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VEȘTI DIN
Ramtammite îndMmătMrte
In abatajele frontale, cameră 

sau cu trepte răsturnate, în ga
lerii și suitori, peste tot în a- 
dîncul minei Aaikioasa minerii 
desfășoară o lîipSă entuziastă 
pentru traducerea’ în viață a ho
tă rîrilor partidului. Roadele mun
cii lor spornice sînt oglindite zil
nic în registrele cu evidența 
producției, a randamentelor și e- 
conomiilor. Din abatajul cu front 
scurt nr. 4 al sectorului III al 
minei, unde lucrează brigada 
condusă de Bulgara Gheorghe. 
minerii au extras în ziua de 20 
septembrie cîte 6 tone cărbune 
pe post. In aceeași zi, ortacii 

brigadierului Schneider Francisc 
și-au sporit randamentul cu o 
tonă pe fiecare post. 
' La fiecare sector se

■ .лtens pentru continua 
randamentelor. Minerii
I se mîndresc cu randamentul 
de 2,375 realizat în această lună, 
iar colectivul sectorului II, cel 
care deține locul de fruntaș pe 
luna curentă, afirmă cu mîndrie

■ că randamentul înregistrat în 
septembrie depășește planificatul 
cu peste 200 ‘kg. cărbune pe post.

muncește 
sporire a 
sectorului

mai de seamă re- 
lupta pentru eco-

Brigada cu cele mai bune 
rezultate în întrecerea 

pe profesii
Zile,le -trecute brigăzile de mi

neri de la Anihoasa au cunoscut 
rezultatele întrecerii pe profesii 
din luna august. Unii s-au bu
curat, alții însă s-au supărat a- 
flînd că alte brigăzi le-au luat-o 
înainte. Printre cei cărora re
zultatele întrecerii le-a adus mul
tă bucurie sînt ortacii, tînărului 
brigadier Gall Mihai. In luna

Importante bonificații 
pentru calitate

Una din cele 
zerve interne în 
nomii este calitatea cărbunelui. Da
torită respectării indicilor de cali
tate, minerii de la Lonea, Petrila 
și Aninoasa au obținut în august 
bonificații în valoare de 44.000 — 
460.000 lei, bonificații care au in
fluențat reducerea prețului de cost 
al producției brute de cărbune. In 
septembrie, minerii' acestor ex
ploatări s-au îngrijit de asemenea, 
să extragă cărbune de cît mai bună 
calitate. Așa de pildă, întreaga 
cantitate de cărbune extrasă la A- 
ninoasa a avut un procent de umi
ditate redus cu 2,1 la sută față de 
umiditatea admisă. Granulația căr
bunelui de la Aninoasa s-a îmbu
nătățit de asemenea cu 5,6 la sută. 
Datorită grijii pe care o acordă 
calității cărbunelui lor, minerii a- 
ninoseni vor primi bonificații în 
valoare de peste 270.000 lei. Mai 
bine de 80.000 lei vor primi drept 
bonificații pentru cărbunele extras 
în septembrie și minerii de la Lo- 

, nea. La Petrila minerii vor primi 
' de asemenea peste 17.000 lei bo
nificații.

A
Trebuie însă arătat că la exploa

tările Vulcan, Lupeni și Uricani, 
exploatări care dau cărbune cocsi- 
ficabil, calitatea cărbunelui nu se 
ridică la nivelul posibilităților. Așa 
de pildă, la Lupeni. procentul de 
cenușă admis este depășit cu 0,6 la 
sută, iar la Uricani cu 0,1 la sută. 
Faptul acesta atrage după sine pe
nalizări importante. Este de dato
ria maiștrilor, tehnicienilor și in
ginerilor de la cele trei mine să 
depună mai multe străduințe pen
tru a îndruma și controla felul cum 
minerii aleg șistul vizibil, cum se 
pușcă în abataje.

ANINOASA
august brigada tovarășului Gali 
a înregistrat realizări de seamă 
la toate obiectivele întrecerii pe 
profesii. Planul de producție l-au 
îndeplinit în proporție de 14'0’1 
la sută, randamentul obținut a • 
depășit pe cel planificat cu o 
tonă și 260 kg. cărbune pe post, 
iar calitatea cărbunelui e supe
rioară. Conținutul de cenușă a 
scăzut cu 1,7 la. sută. Ceea ce e- 
vidențiază brigada lui Gali sînt 
economiile de 1930 lei realizate 
la materiale.

cît

„dimineți de

mai frumoase 
minier este pu- 
copiilor în fie-

Dimineți de basme 
pentru copiii minerilor

Pentru a crea copiilor ore 
mai plăcute în zilele de odihnă, 
conducerea Școlii de 7 ani din 
Aninoasa a prevăzut pentru fie
care duminică 
basme".

Una di-n cele 
săli ale clubului 
să la dispoziția 
care duminică dimineața.

Săotămîna trecută această sală 
a găzduit elevii clasei a I-a A. 
învățătoarea Mihnea Aurelia de 
la această clasă le-a oferit o 

frumoasă „dimineață de basme". 
In primele două duminici din 
luna octombrie la clubul minier 
din Aninoasa vor putea fi în- 
tîlniți cei mai tineri școlari : e- 
levîi claselor I В și C, care aș
teaptă de pe acum să participe 
la „diminețile de basme" ce cu 
siguranță le vor aduce surprize.

LUCIA LICIU
T? • • • • -

Bana dcsfâșurarc a întrecerii pe profesii — 
sarcina fle scama a sindicatelor miniere

Una din formele cele mai im
portante ale întrecerii socialiste 
pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor de plan este întrece
rea pe profesii. Sindicatele mi
niere din Valea Jiului, îndruma
te de Consiliul local al sindi
catelor, au obținut rezultate de 
seamă în organizarea întrecerii 
pe profesii.

La mina Lupeni, de pildiă se 
întrec pentru titlul de fruntaș 
în profesie peste o mie de mineri 
din 13 brigăzi de frontaliști, 19 
brigăzi de Ia abataje cameră, 26 
brigăzi de pregătiri. Alai sînt 
antrenafi în întrecerea pe profe
sii 43 artificieri, 44 de maiștri 
mineri și 8 ingineri. Sute de mi
neri, tehnicieni și ingineri de la 
toate celelalte exploatări minie
re sînt de asemenea antrenați în 
întrecerea pe profesii.

In organizarea acestei forme 
superioare a întrecerii socialiste, 
comitetele sindicatelor miniere
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Noul «№ școlar 
în învățănaintul de partid

Шп nou lot de apaootei 
„Nemcsek“

De cîteva luni; la exploatările 
miniere se experimentează cu suc
ces captarea prafului de la perfo-, 

jrare cu aparate de tip „Nemcsek",- 
’Cele 19 captoare de praf aflate în 
funcțiune în Valea. Jiului sînt apre
ciate de mineri, care au venit cu 
îmbunătățiri constructive pentru de

finitivarea lor și adoptarea la con
dițiile specifice Văii Jiului. Țintn- 
du-se seama de propunerile făcute, 

: la-U.R.U'.M.P. s-a confecționat un 
" nou lot de captoare de praf 

Nemcsek". In - zilele următoare 
' alte cîteva aparate vor ,lua calea 

' '• galeriilor miniere * în, 1 ucru, contri
buind la scăderea prafului silico- 
gen din atmosfera subterană și deci 
la crearea unor I condiții de lucru 
mereu mai bune.

i* «■«•• *• «f 
tf ....... I
J Comitetul de femei din Uri- * 
■î câni se pregătește să prezinte f 
J. un referat în fața adunării ge- j 
tinerale a organizației de bază • 
| P.M.R. cu tema: îmbunătăți * 
J rea muncii politice în rîndu- ;
♦ ,rile femeilor. La întocmirea j 
j- referatului ca și în întreaga *
♦ lor activitate membrele corni- ;
♦

I

♦

CLIȘEU : Tovarășul Ne- ț 
loan dînd toyarăseLVar- I

4
J♦

tetului sînt ajutate și îndru
mate de instructorul raional 
de partid, tovarășul Nelega 
loan.

IN < .
lega loan dînd toyarăseLVar- î 
jași Elvira, p- .ședința comite- î 
tulul de femei din Uricani, în- j 
drumările necesare pentru în- 4 
tocmirea referatului.

Uri-
. de 
de 

de- 
Cîr-

s-au orientat just, stabilindu-i o- 
biective concrete. La mina 
câni, de exemplu, titlul 
cea mai bună brigadă 
la abatajele cameră îl 
tine brigada condusă de 
ciumaru Victor care a obținut o 
însemnată cantitate de cărbune 
peste plan pe seama creșterii 
randamentului la peste 7,800 to
ne pe post, a obținut economii 
bănești în valoare de circa 10.000 
lei prin recuperarea materialului 
lemnos și prin respectarea indi
cilor de calitate la cărbunele coc- 
sificabil extras. Avînd asigurate 
condiții bune de muncă și apro
vizionare. în luna septembrie o 
seamă de alte brigăzi miniere, 
printre care cele eonduse dfe 
Lungu Boris, Hritcan Vașile, De
meter Augustin, s-au apropiat de 
rezultatele brigăzii fruntașe.

Rezultate de seamă în organi
zarea întrecerii pe profesii s-au 
obținut și la exploatările Petri-

cursurile. In 
și cursurilor 
între propa- 
stabilindu-se 
loc ședințele

Astăzi se deschide noul an șco
lar în învățământul de partid. A- 
pr-oape 10.000 membri și candidați 
de partid și cei mai buni tovarăși 
din activul fără de partid din ra
ionul nostru; încadrați în diferite
le cercuri și cursuri vor începe să 
studieze în mod organizat, învăță
tura marxist-leninistă. ?

Pregătirea noului an școlar a 
constituit o preocupare de seamă a 
organizațiilor de partid. S-au selec
ționat din timp propagandiștii, s-au 
organizat cercurile și 
majoritatea cercurilor 
au avut loc întîlniri 
gandiști și cursanți, 
zilele cînd vor avea ___  .
cercurilor și cursurilor și feluj cum 
se va desfășura învățămîntui de 
partid

Incepînd cu noul an școlar, fie
care membru de partid trebuie să 
aibă în vedere cerința pusă de Con
gresul al Ш-lea al P.M.R. cu pri
vire la rolul și însemnătatea activi
tății ideologice în etapa desăvîrșirii 
construcției socialiste. In raportul 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Congresul al 
Ш-lea al P.M.R. se subliniază că : 
„Complexitatea sarcinilor politice 
și economice care ne stau în față 
în actuala etapă de dezvoltare a so
cietății, cere fiecărui membru de 
partid să îmbine munca politică de 
îndeplinire a sarcinilor încredințate, 
cu o permanentă preocupare pentru 
însușirea bazelor ideologiei marxist- 
leniniste și a politicii partidului".

Munca neobosită pentru însușirea 
temeinică a materialului trebuie să' 
constituie preocuparea de seamă a 
fiecărui cursant din învățămîntui de 
partid, pentru că numai astfel se va 
putea asigura desfășurarea învăță- 
mîntului la nivelul sarcinilor puse 
de partid.

Organizațiile de partid au obli
gația de a da cea mai mare atenție 
problemelor organizatorice legate de 
desfășurarea învățământului de 
partid cum sînt : asigurarea săliloi 
necesare, mobilizarea cursanților, 
mobilizarea propagandiștilor la se- 
minariile de pregătire etc.

In centrul atenției organizațiilor 
de partid trebuie să stea, de la în
ceputul anului școlar, grija pentru 
conținutul de idei pentru puritatea 
ideologică a învățămîntului și le
garea lui strînsă de sarcinile con
crete ale construcției socialiste. ,

Sarcina princiaplă a învățămîn
tului de partid este de a înarma pe 
membrii și candidații de partid cu 
cunoștințele teoretice care să-i- aju
te la rezolvarea cu mai mult suc
ces a sarcinilor practice ce le stau 
în față. De aceea se cere a se com-

la, Aninoasa și Vulcan. La mina 
Petrila se ține o evidență ope
rativă asupra întrecerii între bri
găzi și tehnicieni. Minerii pot 
cunoaște zilnic realizările brigă
zilor lor. Modul de organizare și 
evidență a întrecerii pe profesii 
existent la Petrila trebuie șă fie 
generalizat la toate exploatările 
Văii Jiului.

Întrecerea pe profesii și-a a- 
rătat din plin eficacitatea în ob
ținerea celor peste 22.000 tone 
cărbune cocsificabil extrase pes
te plan în cursul anului pe sea
ma sporirii, productivității medii 
la peste 1,020 tone pe post, în 
obținerea celor peste 5.420.000 
lei economii peste plan.

Pentru dezvoltarea rezultatelor 
de pînă acum, întrecerea pe pro
fesii trebuie să capete un avînt 
mai mare, să cuprindă mase cît

GH. DUMITRESCU 

(Continuare în pag. 3-a) 

bate cu toată tăria însușirea bu- 
cberească, dogpiatică a diferitelor 
teze; să se înlăture meto
dele necorespunzătoare din activi
tatea cercurilor și cursurilor, în 
special a șablonismului.

In această direcție o sarcină de 
mare răspundere revine propagan
diștilor, cărora li se cere să studie
ze cît mai temeinic, să-și perfec
ționeze metodele de conducere a 
convorbirilor, să ajute permanent 
cursanții în studiu.

Activitatea tuturor cercurilor și 
cursurilor învățămîntului de part:d 
începe în acest an cu studierea is
toricelor documente ale Congresu
lui al Ш-lea al P.M.R. și îndeo
sebi a raportului prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Studierea acestui raport-docu- 
ment de mare însemnătate teoreti
că și practică — timp de două 
luni în cadrul învățămîntului de 
partid va permite fiecărui cursant 
să-și însușească temeinic sarcinile 
planului economic de 6 ani, să 
cunoască în mod aprofundat poli
tica partidului nostru și astfel să- 
lupte pentru traducerea ei în viață.

In fața întreprinderilor, a exploa
tărilor miniere din Valea Jiului, 
stau sarcini deosebit de importan
te. Creșterea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, îmbu
nătățirea calității producției, sînt 
sarcini pentru a căror îndeplinite 
trebuie să militeze cercurile și 
cursurile învățămîntului de partid. 
De asemenea, învățămîntui ds par
tid ajută cursanții la înțelegerea 
mai temeinică a rolului conducător 
al partidului, a necesității sporirii 
acestui rol, pe măsura înaintării 
țării noastre pe drumul desăvîrsirii 
construcției socialiste. Acest lucru 
va da posibilitate fiecărui membru 
de partid să lupte pentru îmbună
tățirea continuă a vieții interne de 
partid, pentru întărirea rîndurilor 
organizațiilor de partid.

Una din temele ce se vor discu
ta în legătură cu documentele Con
gresului al Ill-lea al P.M.R., este 
situația internațională. Lă această 
temă propagandiștii și cursanții gă
sesc un bogat material în ' raportul 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
și în cuvîntarea sa la Adunarea 
Generală a O.N.U. precum și în

P. UNGUR

(Continuare în pag. 3-a)
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Intr-o singura lună 
economii de 57.000 lei

In perioada 23 August — 26 
septembrie a. c. locuitorii orașu
lui Lupeni, mobilizați de deputâ- 

popular, au 
’ ore de

In
în bune 
anului

ții sfatului I 
tuat 23.087 
că voluntară, 
începerii

a 
elementare

la cele
Ștefan, Bărbăteni, 2500

efec- 
rnun- 

vederea 
condi-

școlar, la 
nr. 1 și 

din cartierele

țiu ni 
școlile 
2 și 
Grafit,
de cetățeni au ajutat la curăți
rea claselor, repararea sobelor, 
zugrăvire și transport de mate
riale.

Valoarea lucrărilor efectuate 
prin muncă voluntară se ri
dică la peste 57.000 lei. Prin
tre cei care au depus multă stră
duință în cursul acestor acțiuni 
de muncă voluntară se numără 
tovarășii Nereanțu Valentina, 
Rusan Nicolae, Lorincz Fran- 
cisc, Demian Gheorghe, Zbo- 
rovski Augustin, Csibi Maria, 
Rotaru Marina, Chirai Zoltan, 
Țopa Elena și alții.
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE 
ÎN VALEA JIULUI

Din punct de vedere arheo
logic, raionul Petroșani repre
zintă o „pată albă". Cu alte cu
vinte o regiune necercetată pe 
harta istorică a țării.

La începutul acestui veac, ar
heologul Martin Roșea a făcut 
unele cercetări de informare ca
re sînt sintetizate în Repertoriul 
arheologic al R.P.R. (încă în 
manuscris). Din cercetările lui 
Martin Roșea însă nu reiese pre
zența orînduirii comunei primi
tive, mai precis epoca pietrei în 
Valea Jiului.

Acum cîțiva ani, un cetățean 
din Taia (Lonea) a descoperit 
un Joporaș neolitic (șlefuit și 
perforat) din epoca oietrei șle
fuite (anii 4000—1700 ten.) și 
o fusoiolă sau o greutate de pla
să tot din piatră. Obiectul a 
rămas însă la acest cetățean 
fără să fie văzut de un specia
list.

Prin 
Lonea.
intrat în posesia toporașului. 
fusoiolă fiind pierdută.

Luînd legătura cu cetățeanul, 
mi-a mărturisit că a găsit obiec
te de lut (statuiete steatopige 
ce indică matriarhatul) și ur- 
me_ de ceramică.

Condlus de respectivul cetă
țean, cu un grup de elevi de la 
Școala medie Lonea, ne-am de
plasat la locul descoperirii șî

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

intermediul unui elev din 
autorul acestor rînduri a

am întreprins cercetări de son
daj.

Am descoperit urme de cera
mică (cioburi) neolitice făcute 
cu mînă șî arse incomplet. Cer
cetările au atestat și paleoliti
cul, epoca pietrei cioplite 
(600.000—4.00C ani î.en.). Am 
descoperit topoare de mînă, ră- 
zuitoere și alte obiecte din pri
ma epocă a pietrei.

Un topor de mînă se pare a, 
fi de tip Monsterian (ultima e- 
pocă a paleoliticului — vînătoa- 
rei) asemănător cu cel găsit în» 
Donbas și publicat în tratattul'1 
sovietic de istorie universală vo
lumul 1.

Descoperirile de la Taia ates
tă începutul istoriei Văii Jiului, 
infirmînd teoria că istoria aces>- 
tei Văi și-ar avea geneza în 
evul mediu, ca loc -de popas în 
peregrinările ciobănești de trans
humantă.

Obiectele vor intra în pro
prietatea muzeului raional care 
se va deschide în curînd, îm
preună cu planurile și profilu
rile arheologice.

Sperăm că aceste descoperiri 
vor da un nou imbold acelora 
care, înțelegînd importanța 
cestui muzeu, vor contribui! 
înzestrarea lui1.

A. LAZAR
profesor die istorie

I ANECDOTE
< • Andersen, renumitul po- 
л vestitor danez s-a bătut în 
A.duel o singură dată în viață. 
•>șScriitorul a venit la locul due- 
I'jTului cu o umbrelă pe care a
< ținut-o în mînă și în timpul
< luptei, întrucît ploua torențial.’
< Martorii s-au opus, dar a fost 
» zadarnic. „Nu-mi pare rău 
!; dacă o să mor, dar în nici un

caz nu vreau să capăt un gu
ttural*' — le-a spus Andersen.cr
! • Un actor din Miskolc se
t grăbește spre teatru. Pe drum 
[ se întîlnește cu un director die 

’h bancă. — „Iubite maestre — 
4jîî spune directorul de bancă 
’m— ai putea să fii atît de ama- 
с. bil și să-mi dai cîteva bilete 
5 mai bune la spectacolul dum- 
s neataJe 1
5 te!“. — Cu plăcere - — răs- 

-ș punde actorul. — Tocmai vo- 
> iam să te rog și eu, iubite 
^directore, să-mi cîteva
3 bancnote gratuit.

In cadrul Lunii prieteniei rond- 
no-sovietice, Consiliul raional 
ARLUS organizează în ziua de 5 
noiembrie 1960 un concurs „Cine 
știg cîștigă" cu tema „Noutăți tc>h- 
nico-.științifice în minerit".

Concursul se adresează tuturol 
celor ce lucrează în industria ex
tracției de cărbune din Valea Jiu
lui : mineri, maiștri mineri, tehni-

în

Bineînțeles gratui-

O mare crescătorie 
de păstrăvi 

în regiunea Potsdam se află
prezent în curs de construcție cea 
mai modernă crescătorie de păs
trăvi din întreaga Germanie. Cres
cătoria va avea 16 eleștee și opt 
instalații de fecundare artificială, 
precum și numeroase clădiri anexe. 
Una dintre aceste clădiri va servi 
în același timp pentru hrănirea peș
tilor și ca frigider» iar alta va fi 
înzestrată cu toate instalațiile ne
cesare fecundației artificiale

In această clădire pot fi fecun
date în același timp peste 3.000.000 
de icre

Suprafața ocupată de crescătorie 
este'de 4 hectare, eleșteele avînd o 
suprafață de 2,2 ha. In anul 1963 
vor fi date în folosință alte 15 cen
tre de fecundare artificială.

Producția anuală de păstrăvi se 
va ridica la 15 tone. După ce cres
cătoria de la Potsdam va intra in
tegral în funcțiune, aceasta va a- 
vea o capacitate de 40—50 tone 
păstrăvi anual.

deni, ingineri, studenți, cu copul 
de a populariza metodele avansate 
de extracție romîneșți ți sovietice.

Cu toate că timpul este limitat 
doritorii au posibilitatea de a se 
documenta, materialul bibliografic 
fiind destul de restrîns.

Cei ce var reuși să cîștige acest 
concurs vor beneficia ele o călăto
rie gratuită în U.R.S.S.

Credem că prin acest 
vom veni în ajutorul celor 
cesc în industria minieră 
ionul Petroșani, convinși 
cunoașterea metodelor înaintate din 
U.R.S.S. participanții vor reuși 
să-și ridice calificarea, punînd apoi 
în practică cele studiate din mate
rialul bibliografic.

concurs 
ce muu- 
din ra- 
că prin

Cînd pe teritoriul patriei noastre 
au fost mări

care urcă crestele 
munților noștri cu

Călătorul 
înalte ale 
greu își poate închipui că a- 
cestea au fost 
oane de ani în 
nei mări.

Dar cine ne 
cru ?

Pe creasta stîncoasă a Pietrei 
Craiului sau în straturile de cal
car ale Ceahlăului. în huma ro
șie de la Comarnic sau în cal
carul de la Hîrșova (Dobrogea) 
se găsesc numeroase resturi ale 
«mor viețuitoare marine al că
ror neam a dispărut de mult. 
Acum 160 milioane de ani1 se în
tindea peste zona sudică a Do- 
brogei o mare caldă și puțin a- 
dîncă. Cine a străbătut cu tre
nul distanta Medgidia—Con
stanța a putut vedea deoparte șî 
de alta a liniei ferate rîpi' în 
care apare o piatră de culoare 
albă cum este creta, iar pietrele 
de aici conțin niște noduli de 
cremene formați în cea mai ma
re parte din scheletele unor a- 
nimale din neamul bureților de 
șters tabla. Cunoscîndu-se fap
tul că aceste animale nu pot 
trăi la adîncimi mai mari de 
200 metri și la o temperatură 
mai scăzută decît 10 grade C 
s-a ajuns la concluzia că în ur
mă cu 100 milioane de ani în 
regiunea Dobrogei se întindea 

’o mare caldă și puțin adîncă. Ca 
și alte mări, bazinul Mării Ne
gre este un rest al oceanului ce

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

cândva, cu mili- 
urmă, fundul u-

spune acest lu-

înconjura în trecutul îndepărtat 
globul nostru asemenea unui 
brîu și pe care geologii l-au nu
mit Marea Thethys. In timpuri 
geologice mai recente (în mio- 
cen) exista în ținuturile noas
tre o mare denumită Marea Sâr- 
matică ce se întindea de la Vie- 
na pînă dincolo de lanțul Ura- 
lilor și pînă la Oceanul înghe
țat de Nord. Vechea mare în
globa Marea Neagră, Marea 
Caspică și Lacul Arai de azi, 
în interiorul ei găsindu-se o se
rie de insule reprezentate prin 
lanțul actual al munților Car- 
pati, Caucazului, nordul Dobro- 
gei și sudul Crimeei. In timpuri 
șî mai noi (în pliocen) întinde
rea 
un
din care se desprind în coater- 
nal

♦ *
Pentru o construcție e nevoie de multa pricepere ți măestrie. f 

De aceea, viitorii „constructori'' de adevărate palate privesc cu toa î

Din înțelepciunea 
pope&relor

Proverbe maghiare
• Un exemplu e mai bun 

decît 100 de lecții.
• E mai bine sa te grăbești 

întotdeauna decît să întîrzii 
odată

Proverbe indiene
• Chiar dacă trăiești pe 

malul rîului, nu te poți împrie
teni cu crocodilul.

• Cine nu știe să danseze 
spune: Ce strîmbă e podeaua 
asta.

• Setea n-o poți potoli 
rouă.

Proverbe mongole
• Degetele 

oricare te-ai 
fel.

• Soarele, 
sînt podoaba 
și poamele sînt podoaba mun
ților; podoaba țării e omul.

Proverbe arabe
• Boala cea mai grea este 
ignoranța.
• Semnele înțelepciunii o- 

mului sînt faptele sale, cel al 
cunoștinței sînt vorbele sale.

• Trei lucruri îți aduc prie
tenia : fidelitatea, modestia 
și generozitatea.

sînt zece, dar 
înțepa doare

A.

cu

la 
la

luna și stelele 
cerului; pădurile

acestei mări se reduce la 
bazin — bazinul Pontic —

trei bazine marine dintre 
care și Marea Neagră.

9---- ---------- „----------------------------------------------------------- x-,------- - t-------_
j tă seriozitatea importanța planurilor. Acest lucru îl cunosc ..arbi-î 
î tecții fi inginerii" de la grădinița de copii din Orașul Nou Uricani f

♦ 
constructori ai î 
ur însă că Pe-1Î (secția maghiară).

Greu de spus ce drum vor alege acești viitori i

vieții noi, din atîtea cite le sînt deschise azi 1 Sigur însă că
* rike, Gergely, Ergsike fi Evike sînt azi „mari constructori".
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Motocicliști, viteză și pietoni

„O ZI 1N LUME"
La 28 septembrie toate ziarele 

din Moscova au publicat numeroa
sele evenimente petrecute la 27 
septembrie 1960 în U.R.S.S. și în 
alte țări. Ulterior aceste relatări 
împreună cu alte materiale vot fi 
cuprinse în cartea „O zi în lume" 
(ediția П-a) a cărei editare este 
pregătită din inițiativa ziarului 
„îzvestia".

Cartea „O zi în lume" a apărut 
acum un sfert de veac din inițiati
va lui Maxim Gorki și a cuprins 
evenimentele și faptele din viața 
oamenilor și statelor din lume în 
ziua obișnuită de 27 septembrie 
1935.

Soarele călduț din după-amiezele 
de toamnă te îmbie la plimbare. 
Asta-i ți pe placul meu. Îmi plac 
plimbările dar cu o condiție: să 
nu fiu de urmi singur. Așa că de 
obicei tovarășul meu de plimbare 
este copilul. Și lui îi plac plimbă
rile deși nu are decît 4 luni. Intre 
noi există totuși o deosebire. Pe cit 
timp lui îi place să meargă în că
rucior, eu sînt nevoit să mă plimb 
pe jos impingtnd la cărucior. Dar 
diferența asta nu ne supără. Ne 
înțelegem de minune. Ca de obi
cei, după o scurtă „convorbire" 
între noi, am căzut de comun acord 
ca joi după-amiază să ieșim la 
plimbare. Locul de deplasare l-am 
ales printre blocurile cartierului Di
mitrov, știind că e mai liniștit. Pe 
aici nu circulă mașini, motociclete 
și alte vehicule pentru care ai ne
voie de carnet de conducere, de 
stăpînire la pahar, milă de bieții 
pietoni.. Dar chiar la turnanta din 
fața blocului magazin, cînd am 
luat virajul cu căruciorul, simt co
pilul că saltă afară, în sus, aruncat 
parcă de un resort puternic. Hait 
— zic eu — iată copilul meu mer
gînd în picioare la 4 luni. Dar de 
unde l Pe lingă noi trecuse ca o

nălucă o motocicletă cu... nu, nu 
putea să fie un motociclist, pentru 
că aceștia știu că sînt obligați să 
respecte anumite reguli de circula
ție. Suflul vitezei (sau poate tea
ma) îmi aruncase ți pălăria printre 
florile veștejite de toamnă. Ce era 
să fac, am luat copilul în brațe, 
cu cărucior cu tot, și am căutat un 
loc de refugiu în balconul .unui 
prieten, la etajul 11. Refugiat aici 
am observat că nu eram singurul 
care priveam de la adăpost specta
colul din stradă. Zeci de motoci- 
clițti zburau încoace și încolo, pe 
străzile dintre blocuri pe care, săr
manii pietoni nu mai aveau liniște 
nici pe trotuar, mergînd lipiți de 
blocuri sau de garduri. O haraba
bură de nedescris, făcea pe bietul 
copil să tresară speriat din clipă în 
clipă. Zeci de claxoane țipau stri
dent pe diferite tonuri, în timp ce 
pe țevile de eșapament ieșeau, în- 
tr-un răpăit lung ca de mitralieră, 
trîmbe albastre de fum. La o inter
secție, o motocicletă „strănutînd" 
teribil încremenește deodată pe 
loc. Pe ea, un tînăr, aproape co
pil, așa cum am văzut mulți în 
după-amiaza aceea pe motocicle
te, dădea disperat la pedală îngro-

zit el însuți de viteza cu care cei
lalți treceau pe lingă el și în ace
lași timp disperat că motorul lui a 
rămas tocmai acum în „pană". A! 
Dar nu-i cunoașteți pe motoci- 
cliști І Sînt cei mai săritori oa
meni (probabil din cauza asta sar 
mereu... pește cal). In cîteva mi
nute în jurul lui s-au și strîns to
varăși de „manie", care mai de 
care mai „specialist". Unul: „Fra
te, carburatorul e de vină — da-l 
jos". Altul; „Ce vorbești! nu te 
pricepi! Nu vezi că segmenții nu 
mai primesc ulei! Dă pistonul 
imediat afară". în acest timp cei
lalți iși continuă cursele în același 
ritm. încep să fiu îngrijorat: Dacă 
le vine în gînd ideea să meargă ca 
cei de la zidul morții! Mai știi, 
mă pot trezi cu unul în balcon.

Се-or merge frate, cu atîta vite
ză, că doar nu le fură nimeni șo
seaua. Parcă ar vrea s-o înghită 
nu altceva. Și apoi nu înțeleg de 
ce trebuie să indice ei — în maxi
mum de viteză — rezistența caro
seriilor de autocamioane, cînd la 
fiecare garaj există specialiști pen
tru așa ceva ? Numai spun, că boa
la asta e molipsitoare. Pînă și co
piii cu trotinete au început să bî-

Utilizarea apelor termale
Timp de decenii apa izvorului 

termal nr. 2 de la băile „Szăke- 
nyi“ din Budapesta rămînea în ma
re parte neutilizată. Recent a fost 
elaborat un proiect a cărui reali
zare permite utilizarea acestei ape 
ca izvor de energie termică. Pe ba
za acestui proiect au fost construi
te bazine mari unde în cursul nop
ții apa caldă este înmagazinată, 
iar ziua va fi transmisă prin con
ducte speciale cartierului de locu
ințe „Thălmann" situat la 2,5 km. 
de izvor. în prezent construirea 
conductelor și a istalațiilor calo
rifice se apropie de sfîrșit și în cu- 
rînd locuințele cartierului „Thăl- 
lmann“ din Budapesta vor fi încăl
zite cu apă termală.

rîie ca motocicletele, mergînd cu 
toată viteza fi aruneîndu-se din 
cînd în cînd jos pe marginea stră
zii așa cum au auzit că fac „nenea 
motocicliștii de mare viteza".

în tot acest timp, motocicleta 
rămasă în „pană" zăcea în mijlo
cul străzii făcută bucăți, conform 
indicațiilor tuturor „specialiștilor". 
Cînd lucrul era în toi ți cursa con
tinua nebunește, o voce puternică 
domină larma concursului .• „Mili
ția circulației". Pînă să numeri la 
doi, în tot cartierul n-au rămas 
decît piesele împrăștiate ale mo
tocicletei rămasă în „pană", pără
sită într-o stare jalnică, însăși de 
stăpînul ei, care, probabil ca și cei
lalți dispăruți, nu avea carnet de 
conducere.

Of! Și eu ți toată lumea am ră
suflat ușurați. Mai putem ți noi 
plimba copiii fără teama de a de
veni „aerieni". Dar controlul cir
culației a trecut și cursa motociclif- 
tilor continuă. Ce-i de făcut ? A, 
da 1 Am găst soluția. Am să pun 
și eu la căruciorul copilului un 
motor de mare turație, nu pentru 
a merge și copilul cu viteza mo- 
tociclițttlor, cit mai mult pentru a 
vira ferindu-se de aceștia, bineînțe
les cu aceeași viteză. Doar sîntem 
în secolul vitezei.

D. COMOTORESCU
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Noul an școlar în învățămîntul 
de partid

(Urmare din pag, l-a)

istorica cuvîntare 
Hrușciov rostită la 
sesiune a Adunării 
O.N.U.

Pînă la intrarea în programul 
specific fiecărei forme de învăță- 
mînt, organizațiile de partid tre
buie să se preocupe de alegerea te
melor pentru cercurile de economie 
concretă și cercurile speciale pen
tru mineri. O atenție mare să se 
acorde temelor cercurilor de eco
nomie concretă, înlăturindu-se lip
surile din anii trecuți, cînd s-au ne
glijat în unele cercuri, problemele 
teoretice, ceea ce a făcut ca ședin
țele unor cercuri să nu se deose
bească de consfătuirile de produc
ție-

îmbunătățirea activității cercuri 
lor de economie concretă trebuie să 
fie oglindită în eficacitatea lor, în 
contribuția adusă de ele la rezolva-

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

a tovarășului 
cea de-a 15-a 

Generale a

rea unor probleme importante ale 
procesului

In anul 
necesar să 
atenție, ca 
conferințe 
lirice, științifice în fața oamenilor 
muncii, să se manifeste mai multă 
grijă pentru îndrumarea și contro
larea învățămîntului politic U.Ț.M. 
și a învățămîntului ideologic al 
cadrelor didactice-

Ținînd seamă de numărul sporit 
de cercuri și cursuri ale învățămîn
tului de partid care funcționează 
anul acesta in raionul nostru, de 
cerințele mari care se pun în fața 
învățămîntului de partid, este ne
cesar ca organizațiile de partid să 
muncească cu tot simțul de răspun
dere pentru a face ca educarea 
marxist-lenioistă a membrilor și 
candidaților de partid să se ridice 
la nivelul sarcinilor puse de cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R.

de producfie.
școlar care începe este 

se acorde o și mai mare 
pînă acum, expunerii de 
pe teme economice, po-

Rezultate care confirmă 
posibilitățile

Minerii de la Vulcan obțin 
lună de lună succese de seamă 
în îndeplinirea și depășirea in
dicilor de plan. In luna august, 
de pildă, ei au dat peste sarcina 
de plan mai bine de 3900 tone 
de cărbune cocsificabil, iar pro- 

t ductivitatea medie pe mină a 
sporit la 1,053 tone pe post. In 
plus, colectivul minei Vulcan se 
poate mîndri că prin cele 306.000 
lei economisite lo prețul de cost 
în această lună a mărit suma 
economiilor obținute de la înce
putul anului ja 1.370.0000 lei. 
recuperînd datoria de aproape 
1.100,000 lei din primul trimes
tru și realizînd peste plan de la 
începutul acestui an 270.000 lei 
economii.

La depășirea sarcinilor de pro
ducție, la creșterea productivi
tății muncii, la obținerea celbi 
306.000 lei economii lajprețuî de' 
cost au contribuit toate sectoa
rele minei. Minerii sectorului I. 
de pilda, au muncit cu un ran
dament mai mare cu 0,500 tone 
pe post decît cel planificat, ceea 
ce le-a permis să extragă peste 
plan circa 3100 tone de cărbune 
cocsificabil.

De asemenea, prin folosirea 
'rațională a materialelor, consu
mul de lemn și exploziv a fost 
mai mic decît cel planificat, ceea 
ce a permis reducerea cu peste 
40.000 lei a cheltuielilor de sec
ții. La sectorul I ca și la cele
lalte sectoare, fiecărui sef de bri
gadă și de schimb i s-a arătat 
însemnătatea acestui lucru, 1 s-a 
trasat sarcină să se ocupe intens 
de
ne.
tă
au
conomii însemnate, ei primind 
bonificații pentru calitatea co
respunzătoare a cărbunelui ex
tras în valoare de aproape 52 000 
lei. In total pe sector s-a obți
nut o economie de peste 18 lei 
pe tona de cărbune, fapt care 
a făcut 
taș pe

Rezultate de seamă au 
nut și mineri, sectorului II 
depășîndurși randamentul 
nificat cu peste 300 kg. de căr
bune pe post au dat peste plan 
379 tone de cărbune cocsifica- 
bii. Producția dată de colecti
vul acestui sector a revenit cu 
4,28 lei la tonă mai ieftină, da
torită aplicării acelorași mă
suri ca șt la sectorul I. Succese 
asemănătoare au obținut și mi
nerii de la sectorul III. Bilanțul 
activității acestora arată o re
ducere a prețului de cost tie a- 
proape 8 lei pe tonă din care 
mai1 bine de 4,20 lei/tonă au fost 
obținuți pe seama îmbunătățirii 
calității cărbunelui.

In cursul lunii septembrie, 
harnicii mineri de la Vulcan 
și-au sporit realizările. Ei au 
mundt cu un. randament mediu 
Me peste 1,616 tone cărbune, au 
extras peste prevederile planii- 
lui circa 2400 tone de cărbune 
cOcsiflcabil șl energetic. De a- 
semenea. calitatea cărbunelui 
extras a corespuns cerințelor.

Importantele economii obținu
te la mina Vulcan în ultimele 
luni dovedesc rodnicia muncii 
politice duse de comuniștii mi
nei care se află în primele rîn- 
duri ale luptei pentru economii. 
O contribuție de seamă la ob
ținerea succeselor aduce de a- 
semenea întrecerea pe profesii, 
aplicarea celor mai bune mă
suri tehnico-organizatorice.

ȘT. EKART

obli
ca re. 
pla

/

alegerea'șistului din cărbu- 
îndeplinind cu succes aceas- 
sarcină. minerii sectorului I 
obținut și la acest capitol e-

ca titlul de sector frun- 
mină să fie cîștigat de 
sectorului Г.

Lumina șnoffl
Șoseaua, șerpuind printre dedă

rile ruginite de bruma primelor di
mineți de toamnă, te poartă de la 
Cimța în sus, spre cea mai înde
părtată localitate din partea de 
nord a raionului.

Primele case, înfipte în munte 
deoparte și de alta a unui rîu cris
talin, cu arhitectura lor specifică, 
te anunță că ai intrat în satul Răs
coala. In colo e liniște. Oamenii, 
sînt plecați pe munte la muncă sau 
la mină- Doar în mijlocul comunei 
din curtea unei case ce nu se deo
sebește cu nimic de celelalte, a- 
proape douăzeci de copii fac o lar
mă veselă. La cai mai multi, cra
vatele roșii le flutură la gît.

Dar recreația s-a terminat, îm
preună cu copiii aranjați in rînd, 
doi cite doi, intră in clasă pro
fesoara și instructoarea superioară 
de pionieri. Singura sală da clasă, 
e o încăpere obișnuită în care tint 
așezate 10 bănci. Intr-un colț a fost 
amenajată „camera pionierilor" un
de pe o masă stau toba, trompeta, 
drapelul. O masă cu un singur ser
tar formează catedra și ..direcțiu
nea școlii".

Totul iți pare aici în miniatu
ră. Un singur lucru îți apare bbi- 
tor dominînd toate aceste neajun
suri străduința profesoarei Coca 
Valentina și a instructoarei Maro- 
șan Natalia de a da acestor copii 
lumina nesecată a științei de carte.

Am privit cu deosebită admi
rație acești copii, lată numai cîțwa 
prezentați într-o creionare autenti
ci ..prinsă" în cele două ore petre
cute la școala din Răscoala. Luca 
Nicolae — un copil plin de sănă
tate pe obrajii căruia aerul de mun
te a pictat doi bujori veșnic proas
peți. Cu migală așterne pe blrtie. 
în litere uniforme și destul de fru
moase „angajamentul solemn de 
pionier". Pește cîteva zile Ș‘ el va 
purta minunata cravată de pionier.

Din cingătaarea-i de piele (Ni- 
cușor poartă un frumos costum na-

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

din Răscoala
ționafl scoate din cînd Im tind o 
batistă brodată. jrecînd zdravăn 
un năsuc cit o alună mai mult de 
emoție decît din necesitate. Nicu- 
șor e numai în clasa a ll-g dar ci
tește ți scria atit de frumos da 
țarcă ar fi într-a IV-a.

Avram loan, căruia i se spune 
„studentul" pentru sirguința fi pri
ceperea cu care rezolvă exercițiile 
de aritmetică, a terminat anul tre
cut clasa a il-a cu media 10. La 
întrebările profesoarei răspunsurile 
lui vin cu precizie ți claritate.

Cel mai mult am stat însă de 
vorbă cu Dnd loan, fină anul 
trecut a fost socotit cel mai rău 
elev din școală; nu trecea să nu 
focă o poznă, De nenumărate ori 
însă cei 20 de elevi ai școlii l-au 
judecat aspru pedppsindn-l prin 
diferite forme. Azi Ionică poartă 
la gît cravata de pionier.

In timp ce copiii se întreceau 
care mai de cere să dea răspun
suri cit mai bune, să citească ți să 
scrie cit mai frumos am admirat 
jta&tta de perete lucrată cu gust, 
hărțile fi desenele afișate pe pere
ții proaspăt vopsifi. Aici, în ini
ma muntelui 20 de copii învață car
te. La prima vedere s-ar părea că 
nu e nimic neobișnuit, ci e ceva 
simplu. Daci însă inspectorii Sec
ției de învăfămint și cultură ar vi
zita cel puțin la un an odată a- 
ceastă școală ar vedea cîte lucruri 
mai sînt de făcut pentru ca acest 
mănunchi da copii să se bucure de 
toate condițiile pe care le au toți 
școlarii din țară. Secția da invă- 
țămint și cultură ara datoria ca în 
cel mai scurt timp, folosind fondu
rile alocate in acest sens să pună 
la dispoziția școlarilor din Răscoa
la, atît de silitori, un local de 
școală corespunzător. Copiii din 
Răscoala, care sa pregătesc fi în
vață cu atita șîrguință merită din 
plin acest lucru.

M. DUMITRESCU

(Urmare dini paig. l-a)

mai largi de mineri, tehnicieni 
și ingineri de la exploatările car
bonifere. Printre obiectivele de 
întrecere un loc de frunte trebuie 
să-l ocupe reducerea consumului 
specific de materiale, recuperarea 
de lemn, îmbunătățirea calității 
cărbunelui.

întrecerea socialistă pe pro
fesii este un factor de primă Im
portanță în lupta pentru înde
plinirea sarcînlior de plan și a 
angajamentelor. Felul cum se

orgamzează și se desfășoară în
trecerea pe profesii este nece
sar să fie temeinic analizat în . 
adunările generale ale organiza
țiilor de partid, care trebuie ®ă 
îndrume organele sindicatelor. 
Fiecare miner sau tehnician tre
buie să cunoască obiectivele cu 
care se află în întrecere.

Stă în putința comitetelor sin
dicatelor pentru ca prin intensi
ficarea întrecerii pe profesii să 
mobilizeze activ oamenii muncii 
la îndeplinirea sarcinilor puse de 
partid și guvern!

FAMILIA IN ORÎNDUIREA SOCIALISTĂ
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Preuaialia Маіійі
Petrila

organizează concur* uri 
pentru ocuparea următoare
lor posturi:

— maistru 
preparare,

— maistru
— maistru ___ ......
Concursurile se vor ține 

la data de 6 octombrie 1960 
la sediul întreprinderii în 
Petrila.

Pentru postul de maistru 
principal se cere diplomă 
do calificare ca maistru, sau 
a unei școli echivalente și o 
vechime în funcție de mais
tru de cel puțin 5 ani.

Cererile însoțite cu cete- 
leite acte legale se vor de

pune la sediul întreprinderii 
pînă la 2 octombrie I960.

principal de

de briehetare, 
electromecanic.
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Cărfi politice, ieh- ii 
nice, literare, Un «or- 
tlmenl bogat în arfi- В 
cole de papetărie ia ii 

„Librăria noastră* ii 
?’ ii
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Z. C. R. T. L
Petroșani 

angajează gestionari 
depozit. Cei interesați 
se vor prezenta cu ac
tele necesare la sedi
ul instituflej din stra
da Mihai Vifeazu nr. 5 

din Petroșani. *

0. C. L. Alimentara
PETROȘANI
ANGAJEAZĂ

Un tehnician constructor ‘ 
cu un salariu tarifar lu-

Familia socialistă se deosebeș
te radical de toate formele de 
organizare a familiei din orân
duirile sociale cunoscute pînă a- 
cum. In socialism familia se dez
voltă și se 
proprietății 
mijloacelor 
ta exclude 
de către om, relațiile de domi
nație și subordonare, asuprirea 
și inegalitatea socială a sexelor.

In orînduirea capitalistă in
teresele legate de proprietatea 
privată, fac din familia burghe
ză o fortăreață izolată, în care 
există un conflict de neîmpăcat 
între interesele bărbatului și ale 
femeii, o opoziție de interese în
tre părinfi și copii, iar intere
sele fiecărei familii burgheze se 
află în contradicție cu interesele 
celorlalte familii, și astfel apare 
opoziția dintre familie și socie
tate. In orînduirea socialistă în
să, datorită faptului că baza e- 
conomică a societății o formează 
proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție și siste
mul economic socialist între fa
milie și societate există o per
fectă coeziune, se realizează o 
deplină unitate între interesele 
personale și cele colective. Depli
nul acord ideologic dintre pă
rinți, precum și dintre aceștia 
și copii constituie chezășia soli
darității familiei socialiste.

consolidează pe baza 
socialiste asupra 

de producție. Aceas- 
exploatarea omului

in tara noastră s>-a înfăptuit 
nu numai o egalitate juridică 
între bărbat si femeie, dar s-a 
realizat și baza materială a aces
tei egalități. Statul nostru con
sideră consolidarea și ocrotirea 
familiei, ca unul din obiectivele 
sale cele mai importante. El a-

Pe teme de educație
«*••**••****•*«****«*«**««
pâră drepturile șl interesele 
mamei și ale copilului.

La consolidarea familiei, tre
buie să participe atît soțul cît 
și soția. Ei trebuie să munceas
că cinstit pentru înfăptuirea con
strucției socialiste Ia noi în țară 
și să dea copiilor o educație co
respunzătoare. Iar atunci, cînd 
se ivește o neînțelegere în fami
lie, oricare ar ii natura ei, să 
o înlăture în mod demn.

Se constată cu satisfacție că 
familiile sînt în prezent mai con
solidate ca oricînd, iar cazurile 
de desfacere a căsătoriilor sînt 
tot mai puține.

Acțiuni-le adresate Tribunalu
lui popular Petroșani de desfa
cere a căsătoriilor au la bază 
în marea lor majoritate cauze 
obiective. Mai apar însă și ca
zuri, foarte rare, cînd unii soți.

Iovindu-se de o neînțelegere sau 
un mic Incident, procedează ime
diat la descompunerea familiei, 
înaintînd acte de divorț. Acest 
lucru nu e bine și în consecință 
completele de judecată resping 
astfel de acțiuni de desfacere a 
căsătoriei, ca fiind neîntemeiate. 
Astfel de acțiuni au fost cele ale 
lui Pallfi Irina de la Petrila și. 
Gyorfi Francisc din Petroșani. 
O tentativă de desfacere a că
sătoriei sub motive neîntemeiate- 
a fost și aceea a ing. Stoicescu 
loan. Cu mici pretexte împotri
va soției — ascunzînd de fapt 
o purtare necorespunzătoare din 
partea sa, lucru care a reieșit 
din declarațiile martorilor — Ing. 
Stoicescu a cerut despărțirea. 
Neînțelegerile dintre soții res
pectivi fiind de minimă impor
tantă și apreciindu-se că ei pot 
să le înlăture și să continue căs
nicia, acțiunea ing. Stoicescu loan 
a fost respinsă de tribunal.

După cum am arătat și mai 
sus, familia în societatea socia
listă are un mare rol în educa
rea tinerei generații, în forma
rea omului nou. Este o datorie 
deci de prim ordin a soților de 
a lupta pentru consolidarea con
tinuă a familiilor.

ELENA ANDREI 
președintele. Tribunalului popular 

raional Petroșani
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următoarele
pregătire și de

absolvent al u- 
de

I
nar de 950—1200 Iei.

Candidatul trebuie să în
deplinească 
condiții de 
Stagiu:

— Să fie
nei școlii medii tehnice 
constructori sau

— absolvent al unei școli 
tehnice de maiștri cu o ve
chime la 1 iulie 1956 de 12
ani in funcția de maistru
sau

— absolvent al liceului
industrial sau

— absolvent cu diplomă
al fostelor școli de subingi-
neri sau al fostelor școli de
conductori tehnici cu o ve
chime de 5 ani.

Cererile însutite de actele 
necesare se vor depune le 
serviciul de cadre al O.C.L, 
Alimentara Petroșani.

ANUNȚ
T.A.P.L. Petroșani orga

nizează în seara zilei de 1 
octombrie 1960, la restau
rantul Minerul din Petro
șani CINA PORCULUI cu 
începere de la orele 8 (20). 
Intrarea liberă. Muzică și 
dams.

Se vor servi diferite spe
cialități la grătar și un bo

gat sortiment de băuturi.



STEAGUL ROȘD

EHN LAOS

NEW YORK 30 (Agerpres) 
In ședința plenară din după- 

amiaza zilei de 29 septembrie 
a Adunării Generale a O.N;U. 
primul a luat cuvîntul șeful,.de
legației pakistaneze, Zuffikar 
Aîi-Khan Bhutto, ministrul Com- ’ 
bustibilului, Energeticii și Re
surselor Naturale.

Vorbind! despre pericolul răz
boiului nuclear, Aii’ Khan Bhutto 
a subliniat uriașa importanță a 
problemei dezarmării. Reprezen
tantul Pakistanului a comentat 
în spirit pozitiv principalele pre
vederi ale tratatului cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală, formulate de N. S. Hruș
ciov. El a subliniat îndeosebi 
faptul că Uniunea Sovietică a 
propus ca, în prima etapă, pa
ralel cu distrugerea mijloacelor 
de transportare a armei nuclea
re să fie reduse forțele armate 
și armamentele clasice.. Sarcina 
specifică a actualei sesiuni, a 
spus A. Bhutto, trebuie să fie 
realizarea unui acord de princi
piu între Est și Vest cu privire 
Ia reducerea nivelului forțelor 
armate și armamentelor Statelor 
Unite și Uniunii Sovietice. Apoi 
trebuie să urmeze tratative cu 
privire la reducerea forțelor ar
mate ale celorlalte mari puteri.

A. Bhutto a declarat că este 
de acord cu propunerile sovie
tice privitoare la lărgirea com
ponenței comitetului pentru de
zarmare prin includerea repre
zentanților unor țări neutre.

Atît Pakistanul cît și celelal
te țări slab dezvoltate, a spus 
Bhutto, întîmpină greutăți uria
șe, în dezvoltarea lor economică. 
In legătură cu aceasta el a re
levat că condițiile în care Uniu
nea Sovietică acordă ajutor eco
nomic celorlalte țări „sînt extrem 
de atrăgătoare".

Reprezentantul Ecuadorului,

Jose Cbiriboga, a subliniat că 
prezența la actuala sesiune a 
șefilor unei serii de state și gu
verne întărește prestigiul O:N.U„ 
face . să crească speranțele po
poarelor în obținerea fjjăfâii.

Dedatul Libiei Moheddin Fe- 
kini a’exprimat solidaritatea po
porului1 libian cu popoarele țări
lor africane și asrat-fee și a de
clarat că guvernul său dorește 
să meargă pe călea respectului 
reciproc și a înțelegerii cu țările 
Occidentului și Orientului-,

Fekini s-a ocupat apoi de pro
blemele care provoacă cea mai 
mare neliniște popoarelor Afri
cii. El a condamnat guvernul 
Franței care duceiîn Algeria un 
război colonial. A sosit timpul, 
a spus el, cînd Organizația Na
țiunilor Unite trebuie să-și în
deplinească datoria și să asigu
re rezolvarea problemei algerie
ne pe baza dreptului poporului 
algerian la independență și au
todeterminare pe calea unui1 re
ferendum.

Fekini a subliniat necesitatea 
menținerii unității și integrității 
teritoriale a Republicii Congo.

Delegatul Libiei a exprimat 
neliniștea profundă a poporului 
său în legătură au discrimina
rea rasială din Uniunea Sud- 
Africană. In încheiere, Fekini1 a 
subliniat că O.N.U. trebuie să 
joace un rol important în rezol
varea principalei probleme inter
naționale — problema dezar
mării.

Apoi a luat cuvîntul В. P. 
Koirala, primul ministru al Ne
palului1. Salutînd pe noii mem
bri ai O.N.U., Koirala și-a ex
primat speranța că țările care 
mai sînt ’ncă sub dominația co
lonială își vor dobîndi în curînd 
independența și își vor ocupa lo
cul în O.№U.

Primul ministru al Nepalului'

a subliniat că O.N.U. nu poate 
deveni o adevărată organizație» 
universală atît timp cît Repu
blica Populară Chineză nu-și va 
ocupa locul ce-i revine de drept » 
în această organizație. Republi
ca Populară Mongolă, a subli
niat Koirala, 
deplin de a 
O:N.U.

Koirala s-a 
tărîre pentru 
geriei.

Trecînd la situația din Congo, ( 
Koirala a subliniat necesitatea- 
asigurării integrității teritoriale • 
și a independenței politice a a- 
cestui stat african.

In încheiere Koirala s-a ocu
pat de problema dezarmării. El 
a subliniat că rezolvarea aces-t, 
tei probleme este de importanță | 
primordială. Noi considerăm, a" 
declarat el, că este pe deplin po
sibilă dezarmarea generală și ■ 
totală cu instituirea unui con-1 
trol eficient.

Referindu-se la problemele Al
geriei și Congo-ului, conducă
torul delegației Liberiei a spus 
că colonialismul, sub orice for
mă, moare lent și dureros. El 
Iasă urme în toate domeniile vie
ții popoarelor dependente și în
robite. Exprimîndu-și regretul în 
legătură cu situația din Congo, 
conducătorul delegației Liberiei 
a declarai totuși că țara sa nu 
poate sprijini propunerea ca în 
fruntea trupelor O.N.U. din Con
go să fie un comandament afri
can.

are și ea dreptul 
fi reprezentată la?

pronunțat cu ho-, 
independența Al

SÎTUAȚIA
HANOI 30 (Agerpres).
Agenția Vietnameză de Infor

mați) anunță că postul de radio 
al patrioților laoțieni „Vocea 
Patet Lao“ a cerut guvernului 
Suvanna Fumma să nu facă nici 
un fel de concesii rebelilor și 
l-a propus să ceară ca Comisia 
internațională de supraveghere 
și control în Laos să-și reîncea- 
pă activitatea, pentru a se pune 

' capăt amestecului Statelor Uni
te în treburile interne ale Laosu- 
lui.

Clica de rebeli a lui Fumi 
Nosavan, subliniază „Vocea Pa
tet Lao“, încearcă să profite de 

■ tratative pentru a șe strecura în 
guvern și a-î submina din in
ferior.

Postul de radio a amintit că 
acum o lună prințul Suvanna 

> Fumma a început tratativele cu 
Fumi Nosavan și i-a făcut con
cesii. Acesta din urmă a creat 
însă un așa-numit „comitet re
voluționar", s-a ridicat în mod 
fățiș împotriva Adunării Națio
nale și a constituției, a complo
tat cu reacționarii din Tailanda 
și Vietnamul de sud pentru a 
răsturna guvernul legal. S.U.A. 
și clica Iui Nosavan urmăresc 
să acapareze puterea și să îm
piedice Laosul să meargă pe 
calea păcii, neutralității și înțe
legerii naționale. Prin urmare 
nici concesia făcută acestora nu 
corespunde năzuințelor poporu
lui laoțian.

O—------------

Rem îl if ar iz area Germaniei occidentale
PARIS 30 (Agerpres).
In presa franceză apar tot mai 

des articole care oglindesc în
grijorarea crescîndă a diferite
lor cercuri în legătură cu înar
marea Germaniei occidentale și 
tendința acesteia de a-și afirma 
hegemonia în Europa occiden
tală. La 28 septembrie ziarul 
„Combat" a publicat articolul 
senatorului francez Andre Ar- 
mengaud care subliniază că 
„pretențiile conducătorilor vest- 
germani lâ înarmarea țării lor 
cu arma nucleară și introduce
rea serviciului militar obligato
riu... provoacă îngrijorare în rîn- 
durile tuturor celor care își în
chipuiau că tratatele europene 
(este vorba de acordurile de la 
Paris și Bonn — N.R.), vor uni

R.F.G. cu Europa occidentală și 
vor crea un ansamblu unit, în
floritor și pașnic. Astăzi avem 
de înfruntat o situație diametral 
opusă celei ce ne-a fost promisă 
de autorii tratatelor europene. 
Germania occidentală intențio
nează să interpreteze tratatele 
europene așa cum crede de cu
viință". In ciuda crimelor corni-,v 
se de naziști, continuă Armen- 
gaud, S.U.A. consideră că Ger
mania occidentală este „singu
rul apărător al tuturor valorilor 
Occidentului1*.
-----  ----- O-----

Intîlnirea dintre N. S. Hrnșciov
și H. Macmillan

NEW YORK 30 (Agerpres). 
TASS transmite:

In seara zilei de 29 septem
brie la reprezentanța sovietică 
de pe lîngă O.N.U. din Park 
Avenue a avut loc o întîlnire 
între N. S. Hrușciovj președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și H. Macmillan, pri
mul ministru al Marii Britanii.

in timpul schimbului de pă
reri care a avut loc cu acest pri
lej au fost abordate importante 
probleme internaționale, printre 
care probleme care se află în 
discuția celei de-a 15-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

La întîlnire au participat A. 
Gromîko, A. Home și alte per
soane oficiale.

Intîlnirea lui N. S. Hrușciov 
cu W. Gomulka

Adunării Generale a O.N.U., șl 
W. Gomulka, șeful delegației 
R. P. Polone.

In cursul convorbirii care a 
decurs într-o atmosferă de sin
ceră prietenie a avut
schimb de păreri asupra lucrări
lor Adunării Generale și asupra 
unor altor probleme internațio
nale.

=-------

NEW YORK 30 (Agerpres). 
Grupul de presă de pe lingă 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. comunică :

La 29 septembrie la sediul 
reprezentanței sovietice de pe 
lingă O.N.U. din Park Avenue 
a -avut loc o întîlnire între N. S. 
Hrușciov, șeful delegației sovie
tice la cea de-a 15-a sesiune a

loc un

fitliani вгошаіоаге ale
MOSCOVA 30 (Agerpres).
Ziarul „Trud" arată la 29 sep

tembrie că militariștii americani 
se dedau la noi operațiuni pi
raterești.

Traulerul sovietic 4497 care 
naviga în Marea Norvegiei a 
fost iluminat pe neașteptate în 
cursul nopții de un fascicul or
bitor de raze provenind de la 
reflectorul unui submarin aflat 
la o distanță de 100—15C m. 
Pînă atunci submarinul nu-și 
semnalase prezența. Intrucît sub
marinul s-a scufundat rapid nu 
s-a putut stabili identitatea. In 
zorii zilei deasupra traulerului 
a trecut un avion cu reacție pui
tor de mine purtînd semnele dis
tinctive ale flotei militare ame
ricane. Avionul zbura la o înăl
țime de 150 m.

иmiliiaiijiiloi
Căpitanul unui alt trauler so

vietic a anunțat că nava sa a 
întîlnit contratorpilorul ameri
can nr. 703. Contratorpilorul a 
cerut traulerului să se oprească. 
Pentru a evita o ciocnire, trau- 
lerul s-a oprit. După un timp 
oarecare, contratorpilorul s-a în
dreptat în direcția est.

Aceste acțiuni piraterești — 
subliniază ziarul — amenință 
securitatea navigației. Ele se re
petă tot mai des. Opt avioane 
americane au zburat deasupra 
unui trauler sovietic. Nu o dată, 
avioane purtînd semnele distinc
tive ale S.U.A., au zburat dea
supra navelor sovietice. Lucru
rile se petrec așa : la New York, 
Eisenhower rostește cuvîritări de 
pace, în timp ce în Atlantic au 
loc acțiuni piraterești.

----- ------- ' ——■ = ♦♦»< = -------
în preajma proclamării independenței 

Nigeriei
LAGOS 30 (Agerpres).
La 1 octombrie 

ția Nigeriei va 
dependența ca

Federa- 
obține in- 
urmare a 

luptei duse cu curaj de către 
.poporul acestei țări care a su
ferit atît de mult. Atîț orașul La
gos — capitala Nigeriei — cît 
și toate celelalte orașe și sate 
ale țării și-au pus haina de săr
bătoare. La Lagos sînt ridicate 
arcuri de triumf cu inscripții „A- 
nul 1960. Independența Nige
riei", „Libertate și independen
ță". Străzile orașului sînt fru
mos pavoazate cu drapele na
ționale și > cu lampioane colora
te. Pretutindeni întîlnești mii de 
nigerieni care își manifestă bu
curia. In piețe au loc serbării 
populare. Presa și posturile de 
radio din această țară consacră 

'zilnic acestui eveniment articole 
și emisiuni speciale.

Poporul Nigeriei întîmpină 
sărbătoarea națională cu convin
gerea fermă că în ciuda greută
ților care-1 așteaptă, cu ajuto
rul țărilor prietene el va deveni 
stăpîn cu depline drepturi al 
țării. Colonialiștii britanici care 
au asuprit poporul din Nigeria 
timp de un secol întreg, zadar
nic vor să creeze aparența că 
au făcut o „binefacere** consim
țind la proclamarea indtependen- 
ței fostei lor colonii, cu o popu
lație de 35 milioane locuitori. 
Nigerienii își dau bine seama 
că țara lor va dobîndi indepen-

dența deplină numai atunci cînd 
poporul ei va dispune singur de 
uriașele bogății naturale ale Ni
geriei care în prezent se află în 
întregime în mîinrle străinilor. 
In legătură cu apropiata pro
clamare a independenței, parti
dele și organizațiile politice din 
țară publică declarații în care 
felicită cu căldură poporul Ni
geriei 
bători 
lupta 
denței

cu prilejul marii 
și îl cheamă să 
pentru întărirea 
țării.

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

lui săr- 
continue 
indepen-

PeruDemonstrație în
NEW YORK 30 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina anun

ță că în orașul Lima (Peru) în 
fața clădirii parlamentului a a- 
vut loc o demonstrație a oame
nilor muncii în sprijinul cererii 
cu privire la adoptarea legii 

pensiilor. La această demonstra
ție au luat parte 50.000 de per- 
sone. Agenția subliniază că „de 
mulți ani Lima nu a văzut o de
monstrație atît de mare". In 
fruntea diferitelor organizații 
sindicale care au luat parte la 
demonstrație pășeau muncitori 
în vîrstă care în ciuda vîrsteî 
lor înaintate sînt nevoiți să 
muncească pentru a-și cîștiga e- 
xistența. Pe unele pancarte 
scria : „Nu vrem să muncim pînă 
la moarte".

Q

Conferința Partidului
LONDRA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La conferința anuală a Parti

dului liberal din Anglia care 
s-a deschis la 29 septembrie la 
Eastbourne a luat cuvîntul noul 
președinte al partidului liberal, 
Andrew Murray. El a declarat 
că partidul trebuie să se pronun
țe pentru pace și securitate în 
toată lumea și pentru o politică 
de coexistență pașnică între Est 
și' Vest.

„Noi, liberalii, a declarat el, 
considerăm că singura posibili-

liberal din Anglia
tate de destindere a încordării 
în lume o constituie crearea unui 
pod între cele două emisfere cu 
ajutprul unei politici pozitive de 
coexistență".

Referindu-se la problemele 
schimbului cultural între Anglia 
și celelalte țări, Murray, care a 
făcut nu de mult o vizită în 
U.R.S.S., a îndemnat să se in
tensifice aceste schimburi. El a 
scos în evidență realizările U- 
niunii Sovietice în domeniul con
strucției de locuințe, ocrotirii să
nătății și tehnicii.
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Congresul Federației 
Tineretului Comunist 

Italian
GENOVA 30 (Agerpres). — 

TASS. transmite:
La 29 septembrie la Genova 

s-a deschis cel de-al XVI-lea 
Congres național al Federației 
Tineretului Comunist Italian — 
cea mai măre organizație poli
tică de tineret din Italia. La 
congres participă peste 600 de 
delegați care reprezintă pe cei 
230.000 de membri ai Federației 
Tineretuluii Comunist Italian.

Pe ordinea de zi a Congresu
lui figurează problemele luptei 
tineretului pentru pace, pentru , 
reînnoirea democratică și trans
formarea socialistă a Italiei și 
alegerea organelor conducătoare 
ale Federației.

Raportul la Congres a fost 
prezentat de Renzo Trivelli, se
cretarul generai al Federației.

PR06RAM DE RMNO
2 octombrie

PROGRAMUL 1. 8,00 Clubul 
voioșiei, 9,00 Curs de inițiere 
muzica-lă : „Ghid muzical" înce
puturile operei (I), 9,30 Teatru 
la microfon pentru copii, 11,10 
Din muzica popoarelor, 12,15 
Fragmente din operete, 13,10 De 
toate, pentru toți, 14,30 Inter
pret romîni de muzică ușoară, 
15,20 La șezătoare, 18,15 Bu
chet de romanțe, 18,45 Concert 
de muzică ușoară, 19,35 Soliști 
și formații sovietice care ne-au 
vizitat țara, 20.00 Teatru la mi
crofon : „Hernani" de Victor 
Hugo, 22,35 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,30 Școala 
și viața, 9,00 Cîntece populare 
romînești, 9,50 Revista presei 
străine, 10,30 „Farmecul unui 
vals", 11,00 Simfonia dramatică 
„Romeo și Julietta" de Berlioz, 
13,30 Muzică ușoară, 14,30 La 
microfon : Satira și Umorul, 
16.00 Vorbește Moscova ! 17,10 
„Cînt cu tine", program de mu
zică ușoară, 18,00 Cărți și eroi : 
„Căpitanul Kiriboev" de P. Sa- 
jin, 19,30 Emisiune dedicată ma
rinarilor, 20,05 Din creația com
pozitorului H. Mălineanu, 21,00 
Muzică de dans, 21,45 Seară de 
fabule, 22,00 Muzică de dans.
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