile 
și cursurile ce le-au fost încre
dințate 
tea și 
lui să 
lor.

Printre propagandiștii care au 
neglijat propria lor pregă
tire, au lipsit de la cele mai 
multe seminarii de pregătire, do
vedind astfel dezinteres fată de 
munca de propagandă se numără 
tov. Cioiu Constantin. Martina 
Robert de la Vulcan. Țăranu

i aibă 
vechi

în vedere propa- 
care au deja ex- 

care au

munca să sufere, călită' 
eficacitatea învățămîntu- 

nu fie la nivelul cerințe-
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sarcina planificată. Aproape toa
te colectivele miniere au contribuit 
la acest rezultat de seamă. .Minerii 
de la Lonea au redus cheltu
ielile de producție cu 111.800 lei. 
La Aninoasa economiile obținu
te la activitatea de producție se 
ridică în luna mai la circa 310.000 
lei. Cu aproape 300.000 lei au 
redus cheltuielile de producție 
din luna mai și minerii de 
Petrila.

Calitate bună — 
economii mari

la

depusă de colecti- 
în luna trecută a- 
se acordă atenție 
calității cărbunelui

Activitatea 
vele miniere 
rată că dacă 
îmbunătățirii 
extras, economiile obținute prin
bonificații sînt mari, contribuind 
din plin la reducerea prețului de 
cost planificat. Continuând cu 
mai multă hotărîre lupta înce
pută în aprilie pentru a extrage 
cărbune cu cît mai puțin șist, 
colectivul minei Petrila a obți
nut prin bonificații o reducere 
cu 0,95 lei/tonă a prețului de 
cost la producția brută. Minerii 
de aici 
nulație 
și cu o umiditate mai scăzută cu 
1,4 la sută față de procentele 
admise. Cărbunele extras de imi
nent de la Vulcan în luna tre
cută a avut un procent de cenușă 
mai scăzut cu 1 la sută, a con
ținut cu 1,9 la sută mai puțină 
umiditate. Pentru aceasta colec
tivul a beneficiat de peste 215.000 
Tei primiți drept bonificație. Au 
extras cărbune de calitate, mai 
bună decît în lunile trecute și 
minerii de la Lonea. Lupeni șî 
Uricani.

au dat cărbune de gra- 
niai .bună cu 0,3 puncte

Colectivul minei Lupeni 
și-a depășit 

angajamentele
Chemînd la întrecere socialistă 

în cinstea Congresului partidu- j 
lui pe toți minerii patriei noas- i 
tre, colectivul minei Lupeni și-a 
asumat o seamă de angajamente' 
mobilizatoare. Cel mai impor
tant obiectiv propus în întrece
re a fost acela de a economist 
peste plan 1.300.000 lei în acest 
an, din care pînă la deschiderea 
Congresului cel puțin 
lei. încă din primele zile 
trecerii, colectivul minei, 
zat de organizațiile de 
a desfășurat pe bază de 
mente concrete întrecerea socia
listă, a mers din succes în suc
ces. Acum, în preajma Congre
sului, harnicii mineri de la Lu
peni pot raporta cu mîndrie că1 
și-au îndeplinit și depășit aroga-' 
jamentele asumate. Astfel, în Ioc 
de 700.000 lei economii peste 
plan, colectivul a obținut o eco
nomie de peste 840.000 lei. Dini 
abatajele frontale și cameră ale 
minei s-a.u extras peste plan în 
5 luni 8500 tone de cărbune 
față de 6000 tone cit prevedea 
angajamentul. In prezent mine
rit Lupeniului muncesc cu 
randament mediu în jurul a 0,910 
tone pe post față de 0,843 tone 
pe post cît au obținut în Iun» 
ianuarie. Au sporit considerabil 
vitezele de avansare în frontale 
(care extrag în medie pe zi o 
fîșie de cărbune) ca și la lucră
rile de pregătiri și deschideri. 
La Lupeni s-a îmbunătățit mult 
și calitatea cărbunelui extras. 
In primele 10 zile din iunie mina 
a primit bonificație pentru cali
tate peste 75.000 lei, în timp ce 
în luna aprilie a pierdut ca pe
nalizare circa 105.000 lei.

Toate colectivele 
și-au adus contribuția la 
rea acestor succese de 
In deosebi se remarcă 
de la sectoarele II, III, 
V sud.

700.000 
ale în- 
mobili- 
partid, 

angaja-

uni

sectoarelor 
obține- 
seamă 
minerii 
1 A și

In sala fostului restaurant ? 
„Parîngul" din Petroșani s-a ) 
deschis recent „Tîrgul de țe- v 
saturi pentru vară“ organizat j 
de O.C.L. Produse Industriale > 
Petroșani. Expoziția cu vînzai- i 
re este bine organizată și cu- { 
prinde un bogat sortiment de ; 
țesături din bumbac și mătai- 5 
să pentru sezonul de vară pre- s 
cum și un raion cu covoare < 
și carpete. )

Expoziția cu vînzare se bu- s 
cură de o bună apreciere din < 
partea vizitatorilor-cumpără'- i 
tori care găsesc aici mărfuri' < 
din abundență și în scrtimen- < 
te diferite. ?

Clișeul nostru prezintă un S 
aspect din raionul de covoare s 
persiene. <



O,

Aspecte fie ia examenele claselor a Vll-a f
iunie a. c. elevii claselor a Vll-a au sus- 
absolvire, ceea ce a constituit atît pentru 
profesori un bun prilej de verificare a re-

Intre 10 și 14 
tinut examenul de 
elevi cît și pentru 
zultatelor muncii depuse de ei în ultimii trei ani. In legătură 
cu acest eveniment atît de important ne-au sosit Ia redacție 
scrisori care vorbesc cu satisfacție despre succesele obținute 
de elevi Ia această ultimă verificare înainte de ași putea 
spune absolvenți a 7 clase elementare. Redăm mai jos spi
cuiri din aceste scrisori.
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Școala de 7 ani Vulcan
Deși la ora cînd vă scriem, nu 

s-au terminat încă examenele de 
la clasele a Vll-a din școala 
noastră, totuși se poate aprecia 
că rezultatele sînt din cele mai 
bune. La limba romînă, matema
tică și fizică toți cei 78 de elevi 
prezenți la examen au fost de
clarați promovați. La istorie, 
deși 3 nu au obținut media de 
trecere, totuși în general elevii 
s-au prezentat bine pregătiți, 75 
la sută dînd răspunsuri foarte 
bune.

Tovarășa Kelemen Șara, au
toarea acestei scrisori ne vor
bește pe larg despre metodele 
folosite de profesori și elevi în 
pregătirea din timp a examenu
lui de sfîrșit de an, arătînd că 
de fapt aceste pregătiri au în
ceput odată cu prima zi de 
cursuri din acest an școlar. Iată 
de ce, azi la examenul de ab
solvire, lista elevilor fruntași la 
învățătură, care au primit note 
de 9 și 10 este destul de mare.

De la Vulcan ne scrie fiecare 
președinte de comisie de la cele 
cinci obiecte la care s-a dat e- 
xamen. Cu toții își manifestă 
satisfacția de a fi ascultat de la 
elevi răspunsuri bune ceea ce 
dovedește că nivelul de cunoștin
țe la carease află absolvenții este 
mulțumitor. Pe listele elevilor 
evidențiați apar numele elevilor 
Toma Lucia. Munteanu Radu, 
Voiculescu Mihai, Nagy Irina. 
Pop Maria, Szilveszter Irina și 
multi alții.

Pe lîngă rezultatele bune ob
ținute la examene, pe elevii cla
selor a Vll-a de la școala din 
Vulcan, ca și pe profesori de alt
fel, îi bucură mult și faptul că 
în toamnă vor putea urma cursu
rile clasei a VlII-a chiar în școa
la lor, fiind prima promoție ca
re nu va mai trebui să meargă 
la Lupeni sau Petroșani, pentru 
a urma în continuare cursurile 
școlii medii.
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față de cele din anii precedenți 
este absolut evidentă. Elevi ca 
Popovici Nicolae, Rădulescu Șer- 
ban, Șendroiu Ștefan, Popa Ra
du, Pricop Lucian, Cerbu Dorin 
și alții au primit nota zece la 
toate obiectele din examen pen
tru răspunsurile lor foarte bune. 

Școala se mîndrește cu aseme
nea absolvenți și le dorește și 
pe mai departe să obțină rezul
tate frumoase în activitatea lor.

Școala de 7 ani Aninoasa
De la școala din Aninoasa ne 

scrie despre examenele clasei ai 
Vll-a corespondenta noastră Li- 
ciu Lucia...

Profesoara de romînă Evan- 
ghelina Pintea nu-și putea as
cunde satisfacția pe care o trăiai 
în acele clipe, ascultînd-o pe e- 
leva Eleonora Niculescu răspun- 
zînd la examenul de limba romînă. 
Cu aceeași plăcere au fost as
cultate și răspunsurile celorlalți 
elevi.

Vorbind despre lupta poporu
lui nostru pentru libertate, luptă 
oglindită în operele literare vo
cea Eleonorei, cu o dicțiune per
fectă, era sigură și clară. Pre
cizia cu care eleva a analizați 
apoi morfologic și sintactic pa
ragraful indicat, dovedea cunoș
tințele teritefnice ale elevei.

Pentru profesorii din comisie 
momentul examenelor este emo
ționant deoarece ei și-au văzut 
cu acest prilej rezultatele mun
cii. ale strădaniilor lor încunu
nate de succes. E mulțumirea pe

Școala de 7 ani nr. 1 
Petroșani

Tovarășa Stanciu Ana, instruc
toare superioară a unității de 
pionieri nr. 1 de la Școala de 
7 ani nr. 1 din Petroșani, ne 
vorbește în scrisoarea trimisă 
reSJ/cției de diferența dintre răs
punsurile date la actualele exa
mene de elevii claselor a Vll-a 
față de cele din anii trecuți.

Pentru toți profesorii care au 
făcut parte din comisiile de e- 
xaminare, indiferent de obiect, 
se spune în scrisoare, a fost o 
adevărată plăcere să asculte 
răspunsurile elevilor. Diferența 
în ceea ce privește conciziunea, 
logica expunerii și precizia, în- 

?tr-un cuvînt calitatea răspunsu
rilor de la actualele examene

care o dau elevii prin răspun
surile lor, profesorilor care i-au 
ajutat zi de zi. Pe fișa de exa
men, în dreptul numelui' elevei 
Eleonora Niculescu a fost tre
cută neta 10.

De la primul examen de limba 
romînă au trecut cîteva zile în- 
care elevii clasei a Vll-a au trăit 
emoțiile și bucuriile de la cele
lalte examene de matematică, 
istorie, iizică și geografie Pe 
fișele de examene în dreptul nu
melui elevilor Costinaș Elena, 
Huszer? Zoltan, Her Petru, Vîlcu 
Gheorghe, Vieru Antonina. Mih- 
nea Antonina și altora au fost 
trecute numai note de 9 și 10. 
Ele reprezintă de fapt o oglindă 
a muncii desfășurate de elevi și 
profesori în tot timpul’ anului șî 
în același timp o fereastră către 
viitorul 
în fața 
Vll-a.

sigur care se deschide 
absolvenților clasei a

ALBUMUL
Pe biroul directoarei de la 

Școala de 7 ani nr. 1 din Petro
șani se odihnea, alături de alte 
hîrtii, un album masiv îmbrăcat 
în roșu. Un grup de pionieri, îl 
priveau din cînd în cînd cu a- 
tenție, discutînd aprins...

— Eu cred că ar fi nimerit ca 
pe prima pagină să scrim des
pre felul în care s-a mărit școala 
noastră, despre condițiile bune 
de învățătură pe care le avem, 
despre creșterea atît de 
numărului de elevi din 
noastră, propuse Mateș Valeria, 
președinta unității de 

să fixăm fotografia 
loan, maistru la 
care ne-a vorbit

mare a
școala

pionieri.
— Apoi, 

tov. Moldovan 
depoul C.F R. 
atît de frumos despre luptele ce
feriștilor din februarie 1933 — 
propuse elevul

— Gata ! să 
cru 1 Doar ați

Crihană Lascăr. 
ne apucăm de lu- 
văzut ce frumos

i

♦♦♦«

Expoziția „mî inilor îndemînatice*
A devenit o tradiție ca la sfîr- 

șitul fiecărui an școlar, să se 
organizeze expoziții cu cele mai 
bune lucrări executate de elevi la 
orele de lucrări practice.

Anul acesta cea mai frumoasă 
expoziție de acest fel se pare a 
fi cea a ucenicilor de la Școala 
profesională din Lupeni deschisă

i Piegăliii mirii serbare i
• Parcă nicicînd în sălile de î 
jclasă și pe culoarele școlilor?
* nu a fost atîta animație ca î
♦ în aceste zile. Elevii claselor J
♦ a Vll-a și a Xl-a trăiesc e- J 
| moțiile examenelor, în timp ce j 
J colegii lor din celelalte clase J 
J.pregătesc cu febrilitate serbă- j 
J rile de sfîrșit de an școlar. ’ 
J In aceste acțiuni sînt antre- •
J na{i și copiii de la grădinița |
♦ - ... .
♦ din Lupeni 

dansul
care pregătesc ’ 
de primăvară**. J

/

III-leaieri, în cinstea celui de-al 
Congres al P.M.R.

Expoziția cuprinde trei 
electrică, lăcătușerie, 
lucrări de sudură, 
prima zi expoziția a fost vizi
tată cu interes de multi oameni 
ai muncii din Lupeni, obiectele 
expuse fiind apreciate pentru 
măestria cu care au fost execu
tate de mîinile îndemînatice ale 
viitorilor muncitori calificați.

D. ZAMFIR 
corespondent

secții: 
forje și 

Chiar din

897 elevi din Valea Jiului 
vor pleca în vacanță 
în tabere de odihnă 

și în stațiuni
Odată cu bucuria pricinuită de 

încheierea cu succes a anului șco
lar, un număr de 897 de elevi 
din toate școlile din raion, au 
primit și o veste deosebit de îm
bucurătoare. Ei au fost anunțați 
să-și întocmească fișele perso
nale pentru a merge în vacanța 
de vară în stațiuni balneo-cli- 
materice și în tabere de odihnă. 
150 de elevi își vor petrece va
canța în tabăra de la Voevodul, 
100 în stațiunile de pe litoral, 
iar restul pînă la 897 vor fi tri
miși în taberele de 
Sarmizegetusa, Săcel

Pentru ca timpul 
tabere și stațiuni să 
bogat în acțiuni 
cative, un număr însemnat de 
profesori și educatori din Valea 
Jiului care vor însoți elevii în 
tabere au fost din timp instruiți. 
Elevii care vor rămîne în locali
tățile raionului vor participa la 
programul de la Casa pionierilor 
din Petroșani și de la taberele 
de curte și orășenești organizate 
în majoritatea localităților din 
raion. _______ .< .

la Petrosu, 
și altele, 

petrecut în 
fie cît mai 

recreativ-edu- 
însemnat

frrrr 
.rrrrr 
f rrar r-
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ȘTAFETA
au prezentat activitatea lor, ce
lelalte școli, în albumul de

Intr-adevăr, albumul la 
urma să lucreze pionierii 
amintite, este o adevărată 

întregii activități a pionie- 
din toate școlile Văii Jiu-

față... 
care 

școlii 
oglin-

dă a 
rilor 
lui.

In
Congres al partidului, Comitetul 
raional U.T.M. a preconizat, 
printre alte acțiuni, și comple
tarea unui album ștafetă. Pornit 
de la Cimpa, la 1 iunie, albumul 
purtat 
ștafete 
fiecare 
să fie 
derii 
Fiecărei 
sînt rezervate cîteva pagini în 
care pionierii vor consemna rea
lizările și angajamentele lor în 
cinstea Congresului partidului. 
Pionierii vor ilustra cele scrise, 
cu fotografii și desene reprezen- 
tînd imagini din activitatea lor. 
Răsfoind albumul ștafetă poți 
vedea nenumărate imagini din 
acțiunile pionierilor și școlarilor 
închinate Congresului partidului, 
îzvorîte din dragostea copiilor 
pentru Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, făuritorul copilăriei fericite 
a fiecărui pionier și școlar de 
azi.

Prima fotografie dîr paginile 
rezervele unității nr. II de la 
Școala medie mixtă din Lonea 
reprezintă activul de pionieri ăl 
unității în consfătuirea ținută cu 
mult timp în urmă pentru dis
cutarea programului special a! 
umtății închinat 
partidului.

Pionierii unității
Școala de 7 ani din 
deschis paginile rezervate lor cu 
cuvintele din deviza pionierilor: 
„La luptă pentru cauza Partidu
lui Muncitoresc Rornîn, Fii 
gataPrintre realizările în
chinate de ei Congresului parti
dului sînt consemnate cele 7.000 
kg. fier vechi colectat, primirea 
în rîndurile organizației de pio
nieri a 40 de școlari fruntași la 
învățătură, prezentarea de pro
grame artistice în fața a peste 
4.000 de spectatori. Dar prima 
sarcină a pionierilor fiind învă
țătura, la rubrica fiecărei unități 
se arată în primul rînd rezulta
tele obținute în această direcți' 
și ele sînt îmbucurătoare.

După ce va fi purtat pe la 
toate unitățile de pionieri din 
raion, albumul ștafetă va fi gata 
El va constitui o oglindă a rea
lizărilor obținute de pionieri și 
școlari în 
al III-lea 
drag.

cinstea celui de-al III-lea

de la o școală la alta d>> 
ale elevilor, va trece prin 
școală din raion, urmînd 
gata în preajma desch’ 
Congresului partidul!'' 
unități de pionieri $i

Congresului

nr. 9 de lr
Petrila și-au

cinstea Congresului 
al partidului nostru

M. DUMITRESCU
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Școala medie mixtă Lupeni |
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PANCH ELISABETA 
clasa a Vll-a

Școala de 7 ani nr. 2 
Petroșani

POPA RADU 
clasa a Vll-a 

Școala de 7 ani nr.
Petroșani



rezerve de creștere 
a productivități muncii

(Urmare din pag. I-a)

ale

so- 
Ea 
cu 
de

In sectorul II al minei Uricani brigada condusă de Poloboc 
Constantin este socotită drept una din fruntașele întrecerii 
cialiste care se desfășoară în cinstea Congresului partidului, 
aduce o contribuție însemnată la succesele colective. Mineri 
o înaltă calificare, membrii brigăzii obțin importante economii
lemn, exploziv și energie electrică. Sporindu-și la pește 5,500 tone 
pe post productivitatea muncii, brigada extrage în fiecare lună 
200—300 tone de cărbune peste plan.

IN CLIȘEU: Minerii Cîndea Cornel, Litcan Mihai și Nisto- 
rescu loan din brigada lui Poloboc Constantin, stînd de vorbă cu 
șeful lor de schimb, minerul Nichita Gheorghe.

----------♦ «-

Putem economisi multe tone de oțel
Unul din obiectivele de seamă 

cuprinse în proiectul de Direc
tive ale Congresului a! III-Iea 
al partidului este sporirea con
tinuă a producției de fontă, o- 
țel, laminate pentru satisfacerea 
nevoilor crescînde ale economiei 
naționale.

La aceasta, o contribuție poa
te să aducă și secțiile „debitarea 
materialelor" ale diferitelor uzi
ne metalurgice din tară unde se 
lucrează piese ca roti dințate de 
cele mai variate tipuri, 
pinioane. 
„debitarea 
U R.U.M.P. 
metal venite 
pă cerințele 
comenzile ne cer să tăiem felii 
ie 15 milimetri, alteori de 20-40 
milimetri. De pildă, chiar în săp- 
tămînile acestea am avut două 
comenzi de cîte 500 buc. „felii" 
pentru cîrlige de vagonet. Aces
tea le-am tăiat din bare de 90 
mm. diametru în bucăți de cite 
40 mm. grosime fiecare.

Tăierea barelor de metal se 
face la mașini de tăiat cu pîn-

bucșe,
Iată cum: în secția 

materialelor" de la 
noi tăiem barele de 
de la laminoare du- 
strungarilor. Uneori,

<
Din propunerile 

muncitorilor feroviari
• Dublarea liniei ferate Pe

troșani — Livezeni pentru a 
se putea face fată traficului 
sporit de mărfuri între Lupeni, 
Tîrgu-Jiu și Simeria.

• Mărirea capacității stațiilor 
Vulcan, Iscroni și Livezeni 
pentru a face față volumului 
sporit de transport al cărbu
nelui extras de la mine și pre
lucrată de noua preparație.

• Introducerea unui sistem 
de cuplare și decuplare auto
mată a vagoanelor, în special 
a vagoanelor mari metalice 
pentru evitarea accidentelor și 
siguranța circulației.

• Lungirea liniei „zero" la 
preparația Petrila pentru a 
se putea forma chiar în incinta 
unității trenuri complete, marș- 
rutizate.

• Centralizarea electrodina- 
mică a stației Petroșani pen
tru îmbunătățirea siguranței 
circulației și reducerea proce
selor tehnologice la intrarea 
și ieșirea trenurilor, de la 7 
minute la numai 30 secunde.

• Instalarea unei stații de 
amnlifîcare și la cabina l-a 
pentru dirijarea locomotivelor.

• Legarea telefonică a sta
ției Petrila la centrală.

• înzestrarea tuturor trenu
rilor de călători cu vagoane 
de bagaje.

ză circulară, tip disc. Această 
pînză, are grosimea de 4 mm. 
iar lățimea dinților tăietori de 
pe segmenți este cu 6 mm., cu 2 
mm. mai mult pentru ca pînza 
să nu se înțepenească în timpul 
tăierii barei.

Dacă însă socotim că la fie
care tăiere se pierde dintr-odată 
6 mm. de șpan smuls din bara 
de metal de către ferăstrău, a- 
tunci numai la cele 2 comenzi 
totalizînd 1000 de „felii", noi 
am pierdut prin transformare în 
șpan o cantitate de oțel echiva
lentă cu o bară lungă de... 6 me
tri și avînd diametrul de 90 mm. 
— din care se puteau confecțio
na încă 150 bucăți piese 
nătoare.

Pentru înlăturarea 
pierderi, eu propun să se 
ze posibilitatea confecționării 
nor pînze de ferăstrău pentru 
tăiat metale care să aibă o gro
sime mai mică —- cel mult 3—4 
milimetri — împreună cu dinții 
tăietori. In acest fel, la fiecare 
tăiere de metal s-ar putea eco
nomisi cîte 2—3 milimetri de bare 
de oțel de diferite grosimi, care 
numai la U.R.U.M.P. ar totaliza 
tone întregi de metal pe an. Fa
brica de scule din Rîșnov ar pu
tea să dea un ajutor prețios la 
rezolvarea acestei probleme, pro- 
ducînd pînze aschietoare îmbu
nătățite.

GIOADĂ CONSTANTIN 
muncitor, secția debitarea 

materialelor — U.R.U.M.P.

asemă-

acestor 
studie- 

u-

La construcția 
cartierelor noi, să se 
clădească în prima 
urgență obiectivele 

social-edilitare
Proiectul de Directive

Congresului partidului prevede 
că în următorii 6 ani se vor con
strui cea. 
în orașe i 
pentru a 
tuale de 
diții tot 
menilor muncii.

Cu vreo doi ani
Petroșani a început construcția 
unui nou cartier muncitoresc — 
Livezeni. Pînă acum, au fost 
clădite și date în folosință un 
număr de 13 blocuri cu cîte 3 
etaje avînd încălzire centrală ca 
șl mai multe blocuri mici, în ca
re locuiesc deja cca. 450 de fa
milii, 
rent, 
sință 
peste 
populația cartierului va crește la 
900-1000 familii.

Dar atît beneficiarul — com
binatul carbonifer — cît și con
structorii, nu s-au gîndit că a 
cest cartier nou este Ia margi
nea orașului, la distanță de 2-3 
km. de piață, magazine, sursele 
de aprovizionare cu diverse pro
duse pentru traiul zilnic și nu 
ne-au construit pînă acum nici 
un magazin. Din această cauză, 
zilnic fiecare locatar - 
sute — trebuie să dea 
de cîțiva kilometri pînă la piață, 
magazine. Mai sînt și altfel de 
lipsuri. Astfel, Ia Petrila și Lu
peni, centralele termice de ca
lorifer au fost puse în funcțiune 
abia după ce blocurile de locu- 
rnțe erau gata iar unele făcuse
ră un „stagiu" de cca. 1 an 
goale pentru că nu exista posi
bilitatea de a Ie încălzi.

Pentru evitarea unor aseme
nea situații, eu propun ca în 
cadrul noilor construcții de locu
ințe, să se dea prioritate obiec 
tivelor social-edilitare care sînt 
necesare încă primilor locatari. 
Construindu-se cu precădere blo
curile cu magazine, centralele 
termice, unitățile diverse de de
servire, se crează condiții mal 
bune de trai fiecărui locatar.

ARDELEAN ROZALIA
Blocul 12, scara II, ap. 

cartier Livezeni

300.000 apartamente 
și centre muncitorești, 
se acoperi nevoile ac- 

locuințe și 
mal bune

asigura con- 
de viață oa-

în urmă, la

Pînă la 
vor mai 
încă 40

400

sfîrșitul anului cu- 
fi predate în folo- 
blocuri diferite cu 

apartamente, încît

- și sînt 
„o fugă"

S

teriale și a efectivelor O.C.M.M. 
îndeosebi excelează în privința 
atacării unui număr mare de o- 
biective și a tărăgănării lucrări
lor și, din această cauză, are un 
aparat de regie umflat și o pro
ductivitate scăzută.

Necesitatea organizării unei 
lupte susținute pentru creșterea 
productivității muncii se pune 
cu multă ascuțime la U.R.U.M.P., 
întreprinderea de industrie locală 
„6 August", în atelierele mecani
ce ale minelor. In toate aceste 
unități trebuie acordată o aten
ție deosebită modernizării mași
nilor, agregatelor și instalațiilor 
pentru a obține indici superiori 
de utilizare. Este demn de urmat 
în această privință exemplul Fi
laturii Lupeni, unde prin moder
nizarea mașinilor de filat se 
dublează capacitatea acestora, 
obtinîndu-se încă în acest an un 
spor de producție de 350 tone 
fire artificiale.

Una din căile principale de 
sporire a productivității muncii 
— comună pentru toate între
prinderile — este ridicarea cali
ficării cadrelor. Această proble 
mă trebuie să stea în centrul a- 
tenției organizațiilor de partid 
și de masă și a conducerilor în
treprinderilor, întrucît Valea Jiu
lui poate și trebuie să pregăteas
că cadre nu numai pentru ne
voile sale, ci și pentru noile 
mine și centrale electrice ce se 
vor construi în cadrul planului 
de șase ani. Pentru ridicarea ca
lificării muncitorilor să fie ex
tinse cursurile de minim tehnic 
și conferințele despre metodele 
înaintate și tehnica nouă. Un 
mare accent este necesar să se

pună în învățămîntul minier pe 
cuoașterea normelor de tehnica 
securității și protecția muncii.

înfăptuirea cifrelor cuprinse în 
proiectul de Directive, privitoare 
la creșterea productivității mun
cii în cadrul planului de șase 
ani, depinde în mare măsură de 
realizările din acest an și de 
pregătirile care se vor face pen
tru dezvoltarea acestor succese 
în viitor. Realizările obținute în 
primele 5 luni cînd productivi
tatea muncii a crescut în cadrul 
C.C.V.J. cu peste 8 la sută față 
de productivitatea medie din a- 
nuL trecut arată că harnicii mun
citori mineri vor îndeplini cu suc- 
ces sarcina pusă de Conferința 
raională de partid de a obține 
în 1960 un randament mediu pe 
bazin de 1,040 tone de cărbune 
pe post, adică cu 14 la sută mai 
mare decît randamentul din 1959. 
Îndeplinirea acestei sarcini are 
o mare importanță politică. Ea 
va demonstra că minerii din Va
lea Jiului au toate posibilitățile 
și sînt ferm hotărîți să îndepli
nească înainte de termen preve
derile planului de șase ani cu 
privire Ia creșterea productivită
ții muncii. Asemenea posibilități 
au și colectivele întreprinderii 
forestiere Petroșani, Filaturii Lu
peni și alte colective din raionul 
nostru.

Mobilizînd toate rezervele in
terne, venind cu noi și valoroase 
inițiative în întrecerea socialis
tă. oamenii muncii din Valea 
Jiului vor snori neîncetat pro
ductivitatea muncii, aducînd prin 
aceasta o contribuție tot 
mare în opera de 
socialismului și de 
nivelului de trai 
muncesc.

mai 
construire a 

ridicare 
al celor ce

a

■O

(Urmare din pag. I-a)

loan de la Aninoasa, Preiș Ștefan 
de la Lupeni, Maiași Iosif șî 
Dragomirescu Nicolae din Pe
troșani.

La selecționarea propagandiști
lor să se tină seama de calită
țile profesionale, pregătirea po
litică și ideologică și de felul 
cum cei selecționați își duc la 
îndeplinire sarcinile ce le au, de 
gradul lor de cunoștințe.

In raion avem multi membri 
de partid care au terminat dife
rite școli de partid și care în 
prezent nu sînt folosiți în munca 
de propagandă. Asupra acestora 
trebuie îndreptată atenția. De a- 
semenea, ca propagandiști e bine 
să fie selecționați, pe lîngă ac
tiviștii de partid, activiști ai or
ganizațiilor de masă, din apara
tul de stat și economic, oameni 
care pot asigura conținutul ideo-

UN TRANSPORT AUTO CENTRALIZAT
Dezvoltarea transportului auto 

are o importanță mare pentru 
întreaga economie națională, 
căci el asigură o bună desfășu
rare a activității întreprinderilor 
și uzinelor prin aprovizionarea 
cu materii prime și materiale și 
transportarea diferitelor produse 
finite către consumatori. Proiec
tul de Directive ale Congresului 
al III-Iea ai P.M.R. prevede ca 
în viitorii 6 ani, parcul auto pe 
întreaga economie națională să 
crească cu peste 50.000 de auto
camioane și 13.000 remorci, ceea 
ce va face posibil scoaterea din 
funcțiune a autovehiculelor vechi, 
care au un consum mare de car
buranți și lubrifîanți și a căror 
exploatare și reparare este ne
economică. In același timp, pre
țul de cost al transporturilor 
auto trebuie să scadă cu cel pu
țin 20 la sută.

Realizarea acestor prevederi 
este pe deplin posibilă. Dar, nu 
trebuie ca noi, lucrătorii din 
transporturile auto, să așteptăm 
pînă fabrica ne va trimite mswl.

nile noi, cu care vom lucra mai 
bine și economic, ci trebuie să 
punem și noi umărul încă de pe 
acum la traducerea în viață a 
prevederilor proiectului de Direc
tive. Iată ce propun eu în acest 
scop :

In Valea Jiului avem o seamă 
de autobaze care deservesc dife
rite întreprinderi și unități. Ast
fel este I.R.T.A., ~
deservește șantierele 
strucții, S.T.R A — 
combinatului carbonifer, 
mai sînt autocamioane 
nînd întreprinderii de explorări 
Lupeni care deservesc son
dele, autocamioane tinînd de

. I.A.R.T. — pentru 
lemnului din pădure, 
oanele I.C.O. pentru 
și alte întreprinderi.

Peste tot serviciile 
transporturi auto sînt încadrate 
cu șefi de unitate, ajutori, con
tabili, normatori etc. fiecare are 
garaje — cît de mici —, depo
zite de carburanți, magazii cu

I.U.T., — care 
de con- 

apartinînd 
apoi 

aparți-

deservesc 
ținând 
transportul 

autocami- 
salubritate

acestea de

de multe ori stocuri mari de pie
se) care toate generează chel
tuieli mari, scumpesc prețul de 
cost al transportului auto și to
tuși, de cele mai multe ori, mi 
reușesc să asigure o bună între
ținere a mașinilor.

Ca să se asigure o mai mare 
rentabilizare a parcului auto din 
Valea Jiului, propun ca aceste 
diverse unități de transport auto 
să fie unificate în una sau cel 
mult două întreprinderi de trans
port într-adevăr puternice, bine 
organizate, care să deservească 
pe toți beneficiarii. S-ar putea 
face, de pildă, o unitate puter
nică la Petroșani și altă la Lu
peni, sau una pentru combina
tul carbonifer, unitățile 
ciale, salubritate etc., 
pentru 
șantiere, 
unificare 
mii și o 
ramura de transporturi auto din 
raionul nostru.

CATRINA N1COLAE

comer- 
iar alta 

exploatările forestiere, 
sondori. O asemenea 
ar aduce multe econo- 
mai bună activitate în

logic ce se cere învătămîntului 
oe partid.

Selecționarea propagandiștilor 
trebuie să fie făcută cît mai cu- 
rînd pentru a se putea asigura 
confirmarea lor în adunările ge
nerale ale organizațiilor de ba
ză în care se face analiza învă- 
țămîntuluî de partid și pentru 
a putea fi confirmați apoi de 
către Biroul Comitetului raional 
de partid.

Totodată organizațiile de partid 
să stabilească pe acei propagan
diști care vor fi trimiși la cursu
rile de pregătire ce vor avea loc 
la Deva în luna august, oriej> 
tîndu-se în primul rîrW asupra 
celor noi. In ceea ce privește or
ganizarea cercurilor și cursuri
lor se recomandă a se pune ac
cent pe extinderea cercurilor de 
studiere a Istoriei P.M.R., cer
curilor de economie politică, eco- 

, nomie concretă și de studiere a 
problemelor de bază ale teoriei 
marxîst-leniniste. Pentru încadra
rea membrilor și candidaților 
de partid, a celor mai buni to
varăși din activul fără de partid 
în diferite cercuri și cursuri, să 
se formeze colective care să 
stea de vorbă cu fiecare în parte, 
la încadrare tinîndu-se seama de 
cunoștințele ce le posedă și de 
dorința pe care 
a studia într-o 
a învătămîntului 
buie combătută 
practica dăunătoare a unor to
varăși de a studia, din comodi
tate, ani la rînd în aceeași formă 
de învătămînt.

Dînd toată atenția selecționă
rii propagandiștilor, organizării 
temeinice a noului an școlar al 
învătămîntului de partid, vom ob
ține noi succese în educarea 
marxist-leninistă a oamenilor 
muncii din raionul nostru, lucru 
ce va duce la noi victorii în 
lupta pentru construirea socia-

o manifestă de 
formă sau alta 
de partid. Tre

cu toată tăria
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împotriva folosirii aerodromurilor belgiene 
în scopurile spionajului american

BRUXELLES 15 (Agerpres)
Senatorul socialist Rolin a a- 

dresat ministrului Afacerilor Ex
terne al Belgiei, Wigny, o scri-i 
soare în, care îl întreabă dacă gu
vernul belgian ia măsuri pentru 
ca aerodromurile belgiene să nu 
fie folosite drept baze pentru tri: 
miterea de avioane de spionaj în 
Uniunea Sovietică. Wigny s-a es
chivat să dea un răspuns direct. El 
s-a referit la promisiunile preșe
dintelui Eisenhower ca în timpul 
mandatului său de președinte ast
fel de zboruri nu se vor repeta 
In consecință, a răspuns minis
trul, acțiunile în acest sens ale 
guvernului belgian ar fi „inopor
tune sau premature".

Ziarul „Le Drapau Rouge” co- 
mentînd răspunsul lui Wigny 
scrie: „Nu ar fi trebuit totuși ca 
ministrul să declare că Belgia nu 
va admite ca aerodromurile ei să 
fie folosite în scopuri provoca
toare ?".

Scopul vizitei
lui Allan Dulles la Londra

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

AGNES MAYER

„Nixon este un om 
cu două fețe“

NEW YORK 15 (Agerpres)
Ziarul sindical „Labour" a pu

blicat extrase din cuvîntarea vă
duvei editorului ziarului „Wa
shington Post", Agnes Mayer, ros
tită la Congresul sindicatului unit 
al muncitorilor din industria con
fecțiilor. In recenta cuvîntare ea 
a declarat că rupe legăturile sale 
cu partidul republican. „Sînt con
vinsă, a declarat ea, că poporul 
american nu se va mai lăsa în
șelat de organizatorii campaniei 
electorale a lui Nixon. Nixon este 
un om cu două fețe. Amintiți-vă 
că numai anul acesta, după ce a 
deplîns situația învățătorilor prost 
retribuiți, a votat în Congres îm
potriva legii care urma ca să 
ușureze situația acestora. Aminti
ți-vă că după ce a fost ales în 
Congres cu sprijinul busîniessme- 
nilor din California, el a promis 
că va „zdrobi pe liderii sindicali". 
După cum a declarat defunctul se
nator, Taft, Nixon „este un om de 
nimic care se grăbește să ajun 
gă cît mai sus".

LONDRA 15 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agenției 

Reuter, Allan Dulles, conducăto
rul Agenției centrale de investi
gații din S.U.A., a sosit la 15 
iunie la Londra pentru a duce 
tratative secrete cu conducătorii 
serviciului de spionaj englez.

După cum relatează ziarul 
„Daily Mail", unul din scopu
rile vizitei lui Allan Dulles în 
Europa este „de a discuta cu 
serviciul de spionaj englez pro
blemele fundamentale ale reor
ganizării spionajului în Occident 
în scopul lichidării breșei care 
s-a creat în legătură cu doborî- 
rea avionului „U-2“ deasupra 
Uniunii Sovietice".

Muncitorii vest-germani 
protestează împotriva 

majorării chiriilor
BONN 15 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează 

că muncitorii vest-germani pro
testează cu hotărîre împotriva 
noii legi a chiriilor votată recent 
în parlamentul Germaniei occi
dentale, care dă posibilitatea 
proprietarilor de locuințe să ri
dice chiriile cu 15—38 la sută 
numai în anul acesta. Ziarul 
vest-german „Die Welt" scrie că 
sindicatele muncitorilor metalur- 
giști din Germania occidentală 
au trimis o scrisoare de protest 
parlamentului vest-german în 
care își manifestă hotărîrea de 
a-șî intensifica lupta pentru mă
rirea salariilor ca răspuns la 
noua mărire a chiriilor.
—.......... »«««<»«««

Consfătuirea unională a specialiștilor 
din agricultură

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS anunță :

In ședința din 14 iunie a con
sfătuirii unionale a specialiștilor 
din agricultură care are loc la 
Kremlin Grigori Smirnov, minis
trul Agriculturii al R.S.F.S.R., a 
arătat că în Federația rusă sînt 
pe terminate lucrările pentru re
partizarea, specializarea și con
centrarea agriculturii și crește
rea animalelor

Anul trecut numărul de vite 
cornute a crescut în Ucraina cu 
aproape 2.500.000 capete, adică 
cu 23 la sută.

Mihail Luțenko, ministrul A- 
griculturii al R,,Ș.S. Bieloruse, 
a arătat 

colhozuri

O. C. L. Produse
Industriale

De

printre altele, că marile 
și sovhozuri înzestrate

din li. R. S. S.
cu tehnica modernă și care apli
că metode științifice înregistrea
ză un ritm de creștere a produc
ției agricole .sWiakSor celui 
realizat în Statele Unite ale A- 
mericii

Luțenko s-a referit în raportul 
său la afirmațiile ministrului A- 
griculturii al S.U.A., Benson, că 
în cursul vieții 
tre agricultura 
putea să ajungă

: rican. „Probabil 
merican nu are 
iască mult, a declarat vorbito
rul. încă în anul 1965 U R.S.S. 
va întrece cu mult America în 
ce privește nivelul producției

: principalelor produse agricole pe 
; cap de locuitor".
-O----------- -----

generației noas- 
U.R.S.S. nu ar
Ia nivelul ame- 
că ministrul a- 
de gînd să tră-

I

Gaulle despre calea rezolvării 
problemei algeriene

PARIS 
La 14

Gaulle a 
televizată consacrată situației din 
Franța și problemei algeriene.

Făcînd un fel de analiză a re
zultatelor activității sale în de
cursul celor doi ani de cînd a ve
nit la putere. De Gaulle a amin
tit că Franța a reușit să înlăture 
distrugerile pricinuite de războaie. 
El a declarat că „urmările grele 
ale stagnării din anii trecuți au 
continuat să înrăutățească națiu
nea", că puterea a fost instabilă 
și că acum doi ani țara se afla 
în pragul războiului civil. Preșe
dintele a subliniat că în urma e- 
forturilor întreprinse ulterior în 
țară care „a recunoscut necesita
tea unei politici mari și puterni
ce", „echilibrul a fost restabilit 
și declinul preîntîmpinat".

Președintele a vorbit despre 
planurile dezvoltării industriale a 
Franței, despre dezvoltarea resur
selor ei energetice.

Gea de a doua parte a cuvîn- 
tării președintelui a fost consacra
tă problemei algeriene. El și-a

15 (Agerpres)
iunie președintele De 

rostit o cuvîntare radio-

ISJaponia a doua grevă generală de protest 
împotriva alianței militare cu S. U. A

PETROȘANI 

anunță cumpărătorii că s-a 
deschis în 
„Parîngul“ din Petroșani 

un

focalul fost

mare
TÎM PE ȚtESlTURG 

VW 

unde se june în vînzare 
un bogat și variat sorti
ment de imprimeuri din 

bumbac și mătase.
Tot în cadrul acestei 

expoziții va fi organizat un 
raion de covoare, unde se 
va pune în vînzare un va
riat sortiment de covoare, 
carpete etc.

TOKIO 15 (Agerpres)'.
In Japonia a început a doua 

grevă generală de protest împo
triva încercărilor de a impune 
Japoniei noua alianță militară cu 
S.U.A., împotriva vizitei preșe
dintelui S.U.A.. Eisenhower în 
Japonia, pentru demisia guver
nului Kiși, pentru desființarea 
parlamentului și organizarea de 
noi alegeri.

La 15 iunie 5.800.000 de japo
nezi au luat parte la greve, mi
tinguri și demonstrații de pro
test. Niciodată încă în istoria 
jnișcării democratice antebelice și 
postbelice din Japonia nu s-a în
registrat un număr atît de mare 
de participanți activi la luptă.

La 15 iunie au declarat o gre
vă generală de 24 de ore mine
rii, metalurgiștii, chimiștii, lu
crătorii de la tipografii și alții. 
Lucrătorii de la transporturile 
urbane au organizat de aseme
nea o grevă. In multe orașe 
s-au închis magazinele. Ca re
zultat al grevei organizate de 
91 de sindicate ale căilor ferate 
particulare, a fost suspendată 
mișcarea pe multe linii de cale 
ferată principale din țară. Mun
citorii și funcționarii de la în
treprinderile și instituțiile 
stat au luat parte activă la 
ceste acțiuni.

Paralel cu grevele, în peste 
de orașe din țară s-au ținut __ 
dimineață mitinguri ale oameni
lor muncii. Dis de dimineață co
loanele de cadre didactice, din

școlile capitalei, lucrătorii de la 
consiliul municipal și din trans
porturile urbane s-au îndreptat 
cu drapele sindicale roșii și cu 
panouri purtînd diferite lozinci 
spre parcul „Mibia" 
care a devenit un loc 
de manifestații ale 
muncii din capitala 
Cele peste 3000 de persoane ca
re s-au întrunit la acest miting 
au cerut în unanimitate demisia 
imediată a guvernului Kiși care 
nesocotește voința poporului Ja
ponez, dizolvarea parlamentului 
Japonez și anularea tratatului de 
securitate, contramandarea călă
toriei lui Eisenhower în Japonia. 
Coloane compacte s-au întins în 
întregul centru al capitalei. Par
ticipants Ia miting s-au îndrep
tat spre parlament și ambasada 
americană pentru a-și prezenta 
revendicările.

din Tokio, 
tradițional 
oamenilor 
Japoniei.

Concomitent în fața parlamen
tului și a ambasadei americane 
au început să se adune partici
pantele la mitingul femeilor din 
capitală. Făcîndu-se ecoul năzu
ințelor mamelor japoneze, ele au 
cerut de asemenea cu hotărîre 
guvernului să pună capăt poli
ticii de pregătire a războiului.

S-a anunțat că demonstrațiile 
oamenilor muncii din Tokio vor 
continua miercuri pînă seaia 
tîrziu.

Ca și în zilele precedente, gu
vernul și ambasada americană 
au refuzat să se întîlnească cu 
participanții la demonstrații sau 
să le satisfacă revendicările. Par
lamentul. ambasada S.U.A. de la 
Tokio și reședința primului mi
nistru Kiși sînt încercuite de 
detașamente întărite de poliție 
și de autocamioane blindate.

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

reafirmat politica bazată pe re
cunoașterea dreptului poporului 
algerian la autodeterminare.

„Nu m-am gîndit niciodată, a 
spus De Gaulle, că o asemenea 
problemă care stă în fața noastră 
de o 130 de ani ar putea fi rezol
vată rapid. Gred însă, că o rezol
vare reală nu a fost niciodată atît 
de aproape. La 16 septembrie a 
fost preconizată o cale clară și 
dreaptă care trebuie să ducă Al
geria la pace. Guvernul a adop
tat și parlamentul a aprobat a- 
ceastă hotărîre a Franței. Recu- 
noscînd că nimeni nu mai contes
tă că autodeterminarea algerieni
lor în ce privește soarta lor este 
unica ieșire posibilă din această 
dramă complexă și dureroasă, pre
ședintele s-a adresat apoi condu
cătorilor insurecției algeriene — 
„le declar că așteptăm aici pentru 
a pune capăt împreună cu ei în 
mod onorabil luptelor care mai 
continuă, pentru a hotărî ce să 
facem cu armele, pentru a asigu
ra soarta ostașilor". El a promis 
că după aceasta se va face totul 
pentru ca poporul algerian să ai
bă cuvîntul în condiții de pace. 
„Numai lui îî va aparține hotărî- 
rea“, a spus președintele De Gaul
le.

In încheiere, De Gaulle și-a ex
primat convingerea că algerienii 
vor accepta ca „în alianță cu Franța 
și în colaborare cu țările comuni
tății să înfăptuiască transformarea 
Algeriei într-o țară modernă ȘÎ 
frățească".
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S.U.A. grăbesc ratificarea tratatului 
militar cu

NEW YORK 15 (Agerpres)
La 14 iunie comisia senatorială 

pentru afaceri externe a aprobat, 
în decurs de numai 20 de minute, 
tratatul de securitate americand- 
japonez. Urmează ca tratatul să 
fie înaintat senatului spre rati
ficare.

Japonia
Fulbright, președintele comisiei 

senatoriale pentru afacerile exter
ne, a declarat că speră că trata
tul va fi ratificat în senat înainte 
ca Eisenhower, care face o vizită 
în Extremul Orient să sosească 
în Japonia, adică pînă la 19 iu
nie.

1
1
1
1

6 ani;
8 ani; 
complete;

T. B. P. I. PEfflffl
VINDE PRIN LICITAȚIE

PUBLICĂ :
iapă neagră de 
iapă neagră de 
pereche hamuri 
camion hipo.

Licitația va avea loc ' îns 
ziua de 24 iunie 1960 în o- 
borul de vite al orașului Pe
troșani.

Cei intersați pot vedea cele 
arătate în 
restaurant 
informații 
primi de la serviciul admi
nistrativ T.A.P.L.

Licitanții vor depune o. 
garanție de 10 la sută din 
prețul de strigare.

curtea fostului ■ 
„Pa,ringul", iar ■ 
suplimentare pot J M

I
 CIRCUL DE STAT :

ANUNȚĂ

Ultimele spectacole cu 
seară la Varșovia" dat 
ansamblul artiștilor de 
din R. P. Polonă.

Biletele se pot procura 
nic de la casa circului și a- / 
genția teatrală între orele ' i 
9—13 și 17—19,30. De ase- .[ 

b menea, responsabilii culturali ț. 
;:Pot reține anticipat și ridica ? 
b oricînd bilete pentru sala- 
'! riați și familiile lor pe bază >; 
i; de delegație. j i
], Copiii, elevii și studenții / 
b plătesc bilet redus la mati- / 
'îneul de sîmbătă de la ora

16,30. b

„O 
de 

circ '

zil-

PROGRAM DE RADIO
17 iunie

PROGRAMUL I. 7.30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Prietena noastră car
tea, 9,50 Muzică din operele lui 
Mozart, 11,35 Soliști instrumen
tiști de muzică populară romî- 
nească, 12,00 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur 
(reluare), 12,10 „Mulțumim din 
inimă partidului" — emisiune de 
cîntece, 14,00 Concert popular, 
16,15 Vorbește Moscova! 17,30 
„Orele Bicazului" — montaj li
terar de Florin Mugur, 18,00 
„Frumoasă-i viața de miner" — 
emisiune de cîntece și versuri, 
19,05 Actualitatea în țările so
cialiste, 19,35 Program muzical 
pentru fruntașii în producție 
din industrie și agricultură, 20,30 
Muzică de estradă de compozi
tori sovietici, 21,45 „Patrie iu
bită" — emisiune de cîntece. 
PROGRAMUL II. 14,30 „înain
te, schimb de mîine" — emisiu
ne de cîntece, 15,00 Formații de 
muzică ușoară, 15,30 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 16,50 Curs de limba rusă, 
17,00 Muzică ușoară, 18,05 Lu-

crări muzicale inspirate din 
lupta partidului, 18,30 „In ritm 
de tango", muzică ușoară romî- 
nească, 19,30 Teatru la micro
fon : „In Valea Cucului". Come
die de Mihai Beniuc 21,45 Al
bum artistic, 22,00 
formații de muzică 
R. P. Ungară.

Radiojurnale și 
știri 
7,00; 
19,00; 20,00; 
gramul II : 
21,30; 23,00.

Interpreți și 
ușoară din

buletine de
- Programul 1 : 5,00; 6,00; 
11.00; 15,00; 17.00;

23,52. Pro-
16,00; 18,00;

NOIEM- 
tigri; AL. 

PETRI LA:

CINEMATOGRAFE
17 iunie

PETROȘANI — 7 
BRIE: Vînătorii de 
SAHIA: Jucătorul;
Port des Lilas; ANINOASA : Lu
mină în întuneric; VULCAN : O- 
mul cu pantaloni scurți; LU- 
PENI : Nu putem trăi despărțiți; 
BĂRBATENI : Visul spulberat; 
URICAN1 : Torentul.
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