
1961-aud unor noi și importante victorii 
în lupta pentru înflorirea patriei

Oamenii muncii din Valea 
Jiului, alături de întregul nos
tru popor, au întâmpinat cu en
tuziasm expunerea făcută de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la plenara C.C. al P.M.R. 
convocată pentru a examina 
proiectul planului de dezvoltare 
a economiei naționale pe anul 
1961.

Expunerea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej înfățișează 
bilanțul unor strălucite victorii 
obținute de poporul nostru mun
citor în îndeplinirea planului pe 
anul 1960. Vestea că după da
tele preliminate, producția in
dustrială va crește în 1960, 
comparativ cu 1959, cu 15,5 la 
sută față de 14 la sută cît a fost 
prevăzut in plan, umple de bu
curie și mîndrie patriotică ini
mile tuturor oamenilor muncii. 
Ca urmare a aplicării cu con
secvență a politicii partidului 
de industrializare socialistă a 
țării, în 1960 s-au înregistrat 
creșteri însemnate în toate ra
murile industriale, îndeosebi în 
ramurile hotăritoare pentru in
dustrializarea socialistă: în in
dustria construcțiilor de mașini 
și prelucrării metalelor — de 
20 la sută, în industria side
rurgică — de 30 la sută, în in
dustria energiei electrice și ter
mice — de 14 la sută. Conco
mitent au fost obținute creșteri 
substanțiale în ramurile produ
cătoare de bunuri de consum. 
De asemenea producția agricolă 
obținută în 1960 asigură toate 
nevoile de consum și creșterea 
rezervelor statului, cu toate că 
în anumite regiuni condițiile 
climaterice n-au fost favorabile.

In anul I960 pe harta patriei 
au apărut noi și puternice o- 
biecțive industriale. In acest 
an intră in funcțiune 17 între
prinderi noi, 17 secții noi, iar 
alte 82 întreprinderi au fost dez
voltate și reutilate.

■ Re^această linie mereu ascen
dentă, cifrele planului pe anul 
1961 cel de-al doilea an al 
șesenalului — prevăd noi și 
importante victorii. Așa cum se 
arată în expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pro
stul P,am,lui de sta* Pe anul 
1961 prevede concentrarea efor
turilor pentru continuarea în

Pe șantierul din Petroșani

Se montează
acoperișul școlii

■ In ^este zile, dulgherii șan
tierului Petroșani au început o 
nouă lucrare : montarea acoperi
șului noii școli din cartierul Live- 
zeni.

Luni de-a rîndul brigada zida
rului Proșt Ștefan a lucrat la înălța
rea acestei școli noi care va avea 16 
săli de clasă, două laboratoare și 
două ateliere de practică. In pre
zent, sînt ridicate toate zidurile, 
turnate planșeele și se execută lu
crările de instalații la încălzirea 
centrală. Incepînd din luna noiem
brie, brigada lui Proșt Ștefan trece 
la închiderea spațiului interior prin 
montarea ușilor și ferestrelor și 
începerea lucrărilor de tencuieli 
interioare.

Angajamentul constructorilor de 
aici este ca pînă la, începutul lunii 
mai, anul viitor, noua școală să 
fie terminată și dată în folosință.

30 de locuințe noi
Anul acesta, constructorii de pe 

lotul maistrului Valdman Mihai 
au obținut un succes frumos în 
munca lor. Lucrînd la construcția 
blocurilor mici, cu cîte 4 aparta
mente, din cartierul Livezeni, ei 
au reușit în aceste zile să termine 
complet lucrările ți să pregăteas
că pentru recepție a 30-a locuință.

Pînă acum, într-un număr de 26 
asemenea blocuri mici s-au și mutat 
noii locatari, iar alte 4 blocuri aș
teaptă doar vizita comisiei de re
cepție pentru a fi date și ele în 
folosință.

Constructorii de pe acest lot sînt 
hotărîți ca pînă la mijlocul lunii 
noiembrie să termine și ultimele 
5 locuințe pe care le mai au în 
lucru, astfel încît tot grupul de 35 
blocuri mici să fie predat cu o lu
nă $i jumătate înainte de termen 

ritm susținut a industrializării 
socialiste, creșterea mai departe 
a producției agricole vegetale 
și animale și ridicarea bunăstă
rii materiale și culturale a oa
menilor muncii. Potrivit preve
derilor proiectului de plan, pro
ducția globală a industriei so
cialiste va crește în 1961 cu 
13,5 la sută față de realizările 
preliminate ale planului pe anul 
1960, din care producția mijloa
celor de producție — grupa A 
— cu 13,8 la sută, iar produc
ția bunurilor de consum — 
grupa В — cu 13 Ia sută. Pro
ductivitatea muncii în industrie I 
va spori în 1961 cu 9 la sută I 
față de 1960. Pe baza intrării 
In funcțiune a unor noi unități, 
pe baza îmbunătățirii indicilor 
de utilizare a agregatelor și fo
losirii din plin a rezervelor in
terne, în anul 1961 producția 
energiei electrice și termice va 
crește cu 22 la sută, a indus
triei siderurgice cu 16,6 la sută, 
a industriei construcțiilor de 
mașini cu circa 16 Ia sută, a 
industriei chimice, celulozei șl 
nîrtiei cu 18 la sută, a Indus
triei ușoare cu 16 la sută și a 
industriei alimentare cu 11 lai 
sută. In regiunea noastră, spre 
exemplu, se prevede intrarea! 
in funcțiune la Hunedoara a 
cuptorului nr. 5 de 400 tone al 
noii oțelării Martin, linia de 
sîrmă din noua secție de lami
noare, se vor executa lucrări de 
mărire a capacității blumingului 
cu 700.000 tone pe ăn. In tri
mestrul II al anului 1961 va in
tra în producție uzina experi
mentată de la Călan pentru pu
nerea la punct a noului proce
deu de cocsificare a cărbunilor 
de Valea Jiului. Printre centrele 
in care se va introduce termo- 
ficarea industrială și urbană se 
numără și orașul Vulcan.

In atenția muncitorilor fores
tieri din raionul nostru trebuie 
să stea sarcina cuprinsă în pro
iectul planului pe 1961 de a-și 
intensifica eforturile spre valo
rificarea Superioară a masei 
lemnoase. Importanța deosebită 
pe care partidul o acordă păs
trării patrimoniului nostru fo
restier reiese și din faptul că 
deși în anul 1961 volumul ma
sei lemnoase ce se va exploata 
va fi mai mic decît în 1960, va
loarea producției industriei pre
lucrării lemnului va crește cu 
peste 7 la sută, și aceasta pu- 
nîndu-se un deosebit accent pe 
valorificarea superioară a ma
sei lemnoase

Valoarea investițiilor în noul

(Continuare în pag. 3-a)
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Eveniment de mare însemnătate 
în viața organizațiilor U.T.M.

In aceste zile, în toate orga
nizațiile U.T.M. de la exploată
rile miniere, din întreprinderi, 
instituții și școli etc. au încej- 
put adunările generale de dări 
de seamă și alegeri. Aceste a- 
dunări constituie un eveniment 
de importanță deosebită în via
ța organizațiilor U.T.M., în via
ța fiecărui utemist. Adunările 
generale de dări dte seamă 
și alegeri vor analiza activita
tea desfășurată în cursul unui 
an de către comitetele și birou
rile U.T.M. de către fiecare ute
mist în parte, vor stabili măsuri 
pentru intensificarea continuă a 
activității organizațiilor de bază 
U.T.M. pentru mobilizarea ma
selor de tineri la înfăptuirea is
toricelor hotărîri adoptate de 
cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R.

In organizațiile U.T.M. pre
gătirile pentru adunările gene
rale de dări de seamă și alegeri 
au început de mai multă vreme. 
Au fost luate măsuri pentru in
tensificarea activității organiza
țiilor U.T.M.; s-a trecut la în
tocmirea dărilor de seamă. La 
sectorul I A al minei Lupeni da
rea de seamă a fost întocmită 

cu participarea fiecărui membru 
al biroului U.T.M. precum și a 
altor utemiști, cum sînt respon
sabilii brigăzilor utemiste de

Organ al Comitetului raional hM.R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Adunarea reprezentanților 
oamenilor muncii din întreaga |arâ

Miercuri după-amiază în sala
Palatului R.P. Romîne a avut

loc o mare adunare a reprezen
tanților oamenilor muncii din 
întreaga țară, im cadrul căreia 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, conducătorul delegației ro
mîne la cea de-â 15-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., a 
făcut o amplă dare de seamă, a- 
supra lucrărilor sesiunii și acti
vității delegației R.P. Romîne 
la această sesiune.

Au luat parte membri ai C.C. 
al P.M.R., membri ai guvernu
lui și ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, deputați ai Ma
rii Adunări Naționale, conducă
tori ai instituțiilor centrale și 
ai organizațiilor obștești, pri- 
mii-secretari și secretari ai co
mitetelor regionale și ai u- 
nor comitete orășenești și raio
nale de partid, președinții co

mitetelor executive ale sfaturilor 
populare regionale, președinții 
consiliilor regionale ale sindica
telor, directori și secretari de

M
Noi, reprezentanții oamenilor 

muncii din toată țara, întîlniți în 
Capitala patriei noastre, ascultînd 
expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej cu privire la lucră
rile celei de a 15-a sesiuni a Adu
nării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite, ne exprimăm ade
ziunea deplină și calda aprobare 
față de activitatea delegației Re
publicii Populare Romîne la aceas
tă sesiune.

între.gul popor romîn, care a 
urmărit cu profund interes solii ță
rii la Organizația Națiunilor Uni
te, și a fost permanent cu toată 
inima alături de ei, dă o înaltă 
apreciere activității delegației ță
rii noastre, care s-a achitat cu 
cinste de misiunea încredințată. 
Delegația Republicii Populare Ro
mîne, condusă de tovarășul Ghe
orghe Gheorghiu-Dej, exprimînd 
în modul cel mai deplin aspira
țiile de pace și hotărîrea poporului 

munc» patriotică, a postului u- 
temist de control, ingineri, teh
nicieni. In acest fel s-a reușit 
să se pregătească o dare dte 
seamă cuprinzătoare. Bine a fost 
întocmită de asemenea darea de 
seamă a biroului organizației 
U.T.M. din sectorul VII al minei 
Lupeni. Ea cuprinde a-spectele 
cele mai importante din viața 
organizației U.T.M. : contribuția 
pe care o aduc brigăzile de ti
neret, postul U.T.M. de control, 
brigăzile de muncă patriotică, 
toți utemiștii la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de produc
ție ce revin sectorului, felul cum 
își ridică tinerii mineri califica
rea profesională, cum luptă pen
tru realizarea de economii și 
îmbunătățirea calității lucrări
lor. Darea de seamă analizează 
de asemenea munca desfășurată 
de organizația U.T.M. pentru e- 
ducarea comunistă a tineretului 
și viața internă de organizație.

Congresul al III-lea al U.T.M. 
a cerut tineretului să-și spo
rească necontenit aportul în 
lupta pentru înfăptuirea sarci
nilor puse de partid în privința 
măririi producției, productivită
ții muncii, reducerii prețului de 
cost, îmbunătățirii calității pro
duselor și promovarea tehnicii

(Continuare în pag. 3-a) 

partid din mari întreprinderi 
din întreaga țară, muncitori 
fruntași, academicieni și alți 
oamenii de știință și cultu
ră, generali și ofițeri supe

riori, activiști de partid, de stat 
și aii organizațiilor obștești, zia
riști rotnîni și corespondenți ai 
presei străine.

Au participat șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bu
curești și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

La sosirea în sală, conducă
torii partidului și statului au 
fost primiți cu puternice ovații 
și urale.

La masa prezidiului au luat 
loc tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușes- 
cu, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Leoni
te Răutu, Leontin Sălaj an, Ște
fan Voitec, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Atanase Joja, Mihail Ralea, 

O Ț 1 U N E
romîn de a-și aduce contribuția la 
victoria cauzei păcii, a militat îm
preună cu delegațiile celorlalte 
țări socialiste și ale altor țări iu
bitoare de pace pentru rezolvarea 
celor mai importante probleme in
ternaționale, pentru îmbunătăți
rea relațiilor internaționale.

Actuală sesiune a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor 
Unite, cea mai însemnată sesiune 
din istoria acestei organizații, la 
care au participat numeroase dele
gații conduse de șefi de state și 
guverne, a reflectat creșterea pres
tigiului internațional de care se 
bucură Uniunea Sovietică și cele
lalte țări ale lagărului socialist, 
largul ecou pe care inițiativele și 
politica lor de pace îl au în ma
sele populare de pretutindeni.

Poporul romîn împărtășește în- 
trutotu! poziția delegației țării 
noastre, care a acordat sprijin de
plin propunerilor făcute de tova
rășul N. S. Hrușciov, șeful guver
nului sovietic, cu privire la dezar
marea generală și totală, lichida
rea sistemului colonial și la alte 
probleme internaționale importan
te, propuneri care corespund inte
reselor vitale ‘ ale omenirii și se 
bucură de simpatia și adeziunea 
popoarelor din lumea întreagă.

Sprijinim cu toată hotărîrea pro
punerile. prezentate de delegația 
țării noastre la Adunarea Generală 
a Organizației Națiunilor Unite cu 
privire la dezvoltarea relațiilor 
de bună vecinătate pe plan regio
nal între state cu sisteme social- 
politice diferite și la educarea ti
neretului în spiritul păcii. Poziția

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

în fața aparatelor de radio
Ieri după-amiază, mii de oa

meni ai muncii din Valea fiului, 
adunați în fața aparatelor de ra
dio, sau în grupuri, pe străzi, în 
fața difuzoarelor, ascultau cu deo
sebită atenție expunerea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej făcută 
în Capitală, cu privire la activi
tatea delegației romîne la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Generale 
O.N.U. transmisă de posturile 
noastre de radio.

LA PETRI LA în fața club uliii 
muncitoresc, oamenii muncii ieșiți 
ieri la ora 18 de la film nu s-au 
îndreptat ca de obicei spre casele 
lor. Din cele două difuzoare ins
talate în fața clubului se răspindea ,
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Elena, Lascu, Virgil Trofin, Ma
rfa Rosetti.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale.

întâmpinat cu entuziasm de 
întreaga adunare a luat cuvîn- 
tul tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej.

Expunerea sa a fost subliniar 
tă în repetate rînduri de vii și 
puternice ap’șuze.

Tovarășul ion Gheorghe Mau
rer a dat apoi citire moțiunii pe 
care adunarea a adoptat-o prin 
aclamații.

Minute în șir în sală au ră
sunat urale și aplauze puternice. 
Asistența, în picioare, a ovațio
nat îndelung pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn și Comite
tul său Central în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, pentru Republica Populară 
Romînă, pentru pace în întrea
ga lume. (Agerpres) 

fermă și hotărîtă a țărilor socialiste 
și a altor țări iubitoare de pace 
a dus încă odată la demascarea 
cercurilor agresive imperialiste, a 
acțiunilor acestora îndreptate spre 
menținerea încordării internaționa
le și a războiului rece, a contri
buit la accentuarea izolării acestor 
cercuri. Profund convinși că lupta 
unită a țărilor socialiste și a tutu
ror forțelor iubitoare de pace din 
lume va îndrepta cursul evenimen
telor în direcția micșorării încor
dării internaționale, poporul nostru 
militează cu toată hotărîrea pentru 
înfăptuirea politicii externe a Par
tidului Muncitoresc Romîn și a 
guvernului Republicii Populare Ro
mîne, bazată pe principiile leni
niste ale coexistenței pașnice.

în numele tuturor celor ce mun
cesc din patria noastră, asigurăm 
Partidul nostru drag și Comitetul 
său Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej că vom 
lupta cu entuziasm și energie ne
slăbită pentru a traduce în viață 
istoricele hotăriri ale Congresului 
al III-lea al Partidului Muncito
resc Romîn, în vederea desăvîrșirii 
construirii socialismului înK țara 
noastră, pentru realizarea mărețe
lor sarcini ale celui de-al doilea 
an al planului de șase ani, pentru 
triumful cauzei păcii și securității 
internaționale.

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Central 1 

Trăiască scumpa noastră patrie 
Republica Populară Romînă 1
. Trăiască pacea în lumea întrea

gă !

pînă departe vocea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a 
făcut o analiză profundă a situa
ției internaționale. Oamenii s-au 
oprit să asculte cu deosebită aten
ție.

In același timp la căminul spe
cial de tineret zeci de tineri s-au 
adunat în camere, în jurul apara
telor de radio, pentru a asculta cu- 
vîntarea tovarășului Gheorghe Ghe
orghiu-Dej. De pildă, în camera 
nr. 16 în jurul aparatului de ra
dio s-au strîns tinerii Ungur Eu- 
stațiu, Pasăre Mihai, Deiciu luli- 
că, Stan Benone, Albu loan și al
ții. De fapt în cămin in toate ca-

(Continuare în paig. 3-a)
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Toată atenția învățămîntului ideologic 
al cadrelor didactice !

Congresul al Ill-lea al P.M.R., 
eveniment de însemnătate isto
rică în viața partidului și po
porului nostru, a arătat marea 
importanță pe care o are acti
vitatea ideologică, munca cultu- 
ral-educativă în rindul maselor.

înarmarea cu învățătura mar- 
xist-leninistă dă posibilitatea 
oamenilor muncii să cunoască 
legile de dezvoltare a societă
ții, să cunoască conținutul vie
ții noi din patria noastră, fun
damentul științific al politicii 
marxist-leniniste dusă de P.M.R. 
tn vederea construirii socialis
mului în patria noastră^

Studierea învățăturii marxist- 
leniniste, a politicii P.M.R. în 
cadrul învățămîntului Ideologic 
al cadrelor didactice, au făcut 
ca întreaga muncă din școli cit 
șl activitatea social-culturală și 
obștească să se îmbunătățească 
simțitor.

Lecțiile și seminariile ținute 
în cei doii ani de 
ideologic, incheiați, 
„Știința și religia", 
tre materialism și 
filozofie", au fost de un real în 
los pentru cadrele noastre di
dactice în activitatea de educa 
re ateistă pe care au desfășu
rat-o în rîndurile elevilor, pre
cum și în cadrul lectoratelor cu 
părinții, organizate in școlile 
noastre.

In urma muncii de îndrumare 
șî control efectuate de colecti 
vul Secției de învățămînt și cul
tură s-a constatat preocuparea 
cadrelor didactice penti u cu
noașterea documentelor de partid 
și de stat, cuprinse în conținu
tul bogat al lecțiilor care au a- 
bundat In exemple îzvorîte dîn 
hotărîrile partidului și guvernu
lui. Multe cadre didactice pot fi 
date ca exemplu în această pri
vință între care amintim : Rusu 
Maria, Moruș llie, Paras^hivoiu 
Constantin, Păunescu Dumitru, 
Părăianu Simiion și alții.

Cu toate succesele obținute au 
existat insă și o serie de lip
suri din partea unor cadre di

dactice. Nu întotdeauna s-a con
spectat materialul bibliografic 
Indicat, unii rezumîndu-se la no
tițele luate la predări, ceea ce 
a tăcut să nu poată fi aprofun
date problemele tratate.

In acest nou an școlar, ca ur
mare а grijii permanente o parti
dului pentru crearea condițiilor 
necesare pentru ridicarea conti
nuă a nivelului ideologic, poli
tic șl profesional al oamenilor 
muncii din țara noastră, au fost 
deschise largi posibilități de 
pregătire ideologico-politică și

învățămînt 
la teme ca : 
„Lupta dinr 
idealism în

didactice, prin 
ferine noi ale 

învățămîntului ideologic.
Astfel, cadrele didactice 

posibilitatea, după terminarea 
ciclului de 2 ani, perioadă cinul 
au studiat „Problemele funda
mentale ale învățăturii mar- 
xist-leniniste“, să se înscrie în 
continuare, după posibilități și 
dorință, la cursurile de Istorie 
a partidului, economie politică 
sau filozofie. In acest an, înain
te de a intra propriu-zis în te
matica noilor cursuri, cadrele 

-didactice au studiat individual 
și vor continua să studieze do
cumentele celui de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R., urmind să 
se facă seminar!!.

Trebuie să arătăm că marea 
majoritate a cadrelor didactice 
studiază și conspectează docu
mentele 
greș al 
tatei și 
acestea 
seminariilor ținute pînă acum 
că mai sînt încă unele cadre di
dactice care nu au conspectat în 
întregime materialul bibliografic 
indicat și chiar s-au observat 
lipsuri nemotivate din partea u- 
nor educatoare precum și a unor 
cadrp didactice de la școala pro
fesională.

Incepînd cu luna noiembrie, 
se vor ține primele lecții speci
fice fiecărei forme de învăță
mînt ideologic în parte, urmate 
de seminarizări.

In vederea obținerii de rezul
tate cît mai bune, fiecare cadru

pentru cadrele 
organizarea de

au

celui de-al 111-lea Con- 
P.M.R., cu conștiinciozi- 
perseverență. Cu toate 
s-a constatat în cadrul

didactic în parte va trebui să 
acorde atenția cuvenită frecven
tării cu regularitate a cursuri
lor și seminariilor, precum și 
conspectării în întregime a ma
terialului bibliografic indicat. 
De asemenea, propagandiștii vor 
urmări și controla îndeaproape, 
in afară de materialul biblio
grafic indicat, și felul în ci re 
cursanții își consemnează în ca
ietele lor de studiu, problemele 
esențiale relatate în presă, din 
viața internă și internațională.

Experiența anilor precedenți a 
confirmat din plin că acolo unde 
organizațiile de partid au urmă
rit și controlat desfășurarea în- 
vățămîntului ideologic, rezulta
tele au fost bune, așa cura a 
fost cazul la Lupeni, Vulcan și 
Petroșani.

Munca noastră, a cadrelor di
dactice va fi mult maii rodnică 
și mai utilă dacă vom studia 

atent învățătura mnrxist-leni- 
nistă. Mărețele sarcini ale desă
vârșirii construcției socialismu
lui în țara noastră puse în fața 
oamenilor muncii de cel de-al 
IlI-lea, Congres al P.M.R. vor 
putea fi realizate prin ridicarea 
conștiinței socialiste, prin mun- 
-ca neobosită dusă zi de zi de 
fiecare om al muncii în parte, 
de. fiecare cadru didactic, pe tă- 
rîm profesional cit și pe tărîmul 
muncii social-culturale și ideo
logice.

PANFILIE GHEORGHE 
șeful Secției învățămînt și cultură 

a Sfatului popular raional 
Petroșani

Părinți și elevi 
Materialului didactic — 

viață cît mai lungă
ln după-amiaza aceea, mai multe 

eleve din clasa ѴП-а В, a școlii 
din Aninoasa împreună cu diri-> 
ginta lor, prof. Brînzan Elena, lu
crau de zor. Pe bănci, planșete cu 
material didactic, cartoane șl pastă 
de lipit. Dar pentru ce toate aces
tea ? Elevii clasei a Vll-a au ho- 
tărît ca materialul didactic pe care 
ei îl au la școală să fie întreți
nut cît mai bine. Pe acest mate
rial va trebui să învețe mai mul
te generații de elevi. Materialele 
didactice, și în special planșele, 
trec prin mîna fiecărui elev, asa 
că ele se deteriorează repede. De 
aceea elevii au hotărît să le pre
lungească viața. ,

Printre elevele care lucrează la 
întreținerea materialului didactic 
se numără Șimon Lucia, Pidrea 
Brigida, Nemeș Maria, Guran Vic
toria, Costinaș Elena, Dima Mi- 
nodora. Feher Maria și altele.

Această acțiune ar părea, la 
prima vedere, un fapt mărunt. Dar 
alături de altele, ea oglindește for
marea la elevi a spiritului gospodă
resc, a grijii față de bunul obștesc, 
trăsături ale educației noi, socia
liste.

alături
La Școala elementară dtr. Ani- 

noasa. elevii au început toi mai 
mult să se autogospodărească...

Părinții sprijină școala
In curtea școlii se taie lemne 

pentru iarnă. Lemnele trebuie trans
portate la circular și apoi cele tăia
te transportate și aranjate în be
ciul școlii. Părinții au venit să 
ajute. Sînt peste 28 la număr. In 
timpul lor liber o parte din pă
rinți ajută școala. Acum, de exem
plu, ajută la transportul lemnelor 
în beci. Timp de 4 ți/e ei au 
transportat 6 tone de lemne, efec- 
tuînd peste 200 ore muncă volun
tară. Prin această acțiune ei au 
adus școlii economii de peste 160(1 
lei. Printre părinții cei mai activi 
se numără Nițaș Gheorghe, care a 
efectuat 22 de ore muncă volun
tară, Damian Iosif, 73 ore, Grosu 
Eugen, Minich Iosif, Irșoi Mihai 
cu câte 10 ore muncă voluntară, 
precum și Karacsonyi Alexandru și 
Karacsonyi losif.

Astfel elevii școlii elementare 
din Aninoasa îngrijesc bunurile pe 
care le au la dispoziție, iar părin
ții își aduc contribuția lor pentru 
іа ei să învețe în condiții opti(me.

C. COSTIN

O

repede, un spri- 
părinții elevilor, 
curățirea sălilor 
ferestrelor, evi-

ȘCOALA
Incepînd cu anul școlar I960— 

1961, s-a deschis în colonia Ște
fan din Lupeni o școală de 7 ani 
cu 8 săli de clasă. Dorința mine
rilor din acest cartier de a avea 
o școală de 7 ani a devenit fapt 
împlinit. Pentru ca lucrările să se 
desfășoare cît mai 
jin prețios au dat 
care au ajutat la 
de clasă, ușilor,
dențiindu-se în mod deosebit tov. 
Maxim Iuliana, Chertes Tecla, 
Haidu Sofia, Boldi Rafila, Mihuț 
Elena, Olteanu loan, Scoromoslei 
loan, Măran Maria, Vodislav Ele
na, Cibi Iuliana și alții care aii 
realizat peste 75 ore muncă volun
tară.

De asemenea un sprijin deosebit 
a dat mina Lupeni care a ajutat 
școala cu materiale. S-au primit, de
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An de an, Școala profesionala din Petroșani a cuprins 
înaltă 
școală 
studiu 
aspect

4 tot mai mulți tineri, dornici să devină muncitori cu o 
ț calificare. Pe măsura creșterii numărului de. elevi, în 
f au fost create condiții materiale optime atît pentru
* cit șl pentru viața elevilor ucenici. IN CLIȘEU: Un
• al sălii de mese a școlii profesionale.

* 
J 
i 
i
4
4
4
4

N OUA
prin Sfatul popular raio- 
număr de 30 bănci și 
didactice pentru fizică,

asemenea, 
nai un 
materiale 
științele naturale, geografie. Toate
acestea au creat condiții bune de 
învățătură copiilor din cartier, 
școala desfășurîndu-și activitatea 
din plin, cu rezultate bune.

EMIL TET1LEANU 
corespondent

La Școala de 7 ani nr. 1 Lupeni a fost amenajat de curînd 
un nou colț al camerei muzeu. Intr-un dulap special, ‘au fost 
aranjate în ordjne multiple eșantioane de diferite mine-,-,uri, fo
losite ca material didactic. Zilnic, în fața acestui dulap se opresc 
mulți elevi care privesc eșantio anele de minereuri.

prilejAdunările de dări de seamă și alegeri 
de analiză temeinică a activității organizațiilor de partid
Printre numeroasele scrisori și 

corespondențe ce sosesc zilnic la 
redacția ziarului nostru, un loc 
important îl ocupă acelea prin 
care corespondenții voluntari 
relatează despre desfășurarea a- 
dunărilor de dări de seamă și 
alegeri în organizațiile de bază 
ale partidului, despre rolul im
portant pe care îl au aceste a- 
dunări în scoaterea în evidență 
și generalizarea experienței po
zitive în munca de partid, în 
înlăturarea lipsurilor și îmbu
nătățirea întregii ' munci de 
partid.

Scrisorile trimise redacției 
subliniază faptul că adunările 
de dări de seamă și alegeri fac 
bilanțul unor importante succe
se obținute de organizațiile de 
partid în conducerea politică a 
luptei pentru îndeplinirea obiec
tivelor economice și politice e- 
laborate de cel de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. și prin mă
surile concrete pe care le pre
conizează, asigură ridicarea ac
tivității organizațiilor de bază 
la nivelul sarcinilor de desăvîr- 
șire a construcției socialiste în 
patria noastră.

Succesele obținute la prepa- 
rația Lupeni — se spune în co
respondența trimisă de tov. Dra
gan Petru — arată că oamenii 
muncii din uzină, în frunte cu

Pe marginea unor scrisori 
trimise redacției 

de corespondenții noștrii 
voluntari

comuniștii, muncesc cu pricepe
re pentru a asigura prepararea 
la timp și în bune condițium a 
importantelor cantități de căr
bune cocsificabil extrase de mi
nerii din Lupeni, Uricani și Vul
can pentru bateriile de cocsifi
care de la Hunedoara. Depăși
rea planului la producția recep
ționată cu 0,6 la sută, îmbună
tățirea recuperării globale cu 1 
la sută, reducerea procentului 
de cenușă în cărbunele pentru 
cocs cu 0,4 procente, obținerea 
unei economii de 210.000 lei la 
prețul de cost, sînt succese de 
seamă pentru a căror obținere, 
organizația de bază, comuniștii, 
au depus o muncă politică sus
ținută. In primele rînduri ale 
luptei pentru îndeplinirea și de- 

sarcinilor economice 
comuniștii Munteanu 
Petrovici loan, Ghi- 
mulți alții.
importante succese 
întîmpinarea adună-

pășirea 
s-au situat 
Gheorghe, 
ciu Iosif și

Despre 
obținute în 
rii generale de dare de seamă 
și alegeri vorbește în scrisoa-

rea sa și corespondentul nostru 
voluntar Mănică Gheorghe 
la termocentrala Paroșeni. 
darea de seamă prezentată în 
fața adunării generale de către 
tov. ing. Munteanu Romul, s-a 
arătat că drept rezultat al mun
cii politice de masă desfășurată 
de organizația de bază, al e- 

xemplului personal înaintat dat 
de comuniști, al inovațiilor și 
raționalizărilor aplicate, colecti
vul termocentralei Paroșeni a 
realizat în acest an o economie 
la prețul de cost în valoare de 
1.179.000 lei. In fruntea luptei 

pentru economii, pentru realiza
rea indicilor de plan, s-au si
tuat tov. Jitia loan, ing. Măeran 
Gheorghe, Popescu Ioan, Dra- 
gomir Gheorghe, 
Berindea Lucian, 
loan și alții.

In scrisoarea
ției de către tov. Rusu Rudolf, 
miner în sectorul V sud de la 
mina Lupeni, se arată că adu
narea generală a organizației 
de bază a avut loc într-o peri
oadă în care munca sectorului 
mergea defectuos. In centrul a- 
tenției adunării au stat măsurile 
ce trebuiau luate pentru ca în 
sector să fie întărită lupta pen
tru cantități sporite de cărbune 
cocsificabil pe baza creșterii 
productivității muncii, pentru

Sava 
in?.

trimisă

de 
In

Petre,
T ru ică

red ac-
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Sectorul I al minei Aninoasa t încheiat luna octombrie cu o 
depășire de plan de peste 600 tone de cărbune. Acest rezultat 
se datorește înaltei productivități cu care s-a muncit în toate a- 
batalele sectorului cit și faptului că în mai multe Jocuri de mun
că se lucrează cu mașini GNL- 30 AL IN CLIȘEU: Brigadierul 
Mănăilă Vasile de la acest sec tor. urmărește cu atenție încărca
rea cu ajutorul mașinii GNL-30 M, în timp ce ortacii săi luga 
Vasile șl lvașcu Luca îndreaptă ortul. Brigada sa a extras peste 
plan o însemnată cantitate de cărbune, pe seama obținerii unor 
randamente zilnice de peste 5, 600 tune pe post.

----------------- O-----------------
La preparația Lupeni

Pregătiri intense pentru realizarea 
sarcinilor sporite de plan pe anul 1961

Colectivului preparației Lupeni 
ți revin sarcini de mare răspundere 
Га asigurarea unor cantități sporite 
de cărbune cocsificabil necesar in
dustriei noastre siderurgice. Anul 
1961 — cel de-al doilea an al 
planului sesenal, de care ne mai 
despart doar două luni — prevede 
o creștere substanțială a cantități
lor de cărbune ce urmează să fie 
preluat de la exploatări, preparate, 
sortate și livrate uzinelor de cocs. 
Sortul de cărbune special pentru 
cocsificare planificat pe 1961 e cu 
21 la sută mai mare față de anul 
I960 ; în fața colectivului prepa
rației staii de asemenea sarcini 
sporite privind îmbunătățirea re
cuperării globale, reducerea prețu
lui de cost cu cel puțin 2.90 lei 
pe tonă etc.

In vederea realizării cu succes 
a acestor sarcini, în fiecare 
secție a uzinei, precum și pe ex
ploatare, au fost formate comisii 
alcătuite din cei mai buni maiștri, 
tehnicieni, inovatori, fruntași în 
producție etc. care alcătuiesc — 
pe baza consultării largi a munci
torilor preparației — planuri de 
măsur tehnico-organizatorice pri
vind realizarea sarcinilor sporite 
de plan pe anul 1961.

Printre măsurile cele mai impor- 

calitatea producției și reducerea 
prețului de cost. Adunarea ge
nerală a cerut noului birou să 
îndrume conducerea sectorului, 
secția sindicală spre a studia și 
generaliza în întregul sector ex
periența și metodele brigăzilor 
fruntașe, între care cele condu
se de tovarășii Sălceanu Petru, 
Fazekaș Bela, să ia măsuri de 
sprijinire a brigăzilor rămase 
în urmă, să repartizeze membrii 
și candidații de partid la toate 
locurile de muncă, spre a se pu
tea desfășura o largă muncă po
litică de masă pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan. In ca
drul adunării generale, briga
dierii comuniști și-au luat an
gajamente concrete, a căror în
deplinire va asigura realizarea 
planului de producție pe anul cu
rent înainte de termen.

Indreptîndu-și atenția spre 
importantele sarcini de viitor, 
desprinse din obiectivele econo
mice ale planului de 6 ani ela
borat de cel de-al Ш-lea Con
gres al P.M.R., multe alte or
ganizații de bază au preconi
zat, în cadrul adunărilor de dări 
de seamă și alegeri, măsuri e- 
ficiente pentru îmbunătățirea 
muncii de viitor. La preparația 
Lupeni s-a cerut ca mișcarea de 
inovații să fie îndreptată spre 
rezolvarea problemelor pe care 
k? ridică progresul tehnic al 
procesului de producție, reduce
rea cheltuielilor de prelucrare a 
cărbunilor bruți. 

tante privind mărirea capacității 
de producție a preparației și mo
dernizarea instalațiilor uzinei se 
numără înlocuirea vechilor ciururi 
vibrante prin ciururi cu rezonanță 
— construite după cel mai modern 
principiu în acest domeniu. Două 
asemenea ciururi noi vor înlocui 
6 ciururi vibratoare vechi, ceea ce 
va permite, paralel cu sporirea vo
lumului producției, economii în
semnate de energie, posturi. La 
secția de spălare se va monta un al 
treilea elevator de „gris”, se iau 
măsuri de mărire a vitezei de cir
culație a benzilor transportoare. O 
mare atenție se va acorda înlocui
rii uleiului mediu la flotate cu 
alți reactivi mai ieftini, se vor 
continua experiențele în vederea 
epurării apelor reziduale la iazul 
de sedimentare.

Mobilizate de organizația de par
tid, conducerea uzinei, colectivele 
sectoarelor muncesc cu rîvnă pentru 
ca paralel cu îndeplinirea cu cins
te a sarcinilor de plan pe 1960, 
colectivul preparației să intre în 
noul an pe deplin pregătit spre a 
putea prelua, prepara și livra uzi
nelor cocso-chimice cantitățile spo
rite de cărbune cocsificabil ce le 
vor extrage minerii de la Lupeni, 
Vulcan și Uricani.

Principala condiție pentru în
deplinirea sarcinilor sporite ce 
stau în fața organizațiilor de 
partid, este activizarea tuturor 
membrilor și candidaților de 
partid. In această direcție, mul
te organizații de bază au do- 
bîndit o experiență prețioasă. In 
adunările de partid — arată în 
scrisoarea sa corespondentul 

nostru voluntar Bălșan Rusâlin, 
din organizația de bază a Sfa
tului popular raional — mem
brii de partid prezintă cu regu
laritate informări asupra modu
lui cum își duc sarcinile la în
deplinire. In adunarea generală 
a organizației de bază de la 
preparația Lupeni, tov. Dascălii 
Ștefan, Kovacs Iosif Tripon 
Ioan au fost trași la răspundere 
pentru neîndeplinirea unor sar
cini. cerîndu-se în același timp 
noului birou să se ocupe de ac
tivizarea tuturor membrilor și 
candidaților de partid. Tovară
șul Cîmpeanu Dumitru de la 
mina Lupeni relatează în scri
soarea sa că adunarea generală 
a organizației de bază s-a ocu
pat cu o înaltă răspundere de 
modul în care se desfășoară 
munca de educare comunistă a 
membrilor și candidaților de 
partid, luînd o serie de măsuri 
importante în această direcție, 
între care îmbunătățirea desfă
șurării învățămîntului de partid, 
difuzarea mai largă a presei, 
repartizarea de sarcini concrete 
și întărirea controlului îndepli
nirii lor etc.

1961 — ШІ «ВОГ noi 
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an va crește cu 24 la sută față 
de volumul ce se va realiza în 
I960. Partidul pune în fața oa
menilor muncii care lucrează în 
domeniul investițiilor drept cea 
mai importantă sarcină, darea 
în funcțiune a obiectivelor la 
termenele planificate, acesta 
fiind cel mai important indica
tor al planului de investiții.

In anul 1961 se vor lua noi 
și importante măsuri în direcția 
creșterii bunăstării materiale și 
culturale a celor ce muncesc. 
„Dezvoltarea în ritm susținut a 
ramurilor producției materiale 
— se arată în expunerea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — se reflectă în sporirea 
venitului național, care se pre
vede să crească în 1961 cu a- 
proxin.ativ 15 la sută față de 
anul 1960. Aceasta creează noi 
oosibilități de a se asigura, pa
ralel cu lărgirea continuă a pro
ducției, creșterea sistematică a 
nivelului de trai al celor c« 
muncesc".

Printre măsurile prevăzute în 
acest domeniu se numără creș
terea veniturilor bănești ale oa
menilor muncii cu 11 la sută, 
mărirea volumului mărfurilor ce 
se vor desface populației cu a- 
proape 15 la sută, construirea 
și darea în folosință a unei su
prafețe locuibile de 1,1 milioane 
m. p — corespunzătoare cu cca. 
37.000 apartamente — cea ce 
reprezintă o creștere de peste 
20 la sută față de anul 1960.

De noul an ne mai desparte 
o perioadă de aproape două 
luni. In intervalul de timp care 
a mai rămas pîpă la sfîrșitul a- 
nului, oamenii muncii dau bătă
lia pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan pe 1960. 
In mine și întreprinderi, oame
nii muncii sînt hotărîți ca în 
timpul care a mai rămas pînă 
la începutul noului an să lupte 
pentru o mai bună organizare 
a muncii, pentru pregătirea tu
turor condițiilor necesare reali
zării cu succes a sarcinilor de 
plan pe anul 1961.

O deosebită atenție trebuie a-

Tov. C. loan arată în scrisoa
rea sa trimisă redacției că dacă 
organizația de bază din cadrul 
întreprinderii de industrie locală 
„6 August" nu și-a desfășurat 
activitatea la nivelul cerințelor, 
aceasta s-a datorat lipsei de 

preocupare a vechiului birou pen
tru activizarea tuturor membri
lor de partid. Din cauza unor 
membri de partid ca Pck Emil, 
Mihuț loan, Meltiș Sabin, Brîn- 
ză Mihai unele adunări gene
rale au trebuit să fie amînate 
Adunarea generală a subliniat 
că una din cele mai importante 
sarcini ale noului birou este a- 
tragerea tuturor membrilor șî 
candidaților de partid la activi
tatea organizației de bază prin 
repartizarea de sarcini concrete.

Hotărîrile luate de adunarea 
generală de dări de seamă și a- 
legeri constituie pentru organi
zațiile de bază, pentru noile lor 
birouri, o călăuză prețioasă pen
tru îndeplinirea sarcinilor con
crete ce le stau în față în lupta 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului și guvernului. Corespon
denții voluntari ai ziarului nos
tru sînt chemați să scrie cit mai 
multe corespondențe despre mo
dul în care aceste hotărîri sînt 
duse la îndeplinire, deoarece în
deplinirea hotărîrilor adunărilor 
de dări de seamă și alegeri con
stituie o condiție principală pen
tru îmbunătățirea activității de 
viitor a organizațiilor de bază.

ЮПогігеа patriei
cordată de către organizațiile 
de partid, conducerile întreprin
derilor, organizațiile sindicale și 
U.T.M., defalcării planului pe 

secții și sectoare, dezbaterii pla
nului fiecărei întreprinderi de 
către toți muncitorii, inginerii 
și tehnicienii. Cunoașterea din 
timp a sarcinilor de plan pe 
1961 trebuie să fie folosită din 
plin pentru luarea tuturor mă
surilor tehnico-organizatorice și 
economice care să asigure încă 
din primele zile ale anului des
fășurarea în ritm susținut a 
producției.

Organizațiile de partid sînt 
chemate să desfășoare o intensă 
muncă politico-organizatorică 
pentru asigurarea îndeplinirii 
prevederilor planului pe 1961. 
In centrul atenției muncii poli
tice trebuie să stea creșterea 
productivității miiîicii, reducerea 
prețului de cost, îmbunătățirea 
calității producției, introducerea 
tehnicii noi. in organizarea În
trecerii socialiste trebuie ținut 
seama de indicația ca printre 
obiectivele ei principale să stea 
problemele legate de o calitate 
superioară a producției.

Prevederile planului pe 1961 
cuprinse în expunerea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-DeJ la 
recenta plenară a C.C. al P.M.R. 
constituie un măreț program de 
muncă al întregului nostru po
por în lupta pentru înflorirea e- 
conomiei naționale, pentru creș
terea nivelului de trai. Să luptăm 
cu toate forțele, cu întreaga 
noastră capacitate și inițiativă 
pentru îndeplinirea mărețelor 
sarcini elaborate de partid, pe 
drumul luminos al desăvîrșirii 
construcției socialiste în patria 
noastră!

Eveniment de mare însemnătate 
in viața organizațiilor U. T. M.

(Urmare din pag. l-a)

noi. In adunările generale de 
dări de seamă și alegeri va tre
bui să se analizeze cu exigență fe
lul cum au muncit tinerii pentru 
îndeplinirea sarcinilor economi
ce ce stau în fața întreprinderii, 
sectorului sau secției din care 
fac parte, preocuparea organi
zațiilor U.T.jM. pentru conduce
rea și îndrumarea brigăzilor de 
tineret și a posturilor utemiste 
de control pentru ca ele să de
vină colective fruntașe. In sec
toarele miniere va trebui ana
lizată în mod deosebit situația 
brigăzilor de tineret rămase sub 
plan, luîndu-se măsuri pentru 
îmbunătățirea activității lor. 
Ridicarea calificării profesionale 
a tinerilor muncitori constituie 
o condiție primordială a spori
rii contribuției lor la realizarea 
sarcinilor economice: De aceea 

preocuparea organizațiilor U.T.M.
în vederea calificării tinerilor 
trebuie să constituie obiectul 
unei dezbateri profunde în a- 
dunarile de alegeri. Cu acest 
prilej să se ia măsuri pentru 
extinderea cursurilor de ridica
re a calificării tineretului, ast
fel ca numărul lor să ajungă la 
190 pe raion.

Deși în ultimii ani munca pa
triotică a tineretului din Valea 
Jiului a luat o mare amploare, 
în munca de antrenare a mase
lor largi de tineri la acțiunile 
voluntare mai sînt unele defi
ciențe. In unele localități ca 
Petroșani și Petrila, la mina 
Lupeni numărul brigăzilor de 
muncă patriotică este încă mic. 
De aceea este necesar ga în ca
drul adunărilor de alegeri să se 
analizeze cu exigență neajunsu
rile din activitatea unor organi
zații U.T.M. privind organiza
rea si antrenarea brigăzilor de

In fața aparatelor 
de radio

(Urmare din pag. l-a)

merele cu aparat de radio s-au 
strins tineri ascultînd cu emoție 
expunerea.

LA CLUBUL DIN LONEA 
ieri după-amiază repetițiile forma
țiilor artistice s-au întrerupt pentru 
ctteva ore. Artiștii amatori, citito
rii veniți la bibliotecă, s-au adu
nat în jurul aparatului de radio 
pentru a asculta expunerea tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

LA BARBATENI aproape 50 
de oameni ai muncii aflați la club 
au ascultat in colectiv expunerea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej prezentată la Adunarea oa
menilor muncii din întreaga ța
ră ieri după-amiază. Aseme
nea audiții au fost organizate și în 
locuințele tovarășilor Doțiu Aron, 
Săcăluș Petru, Nagy Andrei ți 
alții.

LA PETROȘANI, la clubul 
central al sindicatului artiștii a- 
matori din echipele de teatru, tea
tru de păpuși din brigada artisti
că de agitație precum și oamenii 
muticii veniți la bibliotecă s-au a- 
dunat în jurul aparatului de radio 
din sala de lectură pentru a asculta 
expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej cu privire la acti
vitate» delegației romîne la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Pe străzi, în lo
cuințe; peste tot oamenii muncii 
din Valea fiului ascultînd această 
expunere au trăit încăodată senti
mentul de totală adeziune față de 
politica fermă de pace a statului 
nostru, care s-a făcut simțită la 
Adunarea Generală a O.N.U. prin 
cuvîntarea și propunerile tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej; șeful 
delegației țării noastre la această 
sesiune.

muncă patriotică la acțiunile 
obștești. Vor trebui luate mă
suri concrete pentru îndeplini
rea angajamentelor luate de ti
nerii raionului pentru colecta
rea în cursul acestui: an a unei 
cantități de 2600 tone fier vechi 
și a 7000 kg. semințe silvice și 
altele. Numărul brigăzilor ute
miste de muncă patriotică tre
buie să ajungă pînă la sfîrșitul 
anului la 528.

Educarea comunistă a, tinere
tului este principala sarcină a 
organizațiilor U.T.M. Deci adu
nările de dări de seamă și ale
geri au datoria să analizeze 
profund munca de educare co
munistă, felul cum se desfășoa
ră învățămîntul politic U.T.M., 
cum își petrec tinerii timpul li
ber, care este preocuparea pen
tru îmbunătățirea muncii cu car
tea. Utemiștji sînt datori să ia 
în discuție pe acei tineri care 
nu au încă o comportare cores
punzătoare în societate, școală 
sau familie și să stabilească 
măsuri pentru . îmbunătățirea! 
muncii de ediucare morală, cetă
țenească a tineretului. Un loc 
important în adunările de ale
geri îl ocupă dezbaterea proble
melor privind viața internă de 
organizație, felul cum se desfă
șoară adunările generale U.T.M., 
cum sînt activizați utemiștii, 
munca de primire în U.T.M.. 
precum și recomandarea celor 
mai merituoși tineri muncitori 
pentru a deveni candidați și 
membri de partid.

Pregătite temeinic, adunările 
generale de dări de seamă și a- 
legeri din acest an vor consti
tui, fără îndoială, un prilej de 
îmbunătățire a activității orga
nizațiilor U.T.M. pentru mobili
zarea maselor de tineri din Va
lea Jiului la înfăptuirea mărețe
lor sarcini puse de partid.
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Tratative economice 
sovieto-cubane

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 1 noiembrie au avut loc 
la Kremlin tratative între dele
gațiile guvernamentale ale Re
publicii Cuba și Uniunii Sovie
tice cu privire la lărgirea co
merțului și a relațiilor economi
ce dintre cele două țări. Ini tim
pul tratativelor au fost discuta
te problemele privind livrările 
reciproce de mărfuri pe anul 
1961 și dezvoltarea continuă a 
schimbului de mărfuri în anii 
următori, precum și problemele 
dezvoltării colaborării economice 
și tehnice dintre aceste două 
țări pe baza acordului semnat 
la Havana, la 13 februarie a.

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

IN TANGANICA

Delegația guvernamentală 
a R. P. Romîne

Go-

Cu-
a

Go-

HAVANA 2 (Agerpres) — 
respondență specială :

După o vizită de 12 zile în 
ba, delegația guvernamentală 
R.P. Romîne, condusă de tov.
gu Rădulescu, ministrul Comerțu
lui, a părăsit Havana îndreptîn- 
du-se spre patrie.

A fost semnat un 
privire la stabilirea 
plomatice între cele

comunkat cu 
relațiilor di- 

două țări; un

a părăsit Havana
acord comercial și un protocol de 
colaborare tehnico-științifică.

La aeroportul Rancho-Boyeros, 
din apropierea capitalei Cubei au 
venit să ureze drum bun delega
ției R.P. Romîne Cepero Bonilla, 
ministrul Comerțului din Cuba, 
Carlos Martinez, șeful protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
funcționari ai Ministerului Aface
rilor Externe, reprezentanți ai au
torităților locale.

O

Cuvîntarea lui Saeb Salam
c.

Se extinde mișcarea 
pentru independență
PARIS 2 (Agerpres)
In Tanganica ia amploare miș

carea populară pentru acordarea 
imediată a independenței acestui 
teritoriu aflat sub tutela engleză.

După cum anunță agenția Fran
ce Presse, partidul Congresul Na
țional African a dat publicității la 
1 noiembrie o declarație în care 
a cerut organizarea imediată a unui 
plebiscit cu privire la independen
ță Tanganicei.

BEIRUT 2 (Agerpres) — TASS 
transmite :

La 1 noieebrie poporul libanez 
a marcat împlinirea a șase ani 
de la izbucnirea insurecției arma
te a poporului algerian pentru li
bertate și independență. La Beirut; 
Tripoli, Said și în alte orașe din 
țară au avut loc demonstrații de 
masă în sprijinul eroicului popor 
algerian.

In fața demonstranților care 
s-au adunat în apropierea clădirii 
Consiliului de Miniștri din Beirut 
a luat cuvîntul șeful guvernului li
banez, Saeb Salam. El a declarat

că poporul libanez va continua să 
acorde sprijin patrioților algerieni 
care luptă cu eroism pentru elibe
rarea patriei lor.

Sărbătorirea zilei
Algeriei în R. A. U.
CAIRO 2 (Agerpres) — TASS 

transmite :
La 1 noiembrie în sala de festi

vități a Universității din Cairo a 
avut loc un miting de masă orga
nizat de Uniunea Națională din 
R.A.U. cu prilejul Zilei Algeriei. 
La miting au participat peste 5.000 
de persoane.

In cadrul mitingului a rostit o 
amplă cuvîntare Ahmed Tewfik El 
Medany, reprezentant al guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria.

• BAMAKO. La Bamako a fost 
dat publicității un comunicat co
mun al guvernelor Republicii Mali 
și Republicii Democrate Vietnam 
cu privire la .stabilirea de relații 
diplomatice îritre cele două țări.

• LONDRA. La 31 octombrie, 
la Londra a avut loc un miting al 
liderilor politici din Africa cen
trală, care se află în capitala 
Angliei', miting cu care a fost inau
gurată campania de sprijinire a 
luptei pentru independență a Nyas- 
salandului, Rhodesiei de nord și 
de sud.

•' PARIS. încă 3.000 de soldați 
ai Bundeswebrului vor sosi la 3 
noiembrie în lagărele militare 
Mourmelon și Sissone în conformi
tate cu acordul încheiat între Paris 
și Bonn cu privire la acordarea 
baze utilitariștilor vest-germani 
teritoriul Franței.

• TOKIO. Agenția japoneză 
știri, Kyodo anunță 
neața zilei de 1 noiembrie a sosit 
la Tokio o delegație economică a 
R.P. Romîne, condusă de Mihail 
Petri, adjunct al ministrului Co
merțului.

• PEKIN. După cum anunță a- 
genția China Nouă, între 23 și 28 
octombrie în strimtoarea Taivan 
au avut loc manevre comune ale 
forțelor navale americane și cian- 
kaișiste. La manevre au luat parte 
escadre de nave puitoare de mine 
și traulere americane.

• LONDRA. După cum anunță 
corespondentul din Vietnamul de 
sud al agenției Reuter; în stațiu
nea balneo-climaterică Nha-Trang 
a fost creată o școală specială pen
tru pregătirea detașamentelor di
versioniste de parașutiști.

• MANAGUA. De peste o săp- 
tămînă în Nicaragua cad ploi to
rențiale care att provocat inundații 
și mari pagube materiale. Potrivit 
relatărilor agenției France Presse, 
în regiunile de vest ale acestei țări 
peste 20.000 de persoane au rămas 
fără locuință, iar 14 poduri au fost 
distruse.

• BERLIN. După cum anunță 
agenția A.D.N. la 1 noiembrie An
samblul 
Forțelor 
Populare 
spectacol 
neul său de 14 zile în R. D. Ger
mană. Ultimul spectacol la fel ca 
și cele precedente s-a bucurat de 
un succes remarcabil și a fost ur-

mat de aplauzele prelungite ale 
spectatorilor berlinezi.

• LOS ANGELES. Corespon
dentul din Los Angeles al agenției 
France Presse relatează că ziaris
tul american Drew Pearson, care 
a dezvăluit in urmă cu cîteva zile' 
scandalul financiar în care sînt im- 

vicepreședintele S.U.A., 
Donald

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

de
pe

de
că în dimi-

de cîntece și dansuri al 
Armate ale Republicii 
Romine a dat ultimul său 
la Berlin, încheind tur-

plicați
Nixon și fratele său, 
Nixon, a propus ca acesta să cons
tituie obiectul unei anchete parla
mentare.

• RIO DE JANEIRO. La 31 
octombrie au declarat grevă circa 
200.000 de muncitori din 5.200 de 
întreprinderi metalurgice din sta
tul Sao Paulo. Greviștii cer mări
rea salariilor.

Provocări americane 
la adresa. Cubei

WASHINGTON 2 (Agerpres)
Autoritățile americane continuă 

acțiunile de provocare la adresa 
Cubei.

Agenția U. P. I. anunță că 
autoritățile militare americane din 
Guantanamo au minat terenul din 
jurul bazei pe un perimetru de 24 
de mile care desparte baza navală 
de restul teritoriului cuban. In zi
lele de 4 și 5 noiembrie vor avea 
loc în cuprinsul bazei exerciții mi
litare în cadrul unui „atac simu
lat‘d

Continuarea discuțiilor In problema 
dezarmării in Comitetul Politic

NEW YORK 2 (Agerpres).
In ședința din dimineața zi

lei de 1 noiembrie a Comitetu
lui Politic au continuat discu
țiile în problema dezarmării.

In afară de cele cinci proiec
te de rezoluție care există în 
această problemă (proiectul so
vietic de rezoluție cu privire la 
dezarmare generală și totală, 
propunerea sovietică cu privire 
la lărgirea componenței Comi
tetului celor zece, proiectul po
lonez de rezoluție cu privire la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară, proiectul comun 
de rezoluție al S.UA., Angliei 
și Italiei, propunerea Angliei cu 
privire Ia crearea unui Comitet 
dte experți, tehnicieni în proble
mele controlului asupra dezar
mării), au fost prezentate spre 
examinare Comitetului încă trei 
proiecte.

Proiectul de rezoluție ■ propus 
de Irlanda cheamă toate guver
nele „să depună eforturi în ve
derea realizării unui acord care 
să limiteze extinderea armei 
nucleare".

Proiectul comun de rezoluție 
al Canadei, Suediei și Norve
giei proclamă necesitatea reali
zării dezarmării generale și 
totale sub un control interna
țional eficient pe calea reluării 
cit mai grabnice a tratativelor 
internaționale, într-un organ a- 
supra căruia s-ar putea cădea 
dte acord.

Proiectul de rezoluție al E- 
tiopiei propune Adunării 
rale să proclame că 
care folosește 
militare arma nucleară și termo-

cădea

Gene- 
„orice stat 

în operațiunile

-O

Dezbaterile din fomitetol
NEW YORK 2 (Agerpres)
La 1 noiembrie în Comitetul 

Politic Special al Adunării Gene
rale a O.N.U. au continuat discu
țiile pe marginea problemei lărgi
rii componenței Consiliului de Se
curitate și a Consiliului Economic 
și Social al O.N.U.

Reprezentantul Columbiei s-a 
pronunțat pentru lărgirea neîntîr- 
ziată a acestor două organe. El a

Puternică mișcare de solidaritate cu Cuba 
In întreaga America Latina

NEW YORK 2 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina rela

tează despre profunda indigna
re manifestată în toate țările 
Americii Latine împotriva pre
gătirilor făcute de Statele Unite 
în vederea atacării Cubei, pre
gătiri care se desfășoară atît pe 
teritoriul Statelor Unite cît și în 
Guatemala și în alte țări cu re
gimuri dictatoriale din bazinul 
Mării Caraibelor.

O manifestare pregnantă a 
stării de spirit din America La
tină este declarația senatorului 
brazilian Lourîval Fontes, care 
a spus că „prin acțiunile lor 

criminale trusturile internațio
nale duc o luptă fără speranțe. 
Ele nu vor reuși să împiedice 
popoarele de a se uni sub un 
steag și o lozincă unică. Vechea 
placă anticomunistă uzată nu 
mai poate sluji drept pretext 
pentru intervenție".

Benedicto Cerqueira, repre
zentant al sindicatului muncito
rilor din industria metalurgică 
a Braziliei, a subliniat că „toți 
muncitorii brazilieni sprijină 
poporul cuban, revoluția lui șl 
pe Fidel Castro".

„Agresiunea împotriva Cubei, 
— a subliniat Agostino Ritto, 
secretar general al Partidului 
socialist din Brazilia, — ar re-

prezenta un atentat împotriva 
întregii Americi Latine ale că
rei popoare sprijină revoluția 
democrată a lui Fidel Castro".

Uniunea națională a studen
ților din Brazilia declară: „Ex
primăm protestul vehement al 
tineretului din țara noastră și 
chemăm studențimea din întrea
ga Americă Latină să întăreas
că și mai mult alianța în apăra
rea principiului autodeterminării 
popoarelor, amenințat în ce pri
vește Cuba, să-și manifeste so
lidaritatea cu guvernul lui Fi
del Castro".

Agenția Prensa Latina co
munică de asemenea că preșe
dintele Frontului de acțiune 
populară ddn Chile, senatorul 
Salvador Allende a adresat tu
turor popoarelor lumii chemarea 
„de a apăra revoluția cubană 
prin toate mijloacele posibile".

„In cazul oricărui atac împo
triva revoluției cubane, a de
clarat liderul socialiștilor din 
Ecuador, scriitorul Benjamin 
Carrion, țara mea, partidul meu 
și poporul meu se vor pronunța 
cu hotărîre în favoarea Cubei".

In apărarea Cubei revoluțio
nare s-au pronunțat Uniunea 
națională a studenților din Co
lumbia, Comitetul pentru apăra
rea revoluției cubane și nume
roase alte organizații.

56 de deputați ai Congresu
lui național din Venezuela au 
protestat împotriva politicii a- 
gresive a S.U.A. față de Cuba.

Confederația oamenilor mun
cii din Venezuela a încheiat un 
acord cu Confederația oameni
lor muncii din Cuba. Acordul 
prevede „un important ajutor 
în cazul unei agresiuni din a- 
fară".

Frontul universitar bolivian al 
eliberării naționale a declarat că 
intenționează să creeze de înda
tă, „detașamente de voluntari în 
apărarea revoluției cubane".

Hernan Siles Suazo, fostul 
președinte al Boliviei, a decla
rat că poporul bolivian condam
nă agresiunea armată sub orice 
tormă împotriva poporului Cu
ban.

★

MEX1CO 2 (Agerpres).
Fostul președinte și cunoscu

tul om politic din Mexic gene
ralul Lazaro Cardenas a publi- 
cat în presă o declarație care 
condamnă presiunile exercitate 
de cercurile imperialiste din Sta
tele Unite asupra Cubei și care 
demască intenția lor de a o a- 
taca în scopul înlăturării guver
nului revoluționar condus de 
Fidel Castro.

REDAGȚ1A $1 ADMINISTRAȚIA.: Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu Dei nr. S6. Tel, interurban 322, automat 269.

riucleară încalcă Carta Națiuni
lor Unite, acționează contrar le
gilor umanitare și săvîrșește o 
crimă împotriva umanității și 
civilizației".

Propunînd crearea a tot felul 
de comitete și comisii pentru 
„studierea" aspectelor tehnice 
ale dezarmării, puterile occiden
tale încearcă să împiedice solu
ționarea sarcinii primordiale ca
re stă în fața Adunării Gene
rale — adoptarea unei hotărîri 
clare și solemne cu privire la 
prevederile fundamentale ale 
tratatului pentru diezarmarea 
generală și totală. Delegatul 
Noii Zeelande, Shenehen, care 
a luat cuvîntul la ședința din 
1 noiembrie a sprijinit propu
nerea Angliei cu privire la crea
rea unui comitet de experți teh
nicieni în problemele controlu
lui asupra dezarmării. Ministrul 
Afacerilor Externe al Canadei, 
Green, a elogiat proiectul comun 
de rezoluție prezentat de Cana
da, Suedia și Norvegia care a- 
trage O.N.U. pe calea unor dis
cuții interminabile sub parava
nul cărora va continua de fapt 
cursa înarmărilor. 1

Delegatul Etiopiei. Alemeiehou 
ь-а pronunțat împotriva acelora 
care afirmă că propunerea cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală este „prea radicală".

Alemeiehou a sprijinit propu
nerea sovietică cu privire Ia 
includerea reprezentanților țări
lor neutre în componența 
tetului pentru dezarmare.

Delgatul Cubei, Besbe 
clarat că țara sa sprijină 
tărîre propunerile sovietice pen
tru dezarmare.

Corai-

a de- 
eu ho-

Politii Soetial al D. II. II.
trecut însă sub tăcere faptul că 
în O.N.U. nu este reprezentată u- 
na din țările care au întemeiat a- 
ceastă organizație — Republica 
Populară Chineză. De asemenea el 
nu a amintit nici un cuvînt des
pre repartizarea geografică extrem 
de inechitabilă a locuriloț/in Con
siliul de Securitate și A Consi
liul Economic și Social.

Delegatul, tînărului stat african 
Nigeria a declarat că dacă în pre
zent nu există condiții pentru mo
dificarea statutului O.N.U. în sco
pul lărgirii componenței celor două 
organe ale O.N.U., atunci este ne
cesar să se procedeze la o nouă 
repartiție a locurilor pentru ca ță
rile africane să fie reprezentate în 
modul cuvenit în aceste organe. 
El a atras atenția asupra faptului 
că în prezent 45 de țări afro-asia- 
tice pot conta numai pe un singur 
loc în Consiliul de Securitate, în 
timp ce 20 de țări din America La
tină au două locuri.

Comitetul Politic Special va con
tinua discutarea acestei probleme.

----O---- 
Mișcarea grevistă 

în Dahomey
COTONOU 2 (Agerpres).
După cum transmit agențiile de 

informații din Cotonou, guvernul 
Republicii Dahomey, neliniștit de 
proporțiile grevei generale care 
continuă de cinci zile, a fost ne
voit să facă concesii. Agenția Fran
ce Presse anunță că președintele 
și primul ministru al Republicii 
Dahomey, Hubert Maga, a primit 
la 31 octombrie — în prezența re
prezentanților a trei partide poli
tice din Dahomey — pe delegații 
sindicatelor care i-au expus reven
dicările greviștilor. Se anunță de 
asemenea, că în urma acestei în- 
tîlrnri la Cotonou a fost redeschi
să Bursa de muncă (care a fost an
terior blocată de poliție), permițîn- 
du-se sindicatelor să organizeze un 
miting în clădirea ei.
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