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Pentru oamenii 
muncii din mine
le și întreprinde
rile Văii Jiului 
nu există în pre
zent sarcină de 
mai mare răspun
dere decît aceea

de a fi pe deplin pregătiți să în
deplinească cu succes, din prima 
zi de lucru, prevederile planului 
pe anul 1961. Pînă la anul nou 
mai sînt doar cîteva zile, dar o- 
biectivelc . mărețe stabilite de 
partid au pus de mult stăpinire 
pe inimile și mințile oamenilor 
muncii. „De pe acum — la ni
velul sarcinilor pe 1961“ — a- 
ceasta este lozinca sub care zeci 
și sute de brigăzi de mineri și 
muncitori din Valea Jiului au 
muncit in ultimele luni. Dezba
terea amplă a cifrelor de plan pe 
noul an, măsurile luate pentru 
dezvoltarea întrecerii pe profesii 
au drept principal scop îndeplini
rea cU cinste a luminoaselor sar
cini elaborate de cel de-al IH-lea 
Congres al P.M.R. privind desă- 
vîrșirea construcției socialiste în 
patria noastră.

La îndeplinirea sarcinilor au 
contribuit efectiv gazetele de pe
rete din majoritatea minelor și 

- întreprinderilor din Valea Jiului. 
Ocupind un loc important în ca
drul muncii politice desfășurată 
de organizațiile de partid, ele au 
contribuit din plin la populariza
rea cifrelor de plan pe anul 1961, 
la mobilizarea colectivelor de 
mineri, muncitori, tehnicieni pen
tru obținerea de randamente înal
te, la intensificarea luptei pentru 
economii, pentru calitatea cărbu
nelui. Cele mai bune gazete de 
perete din minele și întreprinde
rile Văii Jiului și-au făcut un 
titlu de cinste din popularizarea 
sistematică a fruntașilor, a expe
rienței lor pozitive.

O contribuție prețioasă în a- 
ceastă direcție a fost adusă de 
gazeta de perete „Cărbunele 
păcii" de Iș mina Petrila. In
tr-un articol semnat-de tov. Mo- 
zeș Alexandru, inginerul șef ad
junct al minei, sînt sintetizate 
angajamentele colectivului minei 
în întrecerea pe anul nou : rea
lizarea unei productivități i 
la sută mai mare decît cea 
nificată, reducerea prețului 
cost cu un leu pe tona de 
bune, îmbunătățirea calității 
bunelul, realizarea în termenele 
prevăzute a lucrărilor de pregă
tiri și îmbunătățirea calității a- 
cestor lucrări. Sînt sintetizate de 
asemenea măsurile tehnico-orga- 
nizatorice care se iau pentru rea
lizarea prevederilor sporite ale 
planului pe noul an; introduce
rea a încă trei noi mașini de în-
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cărcat in abatajele cameră, în
zestrarea brigăzilor de la înain
tări cu 7 cărucioare reîncărcă- 
toare cu bandă, montarea a două 
noi ventilatoare, compresoare, ex
tinderea perforării electrice etc. 
La rubrica consacrată experien
ței fruntașilor, brigadierul Belu 
Sabin semnează articolul „Mereu 
înainte", în care se vorbește des
pre felul în care brigada lui s-a 
pregătit pentru realizarea sarci
nilor de plan pe 1961. Alte arti
cole cheamă la tntărirea sprijinu
lui acordat minerilor de muncito
rii și tehnicienii părții electro
mecanice, la respectarea riguroa
să a măsurilor de tehnică a secu
rității.

Și la mina Lupeni, gazeta de 
perete se afîă de asemenea in cen
trul preocupărilor colectivului mi
nei. Mai multe articole ale 
ției apărute la 15 decembrie 
consacrate succeselor cu care 
nerii întîmpină ziua de 30 
cembrie — ceia de a 13-a aniver
sare a proclamării Republicii 
Populare Romlne, precum și dez
voltării întrecerii pe profesii.

Realizarea sarcinilor puse de 
cel de-al IH-lea Congres al 
P.M.R. impun ca întreaga mun
că politică de masă, și în cadrul 
acesteia gazetele de perete, să-și 
sporească rolul de mobilizator 
al maselor, de militant pentru 
înfăptuirea politicii partidului. 
Gazeta de perete trebuie să fie 
expresia preocupărilor principale 
ale oamenilor muncii din locul 
unde apare; conținutul ei să fie 
subordonat problemelor politice 
și economice care stau in fața 
colectivului minei respective, 
nete gazete de perete scapă 
vedere acest lucru. La mina 
ninoasa, de exemplu, numai 
singur material vorbește de sar
cinile de plan pe 1961. Despre 
măsurile ce trebuie luate pentru 
îndeplinirea planului din prima 
zi a noului an, despre necesita
tea intensificării luptei pentru 
creșterea randamentelor, ridicarea 
calificării oamenilor, îmbunătăți
rea calității cărbunelui — nu se 
vorbește nimic. La Aninoasa, 
precum și la alte gazete de pe
rete, sînt publicate un număr 
mare de articole generale. A- 
ceastă deficiență trebuie înlătura
tă. Gazetele de perete trebuie să 
militeze concret pentru intensifi
carea întrecerii' socialiste, întări
rea preocupării colectivelor în di
recția creșterii randamentelor, 
reducerea prețului de cost, îmbu
nătățirea calității, micșorarea 
consumurilor specifice. Folosirea 
din plin a tehnicii noi, răspîndi- 
rea experienței fruntașilor, apli-

I

to&țe fările, unițî-vă!

anul roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Anul XII 
XVII Nr. 3487

Joi
29 decembrie

1960

4 pag. 20 ban!
______________ ___ 4

edî- 
sînt 
mi- 
De-

U- 
din
A- 
un

Consfîtuirea Consiliului 
orășenesc Lupeni al F.D.P

Ieri a avut loc în orașul Lu
peni adunarea de constituire a 
Consiliului orășenesc al F.D.P. La 
adunare au participat reprezentan
ți ai comitetului orășenesc de 
partid și ai organizațiilor de 
masă și obștești din localitate. 
Din partea consiliului orășenesc 
Petroșani al F.D.P. au participat 
tov. Веке Viliam și ing. Farkaș 
Imre.

In cadrul adunării s-a dat ci
tire hotărîrilor plenarei Comite
tului orășenesc de partid și ale 
organizațiilor de masă și ob
ștești în care s-au desenat repre
zentanții în Consiliul orășenesc 
Lupeni al F.D.P.

Din Consiliul orășenesc Lu
peni al F.D.P. fac parte tovară
șii :

Ana Ferdinand, secretar al co
mitetului de partid al minei Lu
peni, Aramă loan, secretar al co-

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

mitetuluî orășenesc U. T.
Brașoveanu Victor, președintele 
comitetului sindicatului minei 
Lupeni, Crainic Irma, președinta 
comitetului orășenesc al femeilor, 
Dan Vaier, secretar al comitetu
lui orășenesc al P.M.R., Farkaș 
Ema, tehniciană la filatură, 
litiu Adela, președinta comitetu
lui de întreprindere a filaturii, 
Lăzărescu loan, șeful exploată
rii miniere, Rusu Gheorghe, di
rectorul Spitalului Unificat, Săl- 
ceanu Petru, miner șef de bri
gadă, Utto Ludovic, președinte
le sfatului popular orășenesc.

Consiliul orășenesc al 
a ales Biroul consiliului 
din tovarășii: Dan Vaier, 
Ema, Utto Ludovic, Ana 
nand, Brașoveanu Victor.

Ca președinte al Consiliului o- 
rășenesc al F.D.P. a fost ales tov. 
Dan Vaier.

M„

F.D.P. 
format 
Farkaș
Ferdi-

In contul anului
Ieri dimineață la 

mina Anînoasa a fost 
sărbătoare. Colectivul 
de aici a extras pri
mele tone de cărbune 
pentru planul pe 1961, 
Cu ocazia îndeplinirii 
planului anual mine
rii de aici raportează 
că au obținut econo-

mii suplimentare la 
prețul de cost al căr
bunelui în valoare de 
peste 2.590.000 lei, a- 
dică aproape cu o ju
mătate milion lei mai 
mult decît angajamen
tul luat. In acest an la 
Aninoasa productivita-
------------- O--------------

viitop
tea muncii a sporit în 
medie la peste 1,120 
tone pe post. Contri
buția cea mai de sea
mă au adus-o minerii 
din brigăzile lui Cris- 
tea Aurel, Gall Mihai, 
Hegediis Dănilă, Ian- 
cu Victor, Cosma Re-> 
mus, Mujnăi Nicolae.
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Continuă seria succeselor
Colectivul sec

torului III de la 
mina Petrila care 
și-a îndeplinit cu 
20 de zile înainte 
de termen planul 
anual de produc
ție continuă să

obțină noi realizări. In ultimele 
8 zile, de pildă, din abatajele a- 
cestui sector au fost extrase pes
te plan aproape 400 tone de căr
bune de bună calitate. Un rezul-(Continuare în pag. 3-a)
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I* Acolo unde se nasc inovațiile 
8 re palid soarele.
8 Razele sale se răsfrîng în oebiu-
8 rile patrate ale geamurilor secției
8 colorîndu-le violet-roșiatic. Hala
8 clocotește. Aparatele dirijate de 
8 mîinile dibace ale sudorilor își 
8 contopesc murmurul, revărstndu-l 
8 apoi nedeslușit de la un capăt la 
8 altul al balei.
8 In fața presei excentrice din-
8 tr-un colț mai îndepărtat al hale. 
g s-a oprit un om de statură potri 
r vită. îmbrăcat într-un halat ce- 
£ rtușiu. După cîteva minute își în- 
£ dreptă sprinten pașii spre foar- 
n feca mare care din cînd în cînd 
2 opintindu-se scoate un pocnet a- 
g surzțtor. Oțelul cornier pentru șa 
g siurile vagonetelor de mină nu w 
g /ллг chiar așa de ușor forfecat. 
g — Ungeți cuțitele mai dos, bă 
g ieți — se adresează omul în ha 
g latul cenușiu lăcătușilor de la 
8 foarfecă.
8 A plecat mal departe. Pe omul
8 acesta în halat cenușiu, maistru 
8 prim al secției construcții metalice 
8 de la U.R.U.M.P., tcv. Cosma 
8 loan, nu prea îl găsești în timpul 
8 șutului în birou. După masa și 
& seara e altceva. S-a întîmplat, (și 
g asta destul de des) ca terminarea 
8 schimbului II să-l găsească aplecat 
8 încă asupra unor schițe și a unor 
I calcule... Aici, în biroul aces'a

s-au născut multe din numeroasele 
sale inovații.

Cu multe luni în urmă, îndoi
rea jgheaburilor pentru transpor
toare se făcea manual. Împreună 
cu maistrul Lupu Dumitru și cu 
lăcătușul Mthăilă Alexandru, 
maistrul prim Cosma loan, după 
cîteva zile de frămîntări, a re

șit să conceapă un dispozitiv va 
loros pentru îndoirea acestor 
transportoare, dispozitiv care a 
fost montat apoi pe presa excentri
că. Calitatea s-a îmbunătățit, pro
ductivitatea muncii s-a mărit de 
3 ori.

Fierul cornier pentru partea su 
perioară a stilpilor de abataj (pe 
lungime) se tăia la foarfecă. Cîte
va îmbunătățiri aduse opritorului 
de la ghilotină a permis ca și 
partea superioară a stîlpului si se 
poată tăia la ghilotină. Autor ■ 
membrul de partid Cosma loan.

Stîlpii de abataj, unul din prin
cipalele sortimente din planul 
secției, au dat mută bătaie de cap 
muncitorilor. Planul lunar de 600 
de bucăți nu prea era realize ■

Maistrul Cosma 
loan, într-o șe
dință de produc
ție, a făcut o pro

punere valoroasă. Pentru ca exe
cutarea stilpilor să se facă con
form prevederilor de plan el a 
propus ca decupările făcute cu a- 
jutorul sudurii autogene, să se 
realizeze la presa excentrică. A 
doua zi a prezentat conducerii sec
ției schița dispozitivului conceput.

A fost aprobată. S-a trecut la 
executarea dispozitivului. A fost 
montat la presă. încercarea a reu
șit. S-au înlocuit patru operații cu 
una singură. Și bineînțeles că tim
pul de execuție s-a redus mult.

...Acum cîteva zile maistrul 
prim al secției construcții metalice 
s-a întors dintr-un schimb de expe
riență. A vizitat uzinele „23 Au
gust ‘ din Capitală și uzmsle „1 
Mat' din Ploiești. Carnetul său cu 
însemnări s-a umplut și de data 
asta. Împărtășește tuturor munci
torilor impresiile culese.

...Pe masa de lucru a maistrului 
prim Cosma Ioan se află de-abta 
conturate cîteva schițe. Acestea se 
referă la conceperea unor dispo
zitive automate pentru șantrenarea 
tablei. Peste o săptămână sau două 
dispozitivele vor fi gata. Vor con
tribui și ele ca și celelalte inovații 
ale acestui harnic muncitor la spo
rirea prup.activității și reducerea 
prețului de cost.

M. I. CALIN

Bilanț rodnic
in aceste zile, constructori! 

șantierului Petroșani își fac 
bilanțul activității pe I960. 
Acest bilanț este rodnic.

Printre lucrările executate 
de către constructori, în primul 
rînd se numără cele 35 de blo
curi cu cîte 4 apartamente fie
care (în total 140 apartamen
te) care au fost- predate îna
inte de termen și sînt deja lo
cuite, alcătuind o frumoasă t 
stradă nouă a orașului.

In cartierul Lîvezeni, 
structorii au mai predat o 
mă de blocuri m'ări cum 
blocurile nr. 8. 10, 11, 12, 13 ț 
cu ctte 32—36 apartamente șl * 
blocurile A, B, G, D, E, F și f 
G avînd fiecare 24—32 apar- r 
tamente și încălzire centrală, j 
Alături de acestea, constructo- i 
rîi au pornit la executarea a *’ 
încă 8 blocuri noi: blocurile r, 
L, M, N, К. I, J, A 1, A 2 ca-; | 
ie vor avea mai multe efeje și J 
încălzire centrală, ca și o nouă : 
școală cu 16 clase. I

Multi din aceste noi lucrări I> 
sînt într-un stadiu av îsat: ț
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con- 
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sînt într-un stadiu 
jumătate au pînă acum acope
rișul pus și se execută finisă
rile interioare, două blocuri au 
zidăria complet terminată, iar 
la noua școală lucrările de ten
cuieli interioare și instalații 
sînt aproape terminate. ■■ ■ ■ 

Pentru noul an, constructo
rii șantierului Petroșani auiînw 
ceput lucrările de săpături .petl;-: 
tru construcția a încă 3 blocuri 
noi în cartierul Gh. Dimitrov.
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tat însemnat l-au dobîndit mine
rii sectorului III și în ce privește 
creșterea productivității muncii. 
Acest indice important al planu
lui a sporit pe sector cu peste 
10 la sută. Acordînd o atenție 
tot mai mare realizării de econo 
mii, minerii și tehnicienii de aici 
au economisit în ultimele zile 
capse și exploziv în valoare de 
peste 3000 lei.

$i de astă dată o contribuție 
de seamă la obținerea acestor suc
cese au adus-o brigăzile de mi
neri conduse de Belu Sabin. Măr
cii Gri.gore, Cîșlaru loan, Kando 
Nicolae și altele.

întregul colectiv al 
III de la mina Petrila 
rit să realizeze noi și 
țe succese în sporirea 
a productivității muncii și în re- . 
ducerea prețului de cost.

sectorului 
este hotă- 
iimportan- 
nroducției,
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In urma aplicării, unor măsuri 

; idin cele propuse de conduderea 
minei și de mineri cu ocazia dez
baterii cifrelor de plan pe 1961, 
la mina Lupeni producția este în 
continuă creștere. Ultimele zile 
s-au soldat pentru minerii de aid 
cu producții medii în jurul celor 
planificate pentru ianuarie 1961. 
Prin aceasta minerii lupenenl au 
extras zilnic însemnate cantități 
de cărbune peste plan. In peri
oada 20—27 decembrie ei au tri
mis la preparație cu aproape 600 
tone de cărbune cocsificabil mai 
mult decît aveau planificat. FrOn- 
taliștii din brigăzile conduse ,de 
Ghioancă loan. Spînu Petru și 
Ghioancă Sabin, precum și cei 
din preabatajele sectorului III 

■ au extras peste plan în acest in
terval de timp sute de to
ne de cărbune. La mina Lupeni 
se muncește acum cu un randa
ment mediu în jurul la o tonă de 
cărbune pe post.
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Printre brigăzile sectorului Iii de la mina Vulcan care se 
remarcă prin randamentul înalt al muncii se numără și brigada con
dusă de Scutelnicu Vladimir. Sub . numărul 305 al 
se extrag multe vagonete de cărbune peste planul 
IN CLIȘEU: Trei mineri ai acestei brigăzi: tov. 
Popa Gheorghe și Donca loan se pregătesc să intre 
ce mai întîi au trecut pe la maistrul minier care le-a dat indicații 
despre sarcinile ce le revin.

acestei brigăzi 
fiecărei zile. 

Popa Petru 1, 
în mină, după
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Dezvoltarea continuă a învățămîntului
îa anii regimului de democrație 

populară, ca urmare a politicii 
partidului și guvernului nostru au 
fost asigurate condiții materiale 
optime pentru dezvoltarea conti
nuă a bazei materiale a învăță- 
mlntului reorganizat pe baze știin
țifice și democratice, legat de via
ță ți de activitatea productivă a 
oamenilor muncii. In aceste cou- 
diții invățămintul este aqcesibil 
tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră, dreptul la învățătură fiind 
asigurat tuturor cetățenilor. Ca și 
in toate colțurile țării, în anii de 
democrație populară și în Valea 
Jiului s-au obținut realizări im
portante în domeniul ridicării ni
velului cultural al maselor munci
toare.

Pentru a ne putea forma o ima
gine dară asupra dezvoltării rețe 
lei școlare în orașul Petroșani, 
este suficient să arătăm că față de 
acum 15 ani cînd în Valea Jiului 
existau doar 10 unități preșcolare 
și 26 unități școlare, în anul I960 
numărul acestora a crescut la 29 
unități preșcolare și 35 unități șco
lare ceea ce demonstrează în mod 
grăitor dezvoltarea învățămîntului 
în anii regimului democrat-popu
lar. în afară de acestea s-au în
ființat trei școli medii de zi, două 
case de pionieri la Petroșani și 
Lupani, 0 Școală populară de artă 
și o Școală elementară de artă cu 
secții în localitățile mai mari din 
cuprinsul Văii Jiului ți o școală 
sportivă de elevi in orașul Petro
șani. In vederea unei legături 
cit mai strînse între procesul de 
îavățămînt și munca productivă, 
precum și pentru a se acorda oa
menilor muncii ocupați în produc
ție, posibilitatea ridicării nivelului

CARNET DE VACANȚĂ

SERBARE ȘCOLARĂ
Doar o zi trecuse din vacanța 

de iarnă și elevii Școlii medii mix
te din Lenea s-au reintflmt din 
nou ut sălile de clasă. Învățătorii 
deselor I—IV aveau si comunice 
iiecSnă elev rezultatele abținute 
l primul trimestru de școală. In 

fiecare clasă s-a început cu citirea 
numelor color care au obținut nu
mai medii de 19 și 9, fiind decla
rați fruntași la învățătură. In fe
lul acesta elevii Ciocan Mariana, 
Ciriperu Veturia, Miau Serbu-Șer- 
ben, Prada Lucian, Tolb Ladislau, 
Varga Maria, Kacso Elena și alții 
și-OM auzit numele printre primii 
din clasă. După ce fruntașii la în
vățătură au fost felicitați, toate cla
sele 1—iV au fost împreună la 
film. Același lucru l-au făcut și 
elevii din clasele V—XI. Dar du- 
mirucă a fast o zi deosebită pentru 
elevii de la Lonea și datorită ser
bării școlare care a avut loc în 
sala de festivități a școlii începînd 
de la orele 16. Timp de două ore 
aproape 200 de elevi din clasele 
III și IV s-au perindat pe scenă 
prezentind colegilor și părinților 
lor un program artistic frumos, 
care < cuprins 33 de puncte. In 
afară de corurile „Școlarii', „Ci st
uc pionieresc", „Partidul ne aduce 
bucurii" și altele, elevii claselor a 
lll-a și a IV-a au prezentat nume
roase recitări și dansuri. Specta
torii au avut prilejul să aplaude 
nu odată elevi ca Mariana Cio
can, Eleonora Opreau care eu a- 
pirut în trei-palru costume, inter- 
pretînd tot atîtea dansuri. Cele 
mat apreciate dansuri au fost cele 
somatica intitulate „Ochi căprui" 
și „Recolta".

Acest program prezentat de șco
larii și pionierii claselor III și IV 
a constituit de fapt repetiția gene 
roii susținută în vederea concursu
lui care va avea loc în ianuarie 
între formațiile artistice ale pio

lor cultural și însușirii cunoștin
țelor teoretice necesare unei califi
cări superioare ,a luat ființă în- 
vățămîntul seral și fără frecvență 
mediu și superior care cunoaște o 
largă dezvoltare și în Valea Jiu
lui. Au fost înființate pentru ti
neretul muncitor, cinci școli serale 
la Petroșani, Lupeni, Paroșeni, 
Vulcan și Uricani, două secții se
rale la Lonea și Petrila, precum 
și o secție fără frecvență care func
ționează pe lîngă școala medie de 
zi din Petroșani.

Ca urmare a dezvoltării econo
mice și culturale a Văii Jiului a 
crescut considerabil numărul elevi
lor cuprinși în întreaga rețea șco
lară și preșcolară. în prezent uni
tățile preșcolare sînt frecventate de 
1298 copii, iar unitățile școlare de 
11.612 elevi, dintre care 1377 la 
invățămintul seral și fără frecven
ță. în afară de acestea, școlile 
profesionale și de maiștri sînt 
frecventate de 920 de tineri. Grija 
partidului și guvernului nostru a- 
cordată învățământului se oglin
dește și prin preocuparea perma
nentă pentru asigurarea învăță- 
trîntului cu cadrele didactice ne
cesare, înzestrate cu o temeinică 
pregătire științifică și pedagogicii, 
capabile să transmită cunoștințe 
științifice elevilor și să realizeze 
educația lor comunistă. în Valea 
Jiului își desfășoară astăzi activi
tatea 579' învățători și profesori. 
Școlile existente au fost lărgite și 
înzestrate cu mobilier și material 
didactic, s-au construit noi localuri 
de școli cu o capacitate de 40 săli 
de clasă și sînt în curs de cons
trucție alte localuri.

Școlile profesionale din Petro
șani și Lupeni au luat o mate ex-

nierilor. După părerea multor spec
tatori, formațiile artistice ale clase
lor IU—IV sînt bine pregătite pen
tru concursul rezervat lor. Dar 
până la sfîrșitul vacanței mai este 
încă timp destul și în programul 
școlii se prevăd și alte serbări da
te de formațiile artistice din cele
lalte clase. Nu se știe deci care va 
fi clasa cea mai bine pregătită.

Pentru cei aproape 600 de elevi 
și părinți care au participat la ser
bare, ziua de duminică le-a adus 
și alte bucurii. Panouri mari afi
șate pe coridoarele școlii aduceau 
la cunoștința tuturor rezultatele 
obținute de elevi în primul trimes
tru. In jurul lor s-au adunat pă
rinți și elevi care au întârziat în
delung, unii primind felicitări iar 
alții, care au fost mai puțin str- 
guincioși, promițînd că vor obține 
și ei rezultate mai bune la învă-

MIHAIL DUMITRESCU 
-------- ------------------------------------ -- -asiiî»4t ------  

ODIHNĂ 91 ACTIVITATE
Odată cu ucenicii Școlii profesionale din Lupeni a intrat in 

vacanță și... dormitorul lor curat, odîhnindu-se și el după cum se 
vede în clișeul de jos. Cei mai mulți ucenici au plecat acasă, în 
vacanță. La școală însă au mai rămas destui ucenici care în aceste 
zile ișl petrec timpul liber la club (clișeul din dreapta) și în... ate
liere. Da, in ateliere, deoarece ei pregătesc pentru expoziția din ia
nuarie de la București a școlilor profesionale din toată țara ma
cheta exploatării miniere din Lupeni,

tindere, fiind dotate cu noi săli 
de clasă și mai ales cu utilaj mo
dern pentru laboratoare și ateliere. 
A luat ființă o școala de maiștri, 
care pregătește cadre cu calificare 
medie tehnică pentru exploatările 
miniere din Valea Jiului. Nume
roși absolvenți ai școlii de maiștri 
își continuă studiile la Institutul 
de mine din localitate devenind 
cadre de ingineri. Statul nostru a 
asigurat tineretului școlar cele mai 
bune condiții de studiu. Au fost 
create internate pentru elevii șco
lilor profesionale și de cultură ge
nerală. Pentru a asigura realizarea 
deplină a învățămîntului de 7 ani, 
statul nostru acordă numeroase 
burse de școlarizare, iar pentru e- 
levii și studenții merituoși, burse 
de merit care constituie în același 
timp și un factor stimulativ. Aten
ția plină de grijă cu care în
conjoară statul nostru tînăra ge
nerație școlară reiese și din acor
darea gratuită a manualelor școla
re pentru elevii din clasele I— 
VII. în școlile din Valea Jiului s-au 
distribuit în mod gratuit 60.000 
manuale, în valoare de peste 
250.000 lei. Pentru elevii din pro
ducție care urmează invățămintul 
seral și fără frecvență mediu și 
superior se acordă concedii plătite 
pentru a li se înlesni posibilitatea 
pregătirii în vederea examenelor.

în următorii ani dezvoltarea în
vățămîntului va cunoaște un ritm 
și mai accentuat conform Directive
lor celui de,-al Ш-lea Congres al 
partidului. Avînd asigurată o bază 
materială tot mai bogată, cadrele 
didactice își vor spori și mai mult 
eforturile pentru a crește cu ade
vărat o generație de oameni îna
intați, capabili să îndeplinească 
sarcinile puse de construcția socia
lismului.

GHEORGHE PANFIL1E 
șeful Secției de învățămînt 
și cultură a Sfatului popular 

orășenesc Petroșani

întreceri sportive 
între elevi

Printre acțiunile organizate la 
clubul din Lupeni pentru elevi, în 
vacanța de iarnă, un loc impor
tant îl ocupă întrecerile sportive. 
De pildă, duminică și luni sala 
de sport a clubului a găzduit în- 
tflnirile de handbal în 7 la care 
au participat echipele școlilor de 
7 ani din Lupeni și Școala de 7 
ani din Paroșeni. După disputa
rea celor 10 meciuri la care a 
asistat un mare număr de elevi 
ca spectatori, locul I a fost ocu
pat de echipa Școlii de 7 ani nr. 
1 din Lupeni care a suferit doar 
o singură înfrîngere. Aeeastă 
competiție a fost închinată zilei 
de 30 Decembrie.

Pentru ca pomul de iarnă să fie cit mai frumos, in jurul lui 
vor fi ridicate „cartiere întregi de locuințe, blocuri minunate**  as a 
cum au fost ridicate în toate localitățile Văii Jiului. Pentru a- 
ceasta „constructorii**  de la cămi nul de zi din Petrila, se pregă
tesc de pe acum făctnd „proiec tele cartierelor* 1 din jurul pomu
lui de iarnă.

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

„Urare pentru
Zăpada atît de așteptată de co

pii, a sosit pe nesimțite, aducînd o- 
dată cu ea și bucuriile vacanței — 
săniuș, patinaj, schi.

Dar personajul central al zile
lor ce urmează rămîne tot Moș 
Gerilă. Îmbrăcat în mantia lui al 
bă, încărcat cu daruri multe el este 
un oaspete de seamă. Copiii se 
străduiesc să-l întîmpine cit mai 
bine, pregătindu-i la riadul lor sur
prize și bineînțeles daruri — roa
dele muncii lor la învățătură și 
disciplină. Așa se explică faptul că 
sălile de clasă în loc să rămtnă 
liniștite, în vacanță, sînt populate 
de elevi care pregătesc tradiționa
lele serbări ale pomului de iarnă.

Asemenea pregătiri se fac și la 
Școala de 7 ani din Aninoasa. Pî
nă departe, străbat în fiecare di
mineață vocile acordate la unison 
ale elevilor, din sala de clasă unde 
coriștii învață noi melodii. Intr-o 
altă sală recitatorii repetă poeziile 
pe care le vor recita la serbare. 
Popa Olga, din clasa IV, și-a pre- I 
gătit în acest scop poezia. „Uite. 2 
vine Moș Gerilă" iar colega ei Ni- 2 
țu Margareta poezia „Oblomitu- • 
mi-a fereastra". Dansatorii școlii nu • 
se lasă nici ei mai prejos. Statele • 
de dansuri populare romînești, та- * 
ghiare și sovietice precum și bale- 2 
tul sînt pregătite cu grijă. 2

Moș Gerilă va fi întîmpinat în- ț 
să și cu o urare. Acest lucru îl va ♦ 
face elevul Stan Valentin din da- ♦ 
sa a Vil-a cu poezia „Urare pentru J 
Moș Gerilă". J

Dar odată cu Moș Gerilă so- î 
sește și Anul nou. Și după cum 2 
se știe Anul nou nu poate fi săr- • 
bătorit fără tradiționalele plugu- ț 
șoare. Numai că de această dată J 
elevii școlii s-au gîndit să facă J 
două plugușoare. Unul intitulat *

Moș Gerilă9 3 
„Plugușor la poarta școlii" pregă
tit de elevii Popescu Androne, Vie- 
rtt loan. Stan Valentin și Bălin r 
Gheorghe, închinat elevilor frun
tași la învățătură, iar altul pentru 
codași. Pentru aceștia elevii Asz~ 
talos Nandi, Veselia Dumitru, Da
vid Ionel și Ungbes Ștefan din cla
sa VIl-a A le vor face „urări 
speciale".

La școală se găsesc și soliști, 
in special acordeoniști. Printre ei 
se numără Irsoi Mihai, Scwartz 
Francisc, Cocotă Eugen și Popa 
Adrian care vor executa bucăți de 
muzică populară și ușoară.

Dar pentru întregirea tabloului 
de pregătiri, trebuie amintit câte 
ceva și despre; micuții „actori" 
de la grădiniță. Alături de elevii -a 
școlii, vor prezenta și ei program. ‘ 
Așa dar Moș Gerilă este așteptat 
cu nerăbdare...

C. COTOSPAN

■ 999 99-9 • •••••♦»

МШІШІІ lllilll
In anul școlar 1960 — 1961 * 

la Școala medie serală din Pe- ț 
troșani, în clasele VIII-XI, au І 
fost înscriși un număr de 215 2 
muncitori. t

Pentru sprijinirea elevilor ♦ 
mai slabi la învățătură cît și 2 
pentru pregătirea elevilor din ț 
ultimul an pentru examenul de ♦ 
maturitate, conducerea școlii a I 
organizat în fiecare joi ore de 2 
meditații. In cadrul acestor ore. J 
elevii sînt ajutați de profesori • 
la dilferite discipline. 2

Tot în acest scop, conduce- 2 
rea școlii a organizat 10 grupe | 
de învățătură care funcționea- • 
ză pe întreprinderi, localită’1 • 
Sau cămine, sub conducerea 2 
celor mai buni elevi. Astfel. J 
din clasa X-a B. eleva Baci • 
Cornelia, ajută Ia matematică 2 
și fizică pe Badea Elena, Sobo 2 
Magdalena si luhasz Gheza. »

In urma acestor acțiuni s-a I 
observat că un număr tot mai J 
mare de elevi de la această • 
școală obțin note bune și foar- î 
te bune. 2

Printre elevii fruntași la în- J 
vățatură se numără Grămada ♦ 
Romulus și Pasternak Iosiî din 2 
clasa ѴШ-а. muncitori la 2 
U.R.U.M.P., Zuba Vaier din • 
clasa VfH-a. sudor la mina • 
Petrila. Androne Marin din 2 
clasa IX-а. muncitor la C.FP 2 
Petroșani. Albulescu Ioan ci a- • 
sa X«a. vopsitor la U.R.U.MP..’ 
Maschio Irina clasa XI-а, topo- 2 
graf la C.C.V.J. J

Succesele obținute la învăță- • 
tură de către elevii Școlii me- 2 
dii serale din Petroșani se da- J 
toresc și faotului că frecventa • 
elevilor la cursuri e în medie 2 
de 92 la sută. 2

R. BALȘAN • 
corespondent • 

♦♦и ІММІМЮМІІ*  2
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Cerefi în librării:

si meargă
La mina Lupeni, primele ședin

țe din acest an școlar ale cercurilor 
și cursurilor învățămîntului de par
tid s-au desfășurat in condițiuni bu
ne : frecvență ridicată, propagan
diștii s-au prezentat bine pregătiți, 
s-au purtat discuții vii în jurul 
problemelor. îndeosebi cercurile 
conduse de propagandiștii Crainic 
Nicolae, Codlean Nistor, litiu Mi
hai desfășoară o activitate rodnică.

Unele birouri de organizații de 
bază de la mina Lupeni au consi
derat probabil că dacă primele lec
ții s-au desfășurat la un nivel co
respunzător, cu frecvență bună, lu
crurile pot merge în continuare de 
la sine, și n-au mai acordat atenție 
invățămîntului de partid. Așa se 
face că la ultimele lecții ale u- 
nor cercuri s-au ivit lipsuri se
rioase. In sectorul I A, de exem
plu, din cei 45 tovarăși înscriși în 
cercuri și cursuri nu s-au prezentat 

■ la învățămînt decît 7. Tovarășul 
Hidas Aurel, membru in biroul or
ganizației de bază care răspunde 
de munca de propagandă și agita
ție, precum și ceilalți tovarăși din 
birou, n-au luat nici o măsură pen
tru mobilizarea la învățămînt. In 
sectorul I B, la un cerc lucrurile 
s-au petrecut invers : cursanții au 
venit la învățămînt, dar nu s-a pre
zentat propagandistul, tovarășul 
Dumbravă Gheorghe. La un alt 
cerc, acel condus de propagandistul 
Nucă Ilarie din sectorul III, din 
33 cursanți s-au prezentat doar 9. 
De asemenea au fost amînate șe
dințele unor cercuri de învățămînt 
din sectorul V sud din cauză că to
varășii din biroul organizației de 
bază au „uitat" să facă mobiliza
rea.

Comitetul de partid al minei Lu
peni nu s-a împăcat cu această sta
re de lucruri. Imediat după cons
tatarea acestor lipsuri, comitetul de 
partid a convocat o plenară la care 
au fost chemați să participe mem
brii birourilor organizațiilor de ba
ză, propagandiștii. în fața plenarei 
lărgite, tovarășul Carpen loan, 
membru al comitetului, a prezentat 
un referat care a înfățișat în spirit 
critic lipsurile constatate în desfă
șurarea învățămîntului, a analizat 
cauzele lor. Principala cauză a lip
surilor, s-a subliniat în referat, este 
aceea că birourile au neglijat con
ducerea învățămîntului, nu au con
trolat modul în care se pregătesc 
propagandiștii, cum studiază cursan
ții, nu au luat măsuri de asigurare 
a frecvenței, nu i-au tras la răspun
dere pe cei care au lipsit în repe
tate rânduri de la învățămînt. S-a 
criticat mai ales faptul că unii din
tre cei înscriși la învățămînt, între 
care tov. Nastai F., Moldovan Ana, 

Bonta Ghcorghe nu au participat 
niciodată în acest an școlar la în- 
vățămîntul de partid. Propagandiș
tii Gașpar Ludovic și Mercioiu Pe
tru nu se pregătesc cu răspundere 
pentru a asigura învățămîntului în 
cercurile pe care ei le conduc un 
conținut bogat, un caracter intere
sant, atractiv.

Comitetul de partid a adoptat 
măsuri eficiente pentru a asigura 
desfășurarea învățămîntului la ni
velul cerințelor. Trimiterea cu re
gularitate a propagandiștilor la se- 
minariile de pregătire organizate 
de cabinetul de partid, îmbunătăți
rea controlului comitetului de par
tid asupra desfășurării învățămîn
tului vor duce cu siguranță la în
lăturarea lipsurilor. Dar cea mai 
importantă măsură in această di
recție este aceea de a se analiza în 
adunările generale ale tutu
ror organizațiilor de bază desfășu
rarea învățămîntului de partid. S-a 
indicat ca in aceste adunări să se 
analizeze pe larg activitatea propa
gandiștilor, a cursanților, cauzele 
pentru care ședințele unor cercuri 
au fost aminate, să fie puși în dis
cuție acei membri sau candidați de 
partid care nu muncesc pentru în
deplinirea sarcinii de a-și ridica ne
contenit nivelul politic și ideologic.

In urma hotărîrii adoptate de 
comitetul de partid al minei, o 
bună parte a organizațiilor de bază 
au și ținut adunări generale in ca
drul cărora s-a analizat desfășura
rea învățămîntului. O asemenea a- 
dunare generală a avut loc în or
ganizația de bază nr. VII. S-a sta
bilit ca fiecare membru din biroul 
organizației de bază nr. VII, de 
exemplu, să răspundă de cite un 
cerc, să-și formeze un colectiv cu 
ajutorul căruia să asigure mobiliza
rea la ședințele cercurilor și cursu
rilor. în zilele de învățământ toți 
membrii birourilor sînt datori să 
participe la activitatea cercurilor, 
spre a lua măsuri operative de în
lăturare a lipsurilor. De asemenea 
biroul va informa pe scurt, în fie
care lună, adunarea generală des
pre lipsurile care se ivesc în des
fășurarea Învățământului.

Măsurile luate de comitetul de 
partid al minei Lupeni vor duce cu ■ 
siguranță Ia îmbunătățirea desfășu
rării învățămîntului de partid. A- 
ceste măsuri trebuie susținute de o 
muncă permanentă depusă de birou
rile organizațiilor de bază in direc
ția întăririi controlului asupra pre
gătirii propagandiștilor și cursanți
lor pentru ședințele de învățămînt, 
pentru asigurarea frecvenței și des
coperirea la timp a lipsurilor ce se 
ivesc spre a fi înlăturate.

N. POPON

SCUR TACONVORBIRE” 
de Valentina Levidova

nirea cu viața iremătîndă, mun
ca li aduc Ludmilei bucurii, fe
ricirea alături de un om cu a că
rui viață și-o împletește pe a sa. 
Mama Ludmilei primește o lec
ție. Ea înțelege că nici felul în 
care a procedat cu fiul său Igor 
nu poate să asigure fericirea a- 
cestuia în viață, în căsnicie.

Dar pînă la acest dezriodămînt, 
pe scenă se perindă oameni, e- 
venimente; se creează situații de 
un comic veritabil, pline de haz.

Regia (Ariana Runner) a înțe
les pe deplin ideile majore, fap
tul că spectacolul trebuie să 
transmită învățăminte prețioase. 
A asamblat un spectacol omogen 
în care, interpreții au izbutit să 
înfățișeze tipuri veridice, bine 
conturate. Rîsul mereu prezent în 
sală, aplauzele la scenă deschisă, 
au răsplătit strădaniile actorilor 
care au aoărut în această come 
die.

Revelația a constituit-o jocul 
Nicoletei Oancea (Ludmila). Se 
cuvine să subliniem că actrița a 
făcut o realizare valoroasă. A 
creat un personaj autentic, con
vingător. Verva, buna dispoziție 
contagioasă, siguranța scenică

ale
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ВЕЩИЕ Ц UIIUIIUIE
congreselor, conferințelor 

Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și 

plenarelor С. C.
Partea a II-a, 716 pag., 
Piartea a III-a, 744 pag.,

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, întemeiat și educat de 
marele Lenin, a parcurs un drum 
istoric cum nu cunoaște nici 
alt partid politic din lume : 
drum de peste o jumătate de se
col de luptă eroică, de grele în
cercări și de victorii de însemnă
tate istorică mondială ale clasei 
muncitoare, ale socialismului.

Pentru a cunoaște cum s-a 
făurit și s-a întărit continuu 
P.C.U.S. ca partid de tip nou al 
clasei muncitoare, cum el a a- 
parat, îmbogățit și înfăptuit în
vățătura marxist-leninistă despre 
revoluția socialistă și dictatura 
(proletariatului, fidelitatea P.C.U.S. 
față de marxism-leninism, con
secvența și intransigența cu care 
el a apărat marxism-leninismul 
împotriva oricăror încercări de 
revizuire, cum a apărat P.C.U.S. 
ca pe lucrul cel mai de preț uni
tatea de monolit a rîndurilor 
sale, cum el și-a îndeplinit rolul 
său conducător în revoluția so
cialistă și în construcția comu
nistă, de mare folos sînt „Rezo
luțiile și hotăirîrile congreselor, 
conferințelor Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și ale ple
narelor C.C.“.

Aceste importante documente 
ale Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice au apărut în limba 
romînă, în Editura politică, sub 
forma unei culegeri compuse dlti 
trei părți: prima parte cuprinde 
documente și materiale din peri
oada 1898—1924, partea a doua 
din perioada 1924—1930 și par
tea a treia din perioada 1930— 
1954.

In culegere au fost incluse cele 
mai importante hofârîrl ale Co
mitetului Central al P.C.U.S. cu 
privire la problemele Interne de 
partid și la problemele Ideologi
ce. Sînt cuprinse de asemenea 
cele mai însemnate hotărîri ale 
partidului și guvernului în pro
blemele dezvoltării economiei na
ționale a Uniunii Sovietice.

Culegerea „Rezoluțiile și hotă- 
rîrile congreselor, conferințelor 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și ale plenarelor C.G." 
constituie un material necesar 
pentru studierea istoriei și poli
ticii P.C.U.S., un ajutor prețios 
pentru toți cei ce vor să-șî însu
șească marxism-leninismul, teoria 
revoluționară a proletariatului.

sint caracteristicile acestei crea
ții. O observație : pe alocuri miș
carea e încărcată (actul I), iar 
alteori e stereotipă (actul II).

In roiul lui Gheorghi Nico- 
laevici a apărut Al. Zecu. A im
presionat prin firesc și căldură; 
a interiorizat puternic personajul 
interpretat. Cu mult calm, cu a- 
pariții bine controlate a dat via
ță unui personaj convingător; a 
înfățișat chipul omului muncitor, 
încrezător în viitor. In primul 
act (întâlnirea cu Ludmila) ma
nifestă nesiguranță.

Pe linia unei realizări izbutite 
se situează și jocul Jeanei Costa 
(DuniaL Cu mult umor în da

rea replicilor, subliniind prin ton 
și mișcare trăsăturile personaju
lui, neajunsurile sale, s-a inte
grat întrutotul în rol. Pe alocuri, 
dar mai ales în actul III. a fost 
prea zgomotoasă, dlstonînd eu 
stimosfera înconjurătoare.

Cuplul Mircea Zabalon (Igor 
Viehentievicl) și Elisabeta Belba 
(Kira Mihailovna) a plăcut prin 
nota de trăire sinceră care a ca
racterizat interpretarea. Elisabeta 
Beîba tizînd de rniHoace sobre, a 
transmis sentimentele calde ce a-

Oamenii muncii din Lupeni sesizează 
și propun măsuri

/ La mina Lupeni lucrează mulțt 
l tineri ce nu și-au întemeiat încă 
î un cămin. Majoritatea dintre ei 
\iau masa la cantina înființată 
(special în acest scop. In legătură 
1 cu deservirea, igiena și calitatea 
5 mimării nu prea sînt obiecțiuni. 
\Printre cei ce mănînca aici sînt 
Г însă și dintre aceia care la rece- 

mandarea medicului trebuie să ți-
< na regim. Or pe lingă cantină nu 
> există o secție dietetică. Ar fi ne- 
/ cesar ca cei ce' răspund de canti- 
rnă să studieze posibilitatea asigu

rării pentru cei bolnavi a unui re-
< gim alimentar dietetic.
\ ing. EUGEN STĂNESCU 
l mina Lupeni

I
ln ultimii ani, în partea dins
pre Uricani a orașului Lupeni s-au 
înălțat cartiere întregi de blocuri 
și case în șir cu sute de aparta
mente spațioase și confortabile, 
în noile cartiere sînt și magazine 
de tot felul, bine aprovizionate. 
Soțiile de mineri și celelalte gos
podine ce locuiesc aici simt însă 
lipsa unui centru de coacere a pli
nii. Aceasta deoarece ori de cîte 
ori fac pîine, ele trebuie să mear
gă pînă în centru. N-ar fi rău ca 
Sfatul popular orășenesc și condu- 
І cerea întreprinderii de industrie 
locală „6 August" să analizeze po
sibilitatea înființării unui centru 
de coacere a plinii în această par

te a orașului

VIOREL STOICA 
miner — Lupeni

<
Sarcini de mape răspundere 
în fața gazetelor de pepete
(Urmare din pag, l-a)

carea inițiativelor prețioase, va
lorificarea din plin a rezervelor 
interne, Îndeplinirea angajamen
telor de întrecere pe noul an tre
buie să găsească în edițiile ga
zetelor de perete o vie oglindire, 
un puternic îndemn. In același 
timp, gazetele de perete trebuie 
să se ocupe și de problemele le
gate de îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață ale oame
nilor muncii, de desfășurarea 
muncii cultural-educative.

Garanția ridicării rolului ga
zetelor de perete de propagandist, 
agitator și organizator colectiv al 
luptei pentru îndeplinirea sarci
nilor economice elaborate de par
tid, o constituie întărirea condu
cerii lor de către organizațiile de 
partid, atragerea în jurul lor a 
unor largi active de colaboratori 
și corespondenți. Colectivele de 
redacție, să-și desfășoare activi
tatea pe baza unui plan tematic,

nlmă personajul, profunzimea a- 
ceștora. Mircea Zabalon (uneori 
liniar însă) a redat calitățile o- 
mnlui onest și înțelegător.

Evoluția scenică a Elenei Co- 
lumbeanu (Natalia Vasilievna) a 
evidențiat chipul mamei grijulii 
pentru soarta copiilor săi, dar 
care nu înțelege pe deplin edu
cația pe care trebuie s-o dea co
piilor pentru ca aceștia să por
nească pregătiți în viață. Uneori 
însă jocul actriței n-a fost con
vingător (de pildă scena cînd 
fiul său îi aduce la cunoștință că 
se va căsători), aproape totul re- 
zumîndu-se la darea replicilor.

Lăsînd la o parte anumite stîn- 
găcîi, Dan Gibeșcu (Vitea) a fă
cut un debut promițător pe scena 
petroșăneană. Același lucru (cu 
rezerve în privința dicției și miș
cării) se poate spune și despre 
evoluția Paulei Enăchescu (Ka- 
tia). Alex. Jeles și Dumitru Dră- 
cea (alternativ în rolul lui Fe
dor Kuzmicl) și Maria lordâche 
Dumitrescu (Alexandra Pavlov
na), deși în roluri episodice, s-au 
remarcat prin siguranță și na- 
turaleță.

Decorurile semnate de Olga 
Lupu-Scorțeanu sint reușite, ex- 
ceptîndu-se interioarele din actele 
I ți III, care sînt schematice.

VICTOR FOLESl

De o vreme încoace, pe serpen- 2 
tina ce urcă spre colonia Ștefan i 
circulă mereu tractoarele ce duc J 
materialele necesare la construirea » 
funicularului minei. Timpul fiind j 
ploios, ele strică drumul de nu se І 
mai poate merge decît numai cu/ 
picioroange. Mai gravă e însă si- ’ 
tuația la una din cotituri. Dărîmîn- / 
du-se zidul de sprijin, drumul este ( 
amenințat cu surparea ceea ce ar )■ 
provoca întreruperea circulației, j' 
Ar fi necesar ca sfatul popular să Ș 
ia măsuri ca bei ce au stricat dru- 1’ 
mul să-l și repare.

CRIȘAN PETRU > 
muncitor mina Lupeni l

Amil 1960 a fost numit, pe j 
drept cuvînt, anul economiilor. Cu / 
toate acestea, in cadrul șantieru- \ 
lui de construcții din Lupeni mai ъ 
persistă risipa de materiale. La j 
parterele blocurilor 2.6, 30 fi 31 ) 
se pot vedea încă și acum scindări \ 
ce nu au fost încă decofrate, deși s 
de la turnarea betonului de eleva- 1 
ție a trecut o bună bucată de vre- / 
те. Ce părere au despre aceasta 
tovarășii din echipele conduse de < 
Catrinoiu Gheorgbe și llie loan 1 
care au lăsat scindările nedeco- ) 
frate ? Le-aș da o sugestie. Să le S 
decofreze, să le stivuiască spre a 2 
putea fi refolosite la construirea ) 
altor blocuri. 1

VASILE CR1STEA S 
muncitor — Lupeni 1

iar sub îndrumarea directă a 
comitetelor de partid, să se asi
gure fiecărei ediții un caracter 
cuprinzător, axat pe cele mai 
importante și actuale sarcini. 
Mult mai multe articole ce apar 
la gazetele de perete trebuie sem
nate de muncitorii și tehnicienii 
fruntași, agitatori, tovarăși din 
comitetele de partid și birourile 
organizațiilor de bază, din sindi
cate etc.

Să îmbunătățim necontenit ac
tivitatea colectivelor de redacție, 
să ridicăm rolul gazetelor de pe
rete de organizator și mobiliza
tor activ al luptei pentru înde
plinirea importantelor sarcini ale 
construcției vieții noi!

gur dispensar, și acela avfnd

»»«»***«****««»««**««**»***  
• ♦ »

' Această comedie lirică, plină 
ide învățăminte, aduce în fața 
publicului o problemă deosebit 
de Importantă : educarea tinere
tului, îndrumarea lui. Fără de a 
aluneca spre didacticism, autoa
rea, printr-un dialog plin de ver
vă. izbutește să redea ideea ma
joră că atît părinții cît și școala 
poartă o înaltă răspundere pen
tru educarea tinerei generații.

Povestea Ludmilei are dairul 
să convingă, deoarece ea este 
luată din viață, este un fapt co
tidian. Dragostea greșit înțeleasă 
de către mama sa, tendința a- 
cesteia din urmă de a o rupe de
realitățile înconjurătoare, fac ca 
Ludmila să crească într-un fel
neconform cu etica societății so
vietice. iar atunci cînd termină 
școala medie să stea dezorien
tată în pragul vieții.

Datorită unor împrejurări, Lud
mila ajunge să ia contact cu via
ta clocotitoare de la o centrală 
electrică, să cunoască oameni noi 
care în muncă găsesc sensurile 
adevărate ale vieții. Această at
mosferă nouă înrîurește puternic
asupra concepțiilor Ludmilei. o 
transformă intr-un alt om. Intîl-

*

♦ 
♦
Ф r-------------------------------------- -------------------•

2 nătății populației. Se constru- ♦ 
X iese spitale, maternități, se pre- •
• gătesc cadre calificate tot mai •
• numeroase. Un viu exemplu în ♦
• ........ - -
♦ rașul Petrila.
♦ In anii regimului burghezo-
♦ moșieresc, în vechea așezare
♦ minerească Petrila era un sin-♦ '
♦
♦
♦ 
♦
♦
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
«
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦

♦

J jutor, cel de la gura minei
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦
♦

♦ fără să întrerupă munca.

li sprijinul sănătății i 
umiiiiel j 

Statul nostru democraf-popu- • 
Iar manifestă o grijă perima- • 
rientă pentru îmbunătățirea să- ♦

• această direcție îl constituie o- • Ж * *
♦ 
♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

doar o sală de așteptare și un J 
cabinet medical. Astăzi, în a- ♦ 
cest oraș există un staționar cu J 
100 paturi, o policlinică, un $ 
laborator stomatologic, un la- ț 
borator clinic, 5 circumscrip- J 
ții sanitare. Fata de un singur * 
medic cît era în trecut, în ora- ț 
șui Petrila sînt astăzi 11 me- !

* 
♦

a- •
dlci.

Cele două posturi de prim

din subteran, sînt deservite 
felceri și sanitari în trei schiim- •♦ 
buri. •

A fost înființat sanatoriul de ♦ 
noapte, unde în fiecare lună • 
cîte 26 de muncitori primesc ♦ 
îngrijire și tratament gratuit, J 

•
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Succese remarcabile In dezvoltarea 

economiei țărilor socialiste
R. P. CHINEZA

PEKIN 28 (Agerpres)
In 1960, cel de-al treilea an 

•elui de-al doilea cincinal al R.P. 
Chineze, oamenii muncii au obți
nut noi și mari succese.

In ultimii trei ani cu ajutorul 
frățesc și dezinteresat al Uniunii 
Sovietice și al celorlalte țări socia
liste, China populară a sporit pro
ducția de oțel și de cărbune de trei 
ori, producția de energie electrică 
de aproape 2,5 ori; iar producția 
de petrol de 3,5 ori.

In 1957, ultimul an al primului 
cincinal, producția de oțel a Chi
nei a fost de 5.350.000 tone, iar 
în 1960 producția de oțel a fost 
stabilită de planul de stat care se 
îndeplinește cu succes la 18.400.000 
tone. Un rol hotărîtor în această 
creștere rapidă a producției de 
oțel l-au avut — combinatele de 
la Anșan, Uhan și Baotou, giganții 
industriei siderurgice care au fost 
construiți sau care se construiesc 
cu ajutorul Uniunii Sovietice.

al

cincinal este pe terminate, In ul
timii cinci ani oamenii muncii po
lonezi au înregistrat mari succese 
în toate sectoarele industriei și 
special în siderurgie. în acest 
producția de oțel se cifrează 
circa 6.600.000 tone.

Producția de cocs a crescut 
nual în medie cu 4 la sută, cea de 
fontă cu 9,1 la sută, iar producția 
de oțel și laminate cu 10 la sută.

în industria siderurgică polone
ză funcționează în prezent 25 
nale și 89 cuptoare Martini 62 
minoare și 66 baterii de cocs.

R. P. BULGARIA

R. P. POLONA

VARȘOVIA 28 (Agerpres)
In Polonia îndeplinirea planului

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

în 
an 
la

fur- 
la-

SOFIA 28 (Agerpres)
Gospodăriile agricole cooperati

ve de muncă din regiunile Vrața, 
Ruse, Razgrad, Tolbuhin și alte re
giuni ale R. P. Bulgaria și-au în
deplinit înainte de termen planu
rile anuale de extindere a suprafe
țelor arabile, 
ziunii solului.

La poalele 
Rodopi unde pînă de curînd exis
tau terenuri erodate; cooperatorii 
și mecanizatorii din regiunea Plov
div au făcut terase unde se vor 
cultiva trandafiri și viță de

de stăvilire a ero-

munților Sredna și

Cuvîntarea 
lui Waldeck Rochet

PARIS 28 (Agerpres) 
într-o cuvîntare radiodifuzată în 

seara zilei de 27 decembrie, Wal
deck Rochet, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Francez, a 
declarat că interesele Franței 
încetarea războiului nedrept și 
trugător din Algeria.

Waldeck Rochet a arătat că 
boiul poate fi lichidat numai 
calea tratativelor cu reprezentan
ții guvernului provizoriu al Repu
blicii Algeria. Dar guvernul fran
cez refuză să ducă tratative.

Milioane de francezi de toate 
convingerile, care se pronunță pen
tru pace, vor spune „nu" la refe
rendum ca răspuns la acest refuz 
încăpățînat al guvernului de a duce 
tratative. Ei vor determina guver
nul să-și modifice politica și să 
pășească însfîrșit pe calea adevăra
telor tratative care duc spre pace.

Cerînd să se răspundă „nu" la 
referendum, — a declarat în în
cheiere Waldeck Rochet, — Parti
dul Comunist Francez cheamă ma
sele populare să se unească în lup
ta pentru pace, pentru lichidarea 
activității subminatoare a ultraco- 
lonialiștilor.

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

„Războiul trebuie să fie exclus 
din viafa oamenilor?>

vie.

— Chemarea veteranilor de război sovietici —

cer 
dis-

răz-
pe

MOSGOVA 28 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Veteranii sovietici de război au 
chemat pe veteranii de război și 
luptătorii din rezistență din toate 
țările să-și ridice glasul în apă
rarea păcii, să sprijine pe partiza
nii păcii din toate țările și să de
pună toate eforturile pentru ca a- 
nul care vine și următorii ani să 
devină o epocă a păcii.

La 27 decembrie veteranii de 
război din U.R.S.S. au adoptat o 
declarație în care se spune că răz
boiul, ca mijloc de rezolvare a pro
blemelor litigioase, trebuie să fie 
exclus din viața oamenilor și arun
cat la lada de gunoi a istoriei. Toa-

te popoarele, mari și mici, 
dreptul să trăiască libere și 
hotărască singure soarta.

au 
să-și /

Veteranii sovietici cer încetarea 
provocărilor împotriva poporului 
Cubei, acordarea libertății și inde
pendenței popoarelor din Algeria, 
Congo și Laos. Veteranii de război 
din U.R.S.S., se subliniază în de
clarație sprijină Apelul partidelor 
comuniste și muncitorești adresat 
popoarelor din lumea întreagă. Ei 
sprijină întrutotul hotărîrea since
ră a guvernului sovietic de a con
tribui pe toate căile la îmbunătăți
rea radicală a relațiilor sovîeto- 
americane și la îmbunătățirea și în
sănătoșirea atmosferei internaționa
le în general.

O

Conferința conducătorilor 
statelor africane independente

RABAT 28 (Agerpres)
După cum transmite agenția Reu

ter, la 27 decembrie Ministerul 
marocan al Informațiilor a anun
țat că în orașul Casablanca se va 
deschide la 3 ianuarie 1961 o con
ferință la nivel înalt a conducăto
rilor statelor africane independen
te. Potrivit agenției, un'purtător de 
cuvînt al ministerului a declarat 
că participanții la conferință vor

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

Alge-discuta situația din Congo, 
ria, precum și experiențele nucleare 
franceze din Sahara.

La conferința de la-.Casablanca 
vor lua parte, printre alții, preșe
dintele Ghanei, Nkrumah, preșe
dintele R.A.U., Nasser și președin
tele Republicii Mali, Modibo Kei- 
ta. Se așteaptă de asemenea parti
ciparea unor reprezentanți ai pri
mului ministru al Congoului, Pa
trice Lumumba.

Proteste împotriva noii experiențe 
atomice

TUNIS 28 (Agerpres)
Agenția France Presse anunță 

din Tunis că Ministerul Informa
țiilor al Guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria a dat publicită
ții o declarație de protest împotri
va experimentării celei de-a 3-a 
bombe atomice de producție fran
ceză.

Ministerul Informațiilor sublinia
ză că această ultimă explozie nu
cleară a fost efectuată „în pofida 
condamnării experiențelor nucleare 
de către Organizația Națiunilor U- 
nite și în ciuda împotrivirii 
nime a popoarelor africane".

franceze
depun în lume pentru realizarea 
dezarmării".

★

Ajutorul medicilor 
sovietici aflaji în Etiopia

ADDIS ABEBA 28 (Agerpres)
Medicii și surorile medicale de 

la spitalul sovietic din Addis Abe
ba au acordat asistență medicală 
populației care a suferit de pe ur
ma încercării rebelilor de a da o 
lovitură de stat. Spitalul sovietic 
al Crucii Roșii a fost creat în anul 
1947, la cererea împăratului Etio
piei, Haile Selasie.

După cum a declarat corespon
dentul TASS, B. N. Kazakov, di
rectorul spitalului, medicii sovietici 
au acordat ajutor medical la aproa
pe 100 de răniți. Toți răniții aduși 
la spital au fost îngrijiți gratuit 
în contul Crucii Roșii din U.R.S.S.

----- O-----

Centru de spionaj american 
pe continentul african

ADIS ABEBA 28 (Agerpres) 
Agenția Associated Press

Sesiunea Adunării Populare a R, P. Albania
privire la serviciul militar și alte 
probleme.

Raportul cu privire la bugetul , 
de stat al Republicii Populare Al-4 
bania pe anul 1961 a fost prezenta*  
de A. Verii, ministrul Finanțelor 
al R.P. Albania.

TIRANA 28 (Agerpres)
La 27 decembrie s-a deschis la 

Tirana cea de-a 6-a sesiune a A- 
dunării Populare a R.P. Albania, 

ordinea de zi a sesiunii figurea- 
bugetul de stat al R.P. Albania 
anul 1961, proiectul de lege cu

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

Pe 
ză 
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Val de teroare la Vientiane
VIENTIANE 28 (Agerpres)
Agențiile occidentale de presă 

relatează că trupele rebelilor con
duși de Fummi Nosavan au dez
lănțuit un puternic val de teroare 
la Vientiane .

Agenția France Presse anunță că 
trupele lui Nosavan arestează și

----- O

una-

★

BONN 28 (Agerpres)
Condamnînd noua experiență 

franceză cu arma ' nucleară, bule
tinul de presă al Partidului So
cial Democrat din Germania occi
dentală scrie că „Franța a ignorat 
recomandarea O.N.U. de a se în
ceta experiențele cu arme nuclea
re". „Fiecare dintre bombele nu
cleare care explodează în pustiul 
Sahara afirmă buletinul de presă 
adîncește prăpastia dintre lumea 
de culoare 'și Europa".

I

★

BONN 28 (Agerpres)
Potrivit relatărilor agenției 

germane D.P.A., un purtător 
cuvînt al
crat" din Germania occidentală a 
caracterizat experiențele atomice 
ale Franței ca fiind „extrem de în
grijorătoare”. „Nu încape 
îndoială, a spus eh că prin 
riența ei atomică Franța a 
un prost serviciu eforturilor

vest 
de 

„Partidului liber demo-

nici-o 
expe- 
făcut 
ce se

CAIRO 28 (Agerpres)
Agenția Reuter relatează că un 

purtător de cuvînt al Ligii arabe, 
referindu-se la noua experiență a- 
tomică franceză în Sahara a de
clarat că ;,țările arabe ar trebui să 
rupă imediat relațiile politice și 
economice cu Franța. El a adău- 

,Experiența atomică franceză 
fi calificată decît ca o

gat : 
nu poate 
crimă".

P E
Economia 
pe calea

BERLIN 28
„Economia Spaniei într-o stare 

de criză permanentă. Milioane de 
dolari nu au ajutat la nimic" — 
astfel își intitulează săptămânalul 
vesț-german „Deutsche Woche" un 
articol în care face bilanțul eco
nomic al acordului araericano-spa- 
niol încheiat în 1953. Se știe că pe 
baza acestui acord S.U.A. și-au 
asigurat pe teritoriul spaniol o serie 
de baze aeriene și navale in schim
bul unui ajutor în dolari menit să 
modernizeze armata spaniolă.

In articol se subliniază că prin
cipala cauză a situației falimenta
re a economiei spaniole constă în 
atotputernicia monopolurilor în 
slujba cărora se află Franco. In
fluența preponderentă a acestor 
grupuri face imposibilă îmbunătă
țirea situației clasei muncitoare 
spaniole. Codul muncii din Spania 
continuă să semene cu cele care

a 
transmis o relatare a coresponden
tului său din Asmara (Etiopia) cu 
privire la activitatea centrului ame
rican de radio-retransmisie din a- 
cest oraș, care este de fapt un 
centru de spionaj al S.U.A. pe con
tinentul african.

După toate probabilitățile, a- 
cest centru a fost folosit de De
partamentul de Stat al S.U.A. pen
tru a primi informații și a transmi
te instrucțiuni ambasadorului Ri
chards în timpul rebeliunii antigu
vernamentale din Etiopia.

....... ф ■ =

Peiin plinirea
В. P. tbineze in o. B. D.
WASHINGTON 28 (Agerpres) 
După cum transmite agenția U- 

nited Press International, profeso
rul Arthur M. Schlesinger, unul din 
principalii consilieri ai noului pre
ședinte al S.U.A, John Kennedy, 
s-a pronunțat în cadrul unui inter
viu televizat în favoarea restabili
rii drepturilor R.P. Chineze în 
O.N.U, și a invitării reprezentan
ților Chinei populare la tratativele 
de dezarmare.

„Dacă Statele Unite doresc cu 
adevărat realizarea unui acord pri
vind controlul asupra armamente
lor — a declarat Schlesinger — 
ele vor trebui să ia în considerare 
admiterea Chinei comuniste în co
munitatea internațională".

torturează numeroși civili din capi
tala Laosului. „Peste o sută de 
studenți au fost masacrați la Vien
tiane sub acuzația că au sprijinit 
unitățile căpitanului Kong Le“. Au 
fost uciși și doi preoți budiști.

Arestarea și masacrarea popu
lației,, relatează postul de radio 
„Vocea Patet Lao“, sînt conduse 
de căpitanul Si Ho, fost ofițer de x 
informații al lui Nosavan. El este 
cunoscut ca un agent activ al am
basadei S.U.A. la Vientiane. După 
lovitura de stat de la 
agentul Si Ho a trecut 
cu un grup de rebeli în 
De acolo el a trimis la 
sabotori,*  care au fost prinși de au
toritățile guvernului legal ai Lao
sului, în frunte cu Suvanna Fum
ata.

Trădătorul Si Ho a trecut flu
viul Mekong la 13 decembrie îm
preună cu trupele tailandeze care 
au atacat

Potrivit 
populația 
orașul.

9 august, 
împreună 
Tailanda. 
Vientiane

orașul Vientiane, 
unor știri din Vientiane, 
a început să părăsească

RSPECTIVE
spaniolă - 
falimentului
(.Agerpres)

s
erau în vigoare în țările europene 
la sfîrșitul secolului 
pînă astăzi nu s-au 
suri corespunzătoare 
rarea șomerilor sau 
rarea securității muncii.
barea acestei situații nu este în in
teresul diferitelor clici financiare 
scrie Deutsche Woche“.

UMBRE
In Canada

trecut. Nici 
prevăzut mă- 
pentru ajuto- 
pentru asigu- 

„Schim-

Semne ale crizei
NEW YORK 28 (Agerpres) 
Revista americană „Iron Age“ 
publicat un studiu privind în

de întreprinderi
a
vestițiile a 39 
metalurgice din S.U.A. în cursul 
celui de-al treilea trimestru al a- 
nului 1960, investițiile de capital 
s-au redus cu 39 la sută în indus
tria producătoare de metale, cu 
28 la sută în industria prelucrătoa
re, cu 60 la sută în industria cons
tructoare de mașini și aparate e- 
lectrice. .

Balanță comercială 
deficitară

OTTAWA 28 (Agerpres)
La 27 decembrie Biroul cana

dian de statistică a anunțat că în 
cursul lunii noiembrie balanța co
mercială a Canadei a înregistrat 
un deficit de 39.200.000 dolari. Pe 
primele 11 luni ale anului curent 
deficitul balanței comerciale a Ca
nadei se ridică la 115.600.000 do
lari.

Cifrele date publicității scot de 
asemenea în evidență creșterea de
pendenței economiei canadiene fa
ță de Statele Unite. In noiembrie 
volumul exportului Canadei în 
S.U.A. a fost cu 14,7 la sută mai 
mic decît in aceeași perioadă a 
anului trecut, în timp ce în aceeași 
lună volumul importurilor din 
S.U.A. a crescut cu 7,2 la sută 
față de anul trecut.

★ PARIS. — La Paris a fost 
editată intr-un mare tiraj o cule
gere a cuvântărilor președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.;
N. S. Hrușciov, la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a
O. N.U. Culegerea este intitulată: 
-„Să unim eforturile tuturor popoa
relor in lupta pentru pace și liber
tate"-.

★ TOKIO. — Anul acesta în 
Japonia s-au înregistrat 450.000 de 
accidente de circulație care ș-au 
soldat cu 12.000 de morți și 
300.000 de răniți. Aceste date sînt 
publicate în „Cartea albă" a acci
dentelor de circulație, editată de 
Direcția centrală a poliției din Ja
ponia.

★ KUALA LUMPUR. —După 
cum anunță Agenția China Nouă, 
proiectul de buget al Federației 
Malayeze a fost alcătuit prevăzin- 
du-se un deficit de 183 milioane 
dolari malayezi. In anul 1961 Ma
laya va cheltui a opta parte din ve
niturile bugetare pentru amortiza
rea datoriilor sale în străinătate.

★ TOKIO. -- Potrivit datelor 
Biroului de statistică al municipa
lității din Tokio, la 1 noiembrie 
1960 populația capitalei Japoniei 
era de 9.691.047 persoane.
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