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Spre noi succese in marea întrecere socialistă 
în întâmpinarea aniversării partidului

Așa cum s-a anunțat în nu
mărul de ieri al ziarului nostru, 
la toate exploatările miniere din 
Valea Jiului au avut loc plenare 
lărgite ale comitetelor de partid, 
în cadrul cărora s-a analizat în
deplinirea de către colectivele 
minelor a angajamentelor de în
trecere luate in întrecerea socia
listă ce se desfășoară in întâm
pinarea celei de a 40-a aniver
sări a înființării Partidului Co
munist din Rominia.

întrunind comuniști din toate 
sectoarele exploatărilor noastre 
miniere, de la toate locurile cheie 
ale producției, plenarele comite
telor de partid au prilejuit o a- 
naliză temeinică a muncii depu
se de colectivele minelor și sec
toarelor pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate in lumina 
Directivelor C.C. al P.M.R. cu 
privire la principalele criterii ale 
întrecerii socialiste in întâmpina
ră aniversării partidului, pentru 

'traducerea in viață a sarcinilor 
puse de cel de-al lll-lea Congres 
al P.M.R. în fața industriei car
bonifere.

Lucrările recentelor plenare au 
prilejuit trecerea în revistă a u- 
nor importante succese obținute 
de harnicii mineri ai Văii Jiului 
în sporirea producției pe baza 
creșterii productivității muncii, 
îmbunătățirea calității, precum și 
în îndeplinirea celorlalți indici 
de plan. Constituie un frumos 
succes faptul că de la începutul 
anului, minerii și tehnicienii ba
zinului nostru carbonifer au ex
tras peste prevederile planului 
mai bine de 72.000 tone cărbune 
cocsificabil și energetic^ Crește
rea producției de cărbune a avut 
loc în primul rînd pe seama spo
ririi productivității muncii. Co
lectivele minelor Urfcani, Petri
ia, Lonea, lucrează cp randa
mente ce depășesc nivelul anga
jamentelor. S-au obținut de ase
menea progrese în îmbunătățirea 
calității producției de cărbune 
mai ales la minele Aninoasa, Pe
triia, Lonea, Vulcan, iar în ul- 
ІШшІ timp, la Lupeni.

Aceste succese se datoresc 
preocupării crescînde a mineri
lor, tehnicienilor și inginerilor 
pentru folosirea din plin a con
dițiilor ce le sînt create privind

Pe Galea realizării angajamentelor
în cinstea aniversării 

partidului colectivul cen 
tralei termoelectrice Pa- 
roșeni muncește cu abne
gație pentru a întâmpina 
această sărbătoare 
realizări cît mai 
se.

Rezultatele 
pînă acum sînt
de frumoase. Astfel, au 
fost produși peste plan 
și livrați economiei na - 
ționale peste 6.000.000 
kWh. 
adică

Cu 
f rumoa •

obținute 
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Organizație U. T. M. fruntașă 
în acțiuni 

de muncă patriotică
1 Brigăzile de muncă patriotică 

de la preparația cărbunelui Lu
peni desfășoară o activitate rod
nică. Ele întreprind numeroase 
acțiuni de colectare a fierului 
vechi, de înfrumusețare a între
prinderii și de curățire a incintei 
uzinei. De la începutul anului și 
pînă în ziua de 16 aprilie tine
rii cuprinși în aceste brigăzi au 
colectat și predat I.C.M. peste 
240.000 kg. fier vechi. De ase
menea, ei au prestat voluntar 
peste 1000 ore la descongestio
narea liniilor de sub spălătorie 
și la amenajarea unor parcuri în 
afara incintei întreprinderii. Re
zultatele cele mai bune în ac
țiunile organizate le-au obținut 
brigăzile conduse de tovarășii 
Bălășoiu Constantin, Szeles Mi
hai II, Tomuș loan și Nadă Con
stantin.

Pentru realizările obținute, co
mitetul U.T.M. al orașului regio
nal Petroșani a 
zației U.T.M. a 
peni drapelul 
U.T.M. fruntașă 
munci patriotice 
dri de succesul lor, utemiștii de 
la preparația Lupeni au hotărît 
să continue acțiunile de muncă 
patriotică pentru a obține noi rea
lizări și mai însemnate.

DRAGAN PETRU 
corespondent

decernat organi- 
preparației Lu
de organizație 
în acțiunile de 
pe bazin. Mîn-

Mineri care fac cinste 
colectivelor lor

plenu- 
îm ca- 
înfăp- 
între-

îmbunătățirea procesului de pro
ducție, extinderea metodelor a- 
vansate, aplicarea tot mai largă 
a procedeelor avansate de susți
nere a lucrărilor miniere, de tăie
re a cărbunelui. Este, în același 
timp, rezultatul muncii plină de 
entuziasm a minerilor și tehni
cienilor noștri, hotăriți să-și ex
prime prin noi și noi succese 
dragostea nețărmurită față de 
partid, Hotărîrea de a înfăptui cu 
cinste sarcinile ce le revin din 
programul desăvîrșiril construc
ției socialiste elaborat de cel de-al 
lll-lea Congres al P.M.R.

Importanța deosebită a 
relor Comitetelor de partid 
drul cărora s-a analizat 
tuirea angajamentelor de
cere, constă în aceea că în ca
drul lor s-au analizat cu simț 
de răspundere posibilitățile de 
creștere a producției de cărbune 
la nivelul actualelor cerințe spo
rite ale economiei noastre națio
nale. A reieșit că la fiecare mină 
din Valea jiului au fost create 
— în urma extinderii mecaniză
rii, deschiderii unui număr spo
rit de abaitaje frontale, creșterii 
calificării cadrelor, îmbunătățirii 
asistenței tehnice etc. — condiții 
pentru obținerea unor succese 
mai mari în ce privește sporirea 
producției de cărbune. Astfel s-a 
stabilit că la mina Lupeni — 
principala furnizoare de cărbune 
cocsificabil necesar siderurgiei — 
se poate realiza o depășire a sar
cinilor de pla» de 25.000 tone 
de cărbune. La mina Petriia an
gajamentul anual a fost mărit cu 
încă 28.000 tone adică la 50.000 
tone, la mina Aninoasa de la 
J5.000 Ia 35.000 tone, la Lonea 
de la 10.000 tone la 33.000 tone, 
la Vulcan de la 18.000 tone 
50.000 tone, la Uricani de 
10.0Q0 tone la 30.000 tone 
cărbune.

Participant!? la dezbaterile
re au avut loc în cadrul aces
tor plenare au subliniat în una
nimitate că noile angajamente 
de întrecere luate in întâmpina
rea glorioasei aniversări a parti
dului sînt pe deplin realizabile. 
Planurile de măsuri adoptate de 
plenare constituie o bază pentru 
ridicarea la un nivel mai înalt 
a organizării procesului de pro
ducție, pentru punerea în valoa
re a unor importante resurse de 
sporire a producției de cărbune, 
îmbunătățirea calității și reduce
rea prețului de cost. La mina A-

la 
la 
de

ca-

(Continuare în pag. 3-a)

energie electrică — 
aproape jumătate

Minerii de

din angajamentul anual, 
au fost economisite 2209 
tone combustibil incit 
există premise ca pînă la 
8 mai angajamentul a- 
nual la acest obiectiv să 
fie realizat integral. Prin 
eforturile 
lectivului 
conomii
Valoare
iar productivitatea mun
cii a crescut cu 3 la sută 
față 
era

proprii ale 
s-au tăcut 
peste plan 
de 500.000

de 1,5 la sută 
angajamentul.

la 
fruntași pe

In
de la Vulcan au muncit 
cu spor. La sectorul II 
minerii din brigăzile lui 
Păcunaru Traian, Gantz 
Ștefan, Ungureanu Vasi- 
le, Zold Francisc și din 
celelalte brigăzi ale sec
torului au dat peste plan 
aproape 2000 tone de 
cărbune cocsificabil. A-

luna aceasta minerii

Vulcan 
bazin

co- 
e- 
in 
lei

cit

proape 1100 tone 
cărbune au extras peste 
plan și minerii de la sec
torul III. Colectivul mi
nei Vulcan este acum 
fruntaș în întrecerea pe 
bazin. în perioada 1—18 
aprilie, minerii 
și-au îndeplinit 
zi în proporție 
la sută.

de aici 
planul la 
de 108,7

Noi locuinfe pentru oamenii
Constructorii de pe 

șantierele .Văii л Jiului, 
desfășoară o susținută 
întrecere pentru a obține oare și să predea blocul 
rezultate cît mai fru
moase în cinstea zilelor 
de 1 și 8 Mai.

La Uricani, brigada 
lui Vischi Iosif lucrează 
de zor la tencuirea ex
terioară a noii școli cu 
16 săli de clasă. Pînă 
acum brigada a termi
nat fațada la una din 
aripi. Angajamentul bri
găzii este ca pînă la 15 
mai să termine lucrările 
de tencuire exterioară.

în cadrul 
7 — Lupeni 
constructorilor 
șoară la rniai 
biective. La Lupeni, 
execută tencuirea 
oară a blocului A 
cartierul Viscoza 
la Viscoza IV brigăzile

șantierului 
activitatea 
se desfă 
multe o- 

se 
exteri- 

din 
I, iar

muncii
zor pen-

8 mai să
de finisaj dau 
tru ca pînă la 
termine lucrările interi-

nr. 23 cu 32 apartamen
te. La Vulcan, pînă la 
aniversarea partidului se 
va termina complet 
tencuirea exterioară a 
blocului A, cu 24 apar
tamente.

Pe șantierul 6 Petro
șani, zorul mare este la 
blocul К din Livezeni, 
unde se fac ultimele fi
nisaje la cele 32 apar
tamente pentru a se pu
tea preda în folosință 
pînă la 8 Mai. De ase
menea, se pregătește pen
tru a fi predat și blocul 
I cu 32 apartamente. 
Paralel cu executarea a" 
cestor obiective, în Pe
troșani sau început lu
crări la un nou lot de 
184 apartamente pe stra- 
____ da С. I. Par- 

hon, în apropie
rea spitalului.

? Pentru a asigura orașelor Petroșani și Petriia energia e- 
î lectrică necesară, colectivul Uzinei electrice Petroșani se află zi 
( și noapte la posturi. Muncitorii uzinei se străduiesc să asigu- 
( re funcționarea normală a tuturor agregatelor energetice, veri- 
S ficîndu-Ie și reparindu-Ie la timp. IN CLIȘEU: Echipa din 
) secția turbine a uzinei, compusă din tovarășii Caraconcea Ni- 
/ cplae, Stumer Eduard, Suciu Alexandru și ■ Umerel P. verifică 
< starea paletelor unei turbine intrată în reparație.

PETER MOISE, șeful 
i fruntașe 

j în creșterea randamen
telor la sectorul П 

Petriia

BERINDEI AUREL;
șeful unei brigăzi de J*nei brigăzi 
calitate, sectorul

Lonea

SZABO MARTIN, șe
ful unei brigăzi care 
dă cărbune de cea mai 
bună calitate, sectotul 

II Petriia

TIMAR GHEORGHE, 
conducătorul unui fron
tal de mare capacitate 
de la mina Lonea III.

f 
t 
i 
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Realizări de seamă 
la sta(ia C. F. R. Petroșani

Recent, colectivul sta
ției C.F.R. Petroșani a 
analizat felul cum și-a 
îndeplinit angajamentele 
luate în cinstea aniversă
rii partidului. Rezultate
le obținute s-au dovedit 
a fi valoroase.

Astfel, 
mestrul I 
gularitate 
sporit cu 
najul pe
cu 1 la sută, staționarea 
vagoanelor la încărcare- 
descărcare a fost redusă 
cu 0,7 la sută, numărul 
trenurilor: marșrutizate a 
crescut cu 4 la sută iar 
sarcina statică a fost îm-

trebuie păstrat
— Deci rămîne stabilit. Pe du

minică.

pe întreg tri - 
indicele de te- 
a circulației a 

3,5 la sută, to- 
tren a crescut

4
4

î

ț 
«

4 
ț
4

bunătățită cu 0,2 la sută.
Printre cei care au a- 

dus contribuții de seamă 
la aceste realizări se nu
mără Stanca Emil, Mu- 
răreț Dumitru, Basarab 
Simion, Marta A-ldronic 
și Dragomir Nicolae. 
Deși au mai rămas puți
ne zile pînă la aniversa
rea partidului, colectă! 
vul de muncitori cefe
riști de la toate unitățile 
stației Petroșani și-a luat 
noi angajamente, arătîn- 
du-și hotărîrea de a îm
bunătăți calitativ și can- 
titativ ultimele realizări.

I. CRIȘAN 
corespondent

Titlul cîștigat
— Ați auzit?! Brigada noas- 

de agitație a ocupat locul in
ia faza orășenească (raiona- 

a celui de-al 6-lea concurs 
țară al formațiilor " artistice 
amatori — comunică cu fața

tră 
tîi 
lă) 
pe 
de 
îmbujorată o membră a brigăzii, 
celorlalți.

— Auzit, 
punseră cu

— E un 
aninosenilor 
Gheorghe. Să ocupi locul I nu-i 
ușor. Și mai greu e însă să-l 
păstrezi. Pentru aceasta e nece
sară o 
de nu, 
ne-o ia 
n ar fi

— Atunci știți ce — își dădu 
părerea Liciu Lucia. Tot avem 
atâtea lucruri noi de inclus în 
program. Се-ar fi ca duminică 
să se întrunească întreg colecti
vul de creație ?

— Bine zici -Lucico. Așa să fa
cem.

cum de nu — răs- 
toții în cor.
lucru ce face cinste 

— zise Negraru

muncă și mai intensă că 
la faza regională o să 
alții înainte și asta, zău, 
frumos.

S-a întrunit colectivul 
de creație

Așa cum le-a fost înțelegerea, 
membrii colectivului de creație 
al brigăzii s-au întrunit dumini- 

. ca să discute cu Ce anume ar 
mai putea îmbogăți programul. 
Era prezent Negrara Gheorghe, 
tânărul acela înalt care îndepli
nește rolul de instructor al bri
găzii. Aceasta nu-1 împiedică să 
contribuie și la întocmirea de 
noi texte pentru brigadă și nici 
să interpreteze diferite roluri. 
N-a lipsit nici Ștefănescu Con
stantin, nici Liciu Lucia.

S-au apucat de redactarea tex
tului, avînd în primul rînd în 
vedere faptul că minerii au fă
cut ca vechile cifre de pe grafic 
în ceea ce privește cantitatea și 
calitatea cărbunelui extras să se

D. CRIȘAN

(Continuare în pag. 3-a)



Experiența brigăzii melodice din școala noastră
Ca îq întreaga țară, și la Pe

trila învățămîntul a luat în ul
timii ani o extindere foarte ma
re. Anul acesta în școala de 7 
ani au fost cuprinși toți absol
venții clasei a IV-a, îndeplinind 
deja sarcina trasată de Congre
sul al Ш-lea al partidului, pen
tru anul viitor. Desigur că noi, 
învățătorii ?i profesorii din Pe- 
trila, a trebuit să depunem o ac
tivitate pedagogică intensă. Pro
blema cea mai importantă care 
a stat № fața noastră în această 
perioadă a fost și este problema 
calității pregătirii copiilor de 
mineri din Petrila.

Am $ă arăt pe scurt cîteva din 
rezultatele obținute p&nă acum de 
noi în această muncă și să ex
pun preocupările cadrelor didac
tice în domeniul ridicării calită
ții învățămîntului în etapa care 
urmează, preocupări care prezin
tă totodată angajamentul cu care 
întîmpinăm și noi marea sărbă
toare : aniversarea a 40 de ani 
de la înființarea Partidului Co
munist din Romînia.

Avem în școală 938 elevi.
La sfîrșitul trimestrului I si

tuația la învățătură se prezenta 
astfel: 81 la sută din numărul 
elevilor aveau note de trecere. 
Restul de 19 la sută erau rămași 
în urmă la învățătură la unul 
sau mai multe obiecte. Analizînd 
această situație colectivul peda
gogic al școlii noastre, sub în
drumarea organizației de partid 
din școală, și-a propus ca cea 
mai importantă sarcină în cel 
de-al 11-lea trimestru să fie li
chidarea rămînerii în urmă la 
învățătură. Cel de-al doilea as
pect îl constituie 
noștințelor elevilor 
trimestrul I multi

calitatea cu- 
deoarece în 
din cei pro-

aveau note de trecere dar 
Colectivul școlii noastre a 
să ridice nivelul predării

inovați 
spb 7. 
căutat 
lecțiilor la clasă.

Iu acest sens am inițiat or
ganizarea unei brigăzi metodice 
compuse din responsabilii comi
siilor metodice.

Brigada avea ca scop urmări
rea nivelului științific la care a 
fost predată lecția și posibilită
țile de însușire ale elevilor, lip 
șurile lecției respective, genera
lizarea metodelor bune (te pre
dare.

S-au organizat astfel consfă
tuiri în

se recomandări cu privire la pre
gătirea lecțiilor și organizarea 
studiului individual al elevilor, 
pentru combaterea mediocrității

Ca rezultat al acestui fapt si
tuația pe trimestrul II s-a îmbu
nătățit nu numai în sensul că a 
scăzut cu 2 la sută numărul de 

elevi 
obți- 
bune. 

mai

cadrul cărora s-au urmă
rit și cercetat cauzele care au 
provocat rămînerea în urmă la 
învățătură, sprijinind cadrele di
dactice pentru înlăturarea lipsu
rilor, pentru ridicarea calitativă 
a predării lecțiilor. De asemenea 
s-a urmărit la ce obiecte elevii 
întîmpină greutăți și care este 
metoda lor de a învăța.

Ținînd cont de greutățile care 
le întîmpină elevii și analizîn- 
du-se cauzele reale pentru care 
copiii rămîn în urmă la învăță 
tură, cadrele didactice au orga
nizat ore 
tații încă 
trului II, 
lipsit din 
țătorii și 
în mod special.

Membrii brigăzii 
avut în planul lor 
urmărirea felului cum se țin o- 
rele de meditații și consultații, 
precum și asistentele la orele de 
curs și activitățile în cercuri pe 
materii. In urma acestei acțiuni, 
încheiată cu o analiză la care a 
participat întregul colectiv al 
școlii, cadrele didactice au primii 
un prețios ajutor prin numeroa-

O--------- '---------

de meditații și consul- 
de Ia începutul trimes- 
iar de elevii scare au 
cauză de 
profesorii

boalh, învă- 
s-au ocupat

metodice au 
de muncă și

corigenți, dar numeroși 
și-au îmbunătățit situația 
nînd note bune și foarte 
Cunoștințele acestora șînt 
temeinice, mai strîns legate de 
viață.

O problemă care stă în fața 
cadrelor noastre este de а не o- 
cupa cu toată grija în perioada 
încheierii anului școlar de pre
gătirea elevilor din clasa a Vll-a 
pentru examenul de absolvire și 
de admitere în diferite școli 
dii, profesionale etc.

Această pregătire se face du
pă un plan bine întocmit 
preună cu direcțiunea școlii. A- 
cum, în cinstea marii sărbători 
— 40 de ani de la înființarea 
partidului, colectivul nostru și-a 
luat angajamente importante în
tre care și realizarea lecțiilor la 
un nivel ideologic ridicat. Pen
tru aceasta cadrele didactice vor 
frecventa cu regularitate și bine 
pregătite lecțiile și seminariile de 
învățămînt ideologic, își vor îm
bunătăți necontenit nivelul de 
predare prin ridicarea calificării 
profesionale, putînd ridica astfel 
calitatea însușirii cunoștințelor 
de către elevi — sarcina noastră 
de cea mai mare importanță.

prof. R, FILIPiNI
Școala de 7 ani — Petrila

me-

îm-

frumoasă
la număr Unii-s

„O
Sînt sute 

miji de-o șchioapă, alții mai ră-
săriți. Au umplut cu veselia lor 
strada din centrul comunei ce 
duce spre clubul muncitoresc. Cu 
o seară în urmă crainicul emi
siunii locale a centrului de ra- 
dioficare Aninoasa anunțase la 
rubrica „Unde mergem mîine“, 
concursul organizat de Școala de 
7 ani din Aninoasa și organiza
ția de pionieri pe tema : „O fru
moasă comportare". Iată de ce 
în această dimineață însorită de 
duminică sute de copii se îndrep
tau spre locul unde urma să aibă 
loc concursul.

— Știi că participă elevii cla
selor a VII-a A și В ?

— Ei participă numai la în
trebările de baraj. Insă concu- 
renții vor fi numai doi elevi de
semnați de ei... Dar uite că s-a 
ridicat cortina. Uite juriul !...

Peste cîteva clipe la măsuța 
instalată anume pentru concu- 
renți iau loc pionierii Aszalos 
Ferdinand și Fișter Aurel — re
prezentanții claselor a VII-a A 
și B.

Primele întrebări aduc micilor 
concurenți primele emoții, prime
le răspunsuri frumoase și aplau
zele entuziaste ale micilor parti- 
cipanți. întrebările se succed ra
pid căci răspunsurile vin prompt 
din partea ambilor concurenți. 
Punctajul crește egal. întrebările 
care solicitau răspunsuri practi
ce păreau mai dificile. Concuren- 
ții însă s-au descurcat cu ușu
rință. Nandi, mai ales, cum îi 
spun colegii lui Ferdinand As
zalos, a uimit prin răspunsul dat 
practic la întrebarea: „Cum pri
mești acasă vizita tovarășei di
rigintă".

Cele zece întrebări despre com
portarea elevilor acasă, pe stra
dă, în autobuze, la școală, la 
spectacole — au luat sfîrșit. Con- 
curenții Nandi și Relu sînt la o 
diferență de numai 5 puncte — 
clasa a Vll-a A, reprezentată de 
Nandi se află în frunte. Dar ur
mează întrebările de baraj care 
vor decide primul loc: excursia 
la București organizată de școală 
pentru ziua de 21 aprilie. Emo-

comportare64
ția încercată de fiecare elev 
curent sau asistent e puternică 
Unele răspunsuri vin prompt, al
tele mai șchioapătă — din par
tea ambelor clase.

Rezultatul final : 205 puncte 
pentru fiecare clasă.

Concurenții Aszalos Fr. și Fiș
ter A. își primesc în aplauzele 
spectatorilor, premiile: excursia 
la București.

Peste o zi Nandi și Relu se 
vor afla în trenul cu excursio
niștii ce vor vizita minunata 
noastră Capitală, Muzeul de Is
torie a Partidului, Palatul pio
nierilor, Muzeul de artă, Pala
tul Republicii, apoi Muzeul Dof- 
tana și multe altele.

Răspunsurile frumoase date <te 
cei doi pionieri la concursul pe 
tema : „O frumoasă comportare" 
n-au adus numai excursia. Ele 
au constituit un adevărat izvor 
de învățăminte pentru sutele de 
mici spectatori care, atunci cînd 
concursul a luat sfîrșit, au știut 
să dovedească practic cum se 
comportă un elev la ieșirea din
tr-o sală de spectacole.

LICIU LUCIA

„Să fii partidului oștean"

con-

Este dat tonul 
fi din zeci de 
voci cristaline, izvorăște melodios 
„Mulțumim din inimă partidului".

Strada e plină și ea de cântec. 
E doar primăvară și ferestrele cla
sei sînt larg deschise. Detașamen
tul 3 (clasa a VI-а A) de la Școa
la elementară nr. 2 din Petroșani 
are adunare tematică : „Să fii cre
dincios partidului".

Instructoarea superioară, Costin 
Maria, le vorbește pionierilor des
pre lupta partidului pentru eltbe 
rarea celor asupriți de sub jugul 
exploatării.

Fețele pionierilor sînt aprinse la 
fel ca și cravatele pe care le poar
tă cu mândrie, și în piepturi se 
naște ura pentru cei care au schin
giuit și ucis pe fii credincioși ai 
clasei muncitoare.

Cînd li se spune despre liof- 
tana inimile lor se strîng.
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SUCCES §
Impresionata de marele eve

niment care a răscolit lumea 
întreagă și e făcut ca toate 
popoarelor să-și exprime încăoda- 
iâ admirația față de știința 
tehnica sovietică, vă trimit 
ceasta poezie care, departe 
a fi perfectă, sper totuși că 
trece „examenul" și va apare 
ca un omagiu modest, dar por
nit din inimă, adus marii noas
tre prietene Uniunea Sovietică. 
Un zvon de glasuri cristaline 
Vestește , succesul așteptai: 
„Din Cosmos s-a întors cu bine 
Un om sovietic, ne-nfricat" 
Voi/ zori de aur ce vestiți 
A lumii primăvară 
Din rază aurie-mpletiți 
Cunună princiară 
Și-o dăruiți acelui care 
Fu primul om ce-a străbătut 
împlinind vise milenare 
Un drum de stele doar bătut I 
Succes ! Răsună lumea-ntreagă 1 $ 
С-un singur glas î

vorbesc popoare ♦ 
Succes, o. Moscova mea dragă! ; 
Succes $i-n zboruri viitoare! ‘

DOINA VACARU 
clasa а ѴШ-а C 

Școala medie mixtă 
Petroșani
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Duminica, de obicei, școlarii din cartierul Gh. Dimitrov sc joa
că cu mingea toată ziua, în incintele blocurilor. Duminica trecută 
însă „terenul" lor de fotbal s-a transformat intr-un adevărat 
șantier în care locatarii au început amenajarea rondurilor, alee- 
lor, spațiilor verzi. La această acțiune au participat și elevii și pio
nierii din cartier, după cum se vede și din clișeul de sus.

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

Prin școlile
Ur emnrtot й părinți activ

La școala elementară de 7 ani 
nr. 2 din Lupeni (director I. Go- 
tescu) se obișnuiește să se ceară 
sprijinul comitetului de părinți în 
toate acțiunile gospodărești. Astfel, 
în ultimele săptămâni, din iniția
tiva conducerii școlii, cu sprijinul 
comitetului de părinți și al pre- 
parației Lupeni (întreprindere care 
patronează școala) s-au organizat 
cîteva acțiuni gospodărești care au 
adus școlii economii în valoare 
de peste 6000 lei. Membrii comi
tetului de părinți au executat în 
mod voluntar un gard de cca. 80 
metri care imprejmuiește școala. 
Printre cei care s-au remarcat în 
această acțiune sînt tov. Popovici 
Mihai, Doțiu Avram, Vereș Ște
fan, Tomșa I. și alții.

în ultima lună s-a reparat și 
remontat cu ajutorul preparației 
poarta școlii, s-a montat o fîntînă 
in curtea școlii, efectuîndu-se tot
odată și alte reparații care contri
buie la buna gospodărire a școlii.

din Lupeni
re grijă explicării lecțiilor, citotti-' 
tării cunoștințelor. în acest scop 
planurile de lecții sînt întocmite 
cu grijă iar ia lecții se folosește 
materialul didactic corespunzător.

Printre obiectivele prevăzute în 
întrecere figurează și îmbunătățirea 
disciplinei care, de asemenea, în 
urma măsurilor luate s-a îmbună
tățit în ultimul timp. în această 
întrecere fiind angrenați și părin
ții elevilor, s a reușit ca pînă în 
prezent să se adune 500 de fo
tografii destinate alcătuirii unui 
album istorico-geografic care să 
oglindească mărețele realizări ob
ținute de poporul nostru sub înțe
leaptă conducere a partidului in 
anii regimului democrat popular.

M. CH1OREANU
*

Se înfăptuiesc obiectivele 
întrecerii

Colectivul Școlii elementare de 
aai nr. 1 din Lupeni (director7

Ej. Păunescu) a lansat la sfîrșitul 
lunii martie chemarea la întrecere 
către toate școlile din Valea Jiu
lui în cinstea celei de a 4d-a ani
versări a partidului. Multe din o- 
biectivele. prevăzute în chemare 
sînt deja înfăptuite de harnicul 
colectiv al acestei școli. Avînd în 
centrul preocupării sale problema 
ridicării calității învățămîntului, 
conducerea școlii a luat o seamă 
de măsuri. Ața de pildă, s-au or
ganizat meditații pentru elevii cla
selor V—VII la obiecte ca : lim
ba romină, matematică, fizică, chi
mie, istorie și geografie. Spre a 
ajuta elevii să înțeleagă dt mat 
bine lecțiile predate, colectivul di
dactic al școlii acordă o mai ma-

la Шнпі HțiiBil 
иМміш te aiigeailzări
In zilele de 15—16 aprilie s-au 

desfășurat la Institutul Politehnic 
din București lucrările Seminarului 
național studențesc de automati
zări, organizat de Ministerul In- 
vățămintului și Culturii, Comitetul 
Central U.T.M. și Consiliul 
U.A.S.R. la care au participat stu- 
denți de la Universitatea C.I. Par- 
hon București, Institutele politeh
nice " ~ ~ ,
Cluj, Iași, Brașov și Galați, Insti
tutul 
din

din ^București, _ Timișoara,

— Partidul a luptat pentru ca 
viața voastră să fie fericită, si vi 
puteți bucura de ea, să puteți 
crește mari ți voinici, să fiți folo
sitori patriei noastre socialiste.

Pionierii s-au înviorat iar. Cit 
e de frumos azi. Ce urîtă fi grea 
trebuie si fi fost viața ieri cînd 
jugul capitalist apăsa pe umerit 
părinților lor.

Și fiecare pionier se gîndește 
cum să muncească mai bine, pen
tru a mulțumi dirt inimă partidu
lui.

Cintecele „Sub steagul partidu
lui" fi „Să fii partidului oștean" 
izvorăsc din piepturile pionierilor 
puternic, ca un jurămint.

In cinstea celei de a 40-a ani
versări a înființării partidului pio
nierii fcolii elementare nr. 2 au 
prevăzut în plan multe acțiuni.

Fiecare detașa
ment va ține a- 

duniri tematice cu tema : „File 
din lupta partidului". Sînt prevă
zute de asemenea întîlniri între 
pionieri și activiști de partid, care 
le vor povesti despre lupta comu
tăștilor din ilegalitate, despre gre
va de la Lupeni din 1929, despre 
succesele obținute de popor sub 
conducerea partidului.

Multe acțiuni au fost desfășu
rate.

In ziua de 16 aprilie, autobu
zul a purtat un grup numeros de 
pionieri prin Valea fiului de la 
Petroșani la TJricani. De-a lungul 
traseului pionierilor le-au fost e- 
numerate mărețele realizări ale 
anilor noștri, realizări cu care pio
nierii ca și părinții fi frații lor 
mai mari se mîndrese.

S. RADU

de Construcții și I.S.E.P. 
București, Institutul A- 

gronomic din Craiova și Ins
titutul de Mine din Petroșani. 
Lucrările s-au desfășurat la urmă
toarele secții : Probleme teore
tice ; Elemente de automatizare ; 
Automatizarea industrială.

Studenții Institutului de 
din Petroșani, mergînd pe 
succeselor din ultimii ani, 
prezentat și de data aceasta 
cinste institutul, obținînd rezul
tate valoroase. Astfel : lucrarea 
studenților Paul Baculea și Aurel 
Ionel, cu titlul „Automatizarea 
instalației de extracție a minei 
Dîlja", a obținut premiul I, iar 
lucrarea studenților Romică Ciuta- 
cu și Eremia Catargiu cu titlul 
„Studiul algebric al automatizării 
unei instalații de evacuare a ape
lor", a obținut mențiune.

Aceste succese, care oglindesc 
participarea activă a studenților la 
problemele automatizării industriei 
noastre socialiste, sarcină importan
tă trasată de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R., constituie un 
prilej de mîndrie pentru institutul 
nostru. Pentru studenții institutului 
ele reprezintă un nou îndemn să 
participe printr-o muncă susținută 
la realizarea sarcinii trasate de 
partid de a automatiza șl moder
niza industria minieră.

OH. MASCA 
conf. I.M.P.

Mine 
linia 

au re- 
cu
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I Mai multe acțiuni cu cartea 
mai mulți cititori

Buna desfășurare a invășămin- 
tului de partid, orientarea ști con
ținutul acestuia depind într-o mă 
sură însemnată de propagandist, 
de nivelul său politic și ideologic, 
de metodele pe care le folosește 
ui r ouducerea cercului sau cursului.

In cadrul I.F. Petroșani sînt 
mu,,, propagandiști care studiază 
stăruitor, se prezintă pregătiți în 
fața cursanților. Printre ei se nu
mără și tov. Vișan Miron, propa
gandist la cercul de Istorie a 
P.M.R. anul II de la sectorul C.F. 
Lonea. Acest tovarăș se străduieș
te să pregătească lecții cît mai 
complete, la un nivel accesibil 
cursanților din cerc. In acest scop, 
el participă cu regularitate la șe
dințele de instruire de la cabine 
tui de partid, studiază și conspec
tează în întregime materialul bi 
bliografîc indicat.

De asemenea, tovarășul Vișan 
citește cu regularitate cărți de li
teratură, articole din presa de 
partid. De exemplu, atunci ci nd 
a pregătit lecția „P.M.R. condu
cătorul poporului muncitor în lup
ta pentru construirea socialismului'' 
pe lingă materialul bibliografic 
indicat, el a studiat, pe bază de 
conspect, cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, la adu
narea electorală diD sala Floreas- 
ca, cuvîntare apărută în ziarul 
„Scinteia" nr. 5093 din 4 martie 

<3961. Studiind acest material pro 
pagandistul a putut argumenta mai 
bine lupta dusă de poporul mun
citor din țara noastră pe drumul 
construirii socialismului.

De obicei .lecțiile pe care pro
pagandistul le expune în fața 
cursanților sînt concrete, exempli
ficate cu date din regiunea și ora
șul nostru, lucru care îi ajută pe 
cursanți să înțeleagă mai bine ma
terialul, conținutul lui.

Tovarășul Vișan ajută pe 
cursanți să se pregătească pentru 
discuții. Atunci cînd un cursant 
lipsește de la ședințele cercului 
propagandistul stă de vorbă cu el, 
îi explică ideile principale care au 
făcut obiectul lecției său semina-

Scrisoare c&ire redacție

|T axe da... servicii bal
< Întreprinderea comunală orășe
le nească Petroșani execută diferite 
? servicii pentru locatari cum sînt: 
î alimentarea cu apă potabilă, fsimi-
< Zarea de curent electric, bornăritul

salubritatea.
s Dacă în hună parte serviciile 
j sînt prestate corect, apoi trebuie 
j se arătăm ci serviciul de salubri-

I

>> 
tate lasă mult de dorit. Așa de £ 
exemplu, locatarii de pe strada jI
Alexandru Stahanov din Petro- i 

j șani sînt obligația să transporte 
fiecare cu roaba la Jiu gunoiul j 

I j menajer și ■ cenușa rezultată din 
j arderea cărbunilor din cauză că 
( l.C.O. Petroșani a uitat că și a- ( 
> ceasta stradă intră în raza sa de , 
I activitate. Oare numai pînă în £ 
c strada Arădenilor se poate strînge 

gunoiul cu mașina < j
Mașina l.C.O. nu se oprește în { 

fața porților caselor din strada ! 
Alexandru Stahanov, ci trece în- 1 
cărcată pentru a goli gunoiul în < 
spatele blocurilor. <

Cu toate acestea, la încasarea | 
serviciilor, l.C.O. Petroșani, prin t 
încasatorii săi, calculează „auto- 5 
mat" și taxele de salubritate care > 
s£ ridică lunar la suma de 7,50 j 
lei pentru un apartament (cenușă ? 
și gunoi menajer).

Socotind că in strada Alex

<■
>
î
<I 
J I5 I<
5 
<
5 ................... __
J Stahanov sînt aproape 70 aparta- 
( mente, înseamnă că lunar se în-
> casează pentru servicii de salubri- 
І tate „neefectuate" cca. 525 lei. 
<. ceea ce anual se ridică la 6.300 
£ lei.
> "
Jc c 1 ?
$ I 
(
5
5
<
/

5 
*

Conducerea l.C.O. Petroșani ar ( 
trebui să-și dea seama că nu este ! 
just procedeul de a încasa taxele ! 
de la oamenii muncii care locu- ; 
iese in acest cartier fără să preș- < 
teze și serviciile corespunzătoare ! 
și să se gîndească la fixarea unui ! 
program pe zile și străzi prin care î 
să se stabilească ridicarea gunoa- < 
ielor din fața curților tuturor > 
celor ce plătesc taxe pentru acest ' 
lucru.

BÎRO LUDOVIC i
locatar str. Alex. Stahanov ) 

Petroșani j 

• »

irului. Prin aceste metode s-a reu
șit ca cercul să aibă o frecvență 
satisfăcătoare iar calitatea 
(iilor în seminani să fie 
îi ce mai bună.

Cu ocazia seminarizării
„P.M.R. conducătorul poporului 
muncitor în lupta pentru construi
rea socialismului'* 1 * * * * au luat cuvîntul 
majoritatea cursanților. De exem
plu, tov. Ban Florian, Muuteanu 
Gheorghe ац discutat argumentat 
pt marginea problemelor de semi
nar. Un aport prețios în cadrul 
seminarului l-au adus și tovarășii 
Popa loan, Șorecau Solomon, Iiisie 
Pavel și alții. Prin activitatea bună 
a cercului, o parte dintre cursanți 
au devenit fruntași în producție. 
Printre aceștia se numără tov. 
Fetcu Gheorghe, Bako Gașpar, 
Peteu Zachiu, Ban Florian și alții 
care aduc o contribuție prețicasă 
la depășirea luna de lună a sar
cinilor de producție de către co
lectivul sectorului.

re nu respectă termenele fixate 
în contracte, fiind în restanță cu 
livrările, fapt ce ne cauzează o 
serie de greutăți. Astfel sînt: Tex 
tila Suceava 
m. 1. bluze 
lași — 2800 
rus; Fabrica
stofă și 1400 m.l. burete, fabrica 
T. Vladimirescu — 1100 m. 1. 
fulgarin relon, Mătasea Roșie 
Cisnădie — 1100 m. 1. fulgarin 
relon. Flamura roșie București 
— 436 m. 1, lame. T. Vladimi
rescu București — 1330 m. 1. 
monofil relon. Mătasea roșie Cis
nădie — 2000 m 1. monofil re
lon. T. Vladimirescu București — 
5600 m. 1. relon imprimat plisat, 
Textila Ciuc 1900 buc. pantaloni 
bărbătești plușcord, Arta Modei 
București — 200 buc. balonseide 
femei și 3000 buc. bluze poplin 
femei, Fabrica de confecții „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej“ București — 
140 buc. pardesie femei gabar- 
dină.

Ridicarea calității produselor 
are efecte favorabile asupra tu
turor domeniilor activității eco
nomice. Odată cu creșterea pute
rii de cumpărare, a nivelului de 
trai material și cultural al popu
lației, consumatorii pretind în
mod justificat, nu numai o abun
dență de mărfuri în unitățile re
țelei comerciale dar și produse 
de o mai bună calitate. într-un 
sortiment bogat, durabile și cu
un aspect atrăgător, potrivit gus
turilor și exigențelor lor sporite.

Trebuie spus însă că nu toate 
întreprinderile au înțeles că in- 
di$i calitativi ridicați reprezin-

In cadrul cercului s-au luat mă
suri în vederea pregătirilor pentru 
buna desfășurare a convorbirilor 
recapitulative de sfirșit de an. S-a 
indicat cursanților să revizuiască 
materialul, s-a stabilit ținerea u* 
nor ședințe pentru dezbaterea ce
lor mai importante teze din pro
gramul cercului, astfel îneît mem
brii cercului să-și însușească te
meinic politica partidului în opera 
de desăvîrșire a construcției socia
lise în țara noastră.

Z. ȘliȘTAC

discu
din ce

lecției

Titlul cîștigat
(Urmare din pag. l-a)

schimbe mereu; cei de la I.L.L. 
au zugrăvit și vopsit locuințele 
de parcă-s iarmacii; 
gospodari cum sînt, 
primăvara și-au 
calitatea într-o 
dină.

Toate acestea 
urmau să fie incluse în progra
mul brigăzii. Să scrii mult și 
frumos, așa cum se cere la bri
gada, necesită timp nu glumă. 
De text depinde însă în bună 
parte și interpretarea. Conștienți 

aceasta, membrii colectivului 
creație nu au precupețit nici 
efort.

amnosenii 
odată cu 

transformat lo- 
adevărată gră-

și multe altele

de 
de 
un

repetă
— Anișoară, Anișoară știi că

Produse industriale multe și bune 
pentru populație

Directivele celui de-al 111-lea 
Congres al partidului trasează 
comerțului socialist sarcini im
portante cu privire la mărirea 
volumului de desfacere a mărfu- 
nilor de consum și reducerea 
cheltuielilor de circulație. Se 
prevede ca pînă la sfirșitul anu
lui 1965, volumul desfacerii de 
mărfuri să crească de două ori 
față de anul 1959, iar cheltuielile 
de circulație să fie reduse cu 25 
la sută.

In aplicarea acestor directive, 
sarcini importante revin și lu
crătorilor din cadrul I.C.R.T.l. 
Petroșani pentru asigurarea unei 
aprovizionări corespunzătoare oa
menilor muncii din raza de ac
tivitate a întreprinderii și îndeo
sebi a oamenilor muncii din Va
lea Jiului. De pildă, fată de a- 
nul 1960, planul de desfacere pe 
anul 1961 prevede o creștere de 
circa 100.000.000 ' ‘   2
SINGURA LUNA A ANULUI 
1961 DESFACEM MAI MULTE 
PRODUSE 
CURSUL 
trimestrul 
planul de i 
40 la sută 
facere pe i 
nului trecut.

In urma muncii depuse de co
lectivul nostru, planul de desfa
cere pe trimestrul I 1961 a fost 
îndeplinit în proporție de 109,80 
la sută, livrîndu-se mărfuri pes
te plan în valoare de cca. 15 mi
lioane lei. Spre exemplu, în pri
mele 3 luni ale anului curent s-a 
desfăcut cu 85.000 perechi încăl
țăminte, 300.0.00 m. L țesături

lei; 1NTR-O

DECIT IN TOT 
ANULUI 1951. Pe 

I al anului curent 
desfacere a crescut cu 
față de planul de des- 
aceeași perioadă a a-

devenit un prieten 
îmi spunea acum 

cititor care venise

Cartea mi-a 
de nedespărțit, 
cîteva zile un 
să împrumute cărți de la biblio
teca clubului din Lonea. Ea m-a 
ajutat să-mi ridic nivelul de cul
tură, să cunosc viața, să-mi fac o 
ideie asupra a tot ce ne înconjoa
ră. Cartea constituie pentru mine 
un prieten al orelor libere fi rtu de 
puține ori mi-a ajutat la comple
tarea cunoștințelor profesionale.

Și cîți asemenea prieteni nu 
și-a cîștigat cartea — tezaur ne
secat de cultură. Zilnic la biblio
teci vin sute de cititori pentru a 
împrumuta cărți, pentru a partici
pa la recenzii, seri literare.

Acțiuni de popularizare 
a cărții

La biblioteca clubului din Lonea 
(bibliotecară Boda Elena), au loc 
numeroase acțiuni de popularizare 
a cărții în rindurile minerilor, teh
nicienilor, inginerilor, cadrelor di
dactice și elevilor. în planul de 
activitate al bibliotecii pe această 
lună au fost prevăzute, printre al 
tele, recenziile la romanele „Frații 
Erșov" de Kocetov, „Ora 6- de 
Ntcolae Tic, „Clopote" de G. Vai
da precum și altele.

iancu Anuta, una din

trebuie păstrat
azi la ora 17 după amiază avem 
repetiție ?

— Știu Lucică dragă, cum să 
nu, zise Iancu Anuta, una din 
membrele brigăzii artistice de a- 
gitație.

— Vezi să-i spui și lui Uțu 
— îi atrase atenția Lucica.

— li spun că, vorba ceia, stăm 
aproape — spuse în glumă Ani- 
șoara.

Aceasta s a întîmplat marți 18 
aprilie dimineața. După-amiază 
la orele 17 toți membrii brigăzii 
erau prezenți la club. Au repe
tat cu sîrguință pînă seara tîr- 
ziu. Multe din faptele ce le va 
prezenta brigadă sînt cunoscute. 
Se pregătește însă o surpriză. 
Nici noi n o știm. Dar nu fiți 
prea curioși. O să aflăm cu toții 
joi la spectacolul festiv. Deci pe 
dlseară.

activității din ul- 
faptul că la înce- 
sezon, mărfurile 
deja la dispoziția

bumbac, 24.000 m. 1. țesături li
nă, 65.000 buc. confecții mai mult 
decît în aceeași perioadă a anu
lui trecut.

Caracteristic 
timii ani, este 
putui fiecărui 
respective sînt 
noastră iar îndată ce anotimpul 
este favorabil ele sînt difuzate 
pe rețea. Astfel, la începutul se
zonului de primăvară am avut 
deja în stoc circa 90.000 perechi 
sandale și pantofi pentru femei, 
80.000 perechi sandale și pantofi 
bărbătești, 85.000 perechi san
dale și pantofi copii, 150.000 m.l. 
țesături vară Borsec, 15.000 buc. 
mantale p.v.c., 300.000 m. 1. țe- 
saturi mătase, 20.000 buc. pan
taloni doc pentru bărbați, 20.000 
buc. costume pentru bărbați.

O serie de produse noi, fru
moase între care pardesie relon, 
relon grovat, baticuri relon, len
jerie relon colorat, lenjerie femei 
tetra, bluze femei relon colorat, 
cămăși bărbătești relon, fuste fe
mei plușcord, îmbrăcăminte pen
tru adolescenți, sandale femei 
colorate, balerini, sandale femei 
și bărbați ușoare, pantofi bărbă
tești talpă bovine, costume băr
bați tergal au fost puse în vîn- 
2are în vederea sezonului de pri- 
măvară-vară.

Majoritatea furnizorilor noștri 
au înțeles și înțeleg că livrările 
de mărfuri conform termenelor 
stabilite în contract asigură des
fășurarea în bune condițiuni a 
aprovizionării oamenilor muncii 
cu produse textile-încălțăminte. 
Mai sînt însă unii furnizori ca

cu tema
partidul".

Au mai fost prevăzute : Seara 
tematică : „Cartea tehnică în spri
jinul producției", iar în cadrul Joii 
de tineret, conferința 
„Poeții

Cei

noștri tintă

mai buni cititori
la bibliotecăîn prezent

trecute mai 
Cristea Vic- 
IV Jieț, are
26 volume.

Pînă
sînt înscriși peste 670 de cititori 
la care se adaugă și cei 492 de 
cititori de la cele 17 biblioteci 
volante. Să alegi dintre aceștia pe 
cei mai buni cititori este un lucru 
destul de greu. Pe fișele tuturor 
acestor cititori sînt 
multe volume citite .- 
tor, miner la sectorul 
citite pînă în prezent
Printre cărțile înregistrate în fișă 
se găsesc „Prăpădul"- de E. Zola, 
„Se destramă noaptea" de Teodor 
Constantin, „înalta aventura' de 
E. Hilary și altele. Multe cărți 
sînt înregistrate și în fișa tov. 
Gyarmaty Andrei, de la mina 11 
Lonea. „Mizerabilii" vol. I fi II, 
„Matyaș Șandor", Baltagul", „Ana 
Karenina" sînt cîteva titluri de 
cărți din cele 32 citite pînă acum 
de Gyarmaty.

locuitorilor 
cărțile lor preferate, 
aceea este necesar ca 
sa poarte mai multe 
cititorii atunci tind ei

Și cîteva lipsuri

Fără doar și poate că bibliote
cara Boda Elena care lucrează de 
mulți ani la biblioteca din Lonea, 
cunoaște majoritatea 
precum și 
Tocmai de 
tov. Boda 
discuții cu 
vin la bibliotecă, să le indice cele 
mai bune cărți și pe gustul fiecă
rui cititor, ținînd cont de pregăti
rea, profesia și vîrsta lui.

In Lonea sînt 17 biblioteci vo
lante și de casă amenajate la mina 
Jieț, mina nr. 2, mina nr. 1 etc. 
Bibliotecara clubului nu urmărește 
însă îndeaproape activitatea aces
tor biblioteci.

In munca cu cartea trebuie fo
losite cit mai multe forme atracti
ve pentru ca la bibliotecă să fie 
atrași mai mulți cititori.

C. COTOȘPAN

în restanță cu 800 
de vînt; Țesătura 
m. 1. balonseide Cî- 
Buhuși — 7000 m.l.

(Urmare din pag. l-a)

ninoasa, de exemplu, numai prin 
punerea în funcțiune cu 45 de 
zile 
nou 
ține 
ne.

de termen a unui 
frontal, se vor ob- 
8500 tone de cărbu- 
vitezei de avansare 
și celorlalte lucrări

iată doar cîteva din 
colecii- 
îndepli- 
angaja-

întrece -

I

înainte 
abataj 

in plus 
Mărirea 

a abatajelor 
miniere, crearea de abataje în ca
re să poată fi folosite din plin 
mașinile de încărcat GNL-30 M, 
introducerea unui grafic de ram- 
blelere, ridicarea brigăzilor ră
mase în urmă la nivelul planu
lui, luarea de măsuri pentru îm
bunătățirea transporturilor subte
rane care se desfășoară încă de
fectuos 
măsurile care vor ajuta 
vului minei Aninoasa să 
nească cu succes noul 
ment.

Noile angajamente de 
re deschid cîmp larg inițiativei 
creatoare a minerilor și tehnicie
nilor. In aceste zile, noile anga
jamente, defalcate pe sectoare, pe 
brigăzi, vor fi dezbătute ini ca
drul adunărilor generale ale or
ganizațiilor de bază, în cadrul 
grupelor sindicale. Pregătite te
meinic, aceste dezbateri vor con
tribui din plin la identificarea de 
noi și noi resurse în vederea creș
terii producției de cărbune pe 
baza sporirii productivității mun
cii, folosirii din plin a tehnicii 
cu care sînt dotate minele noas
tre, la intensificarea luptei pen
tru îmbunătățirea producției, 
pentru sporirea volumului eco
nomiilor.

Noile angajamente de întrece
re, a căror îndeplinire trebuie să 
stea în centrul atenției muncii 
politice de masă desfășurată de 
organizațiile de partid, constituie 
pentru minerii, tehnicienii și in
ginerii Văii Jiului un punct de 
plecare spre noi și importante 
succese în realizarea sarcinilor 
economice pe anul 1961. Prin 
îndeplinirea lor, minerii Văiii Jiu
lui își vor^ manifesta cu vigoare 
hotărîrea de a traduce cu fermi
tate în viață sarcinile ce le revin 
dini mărețul program de desăvîr
șire a construcției socialismului 
elaborat de cel de-ail IlI-lea Con
gres al P.M.R., atașamentul ferm 
și dragostea lor fierbinte față de 
partid — conducătorul poporului 
nostru spre un viitor fericit.

fabrica
, întreprinde-

.Fabri- 
„Soli-

tă un factor principal în crește
rea eficacității activității econo
mice a întreprinderilor. In cursul 
trimestrului I 1961 am fost ne- 
voiți să returnăm o serie de pro
duse unor furnizori între care: 
fabrica „13 Decembrie'‘-Sibiu, 
„lanoș Herbak“-Cluj, „Industria 
textilă“-Lugoj, fabrica „Ni- 
colae Bălcescu11. î 
rea „Nufărul“-București, ,’, 
ca de Confectii“-Odorhei, 
daritatea“-Oradea, fabrica „Ște
fan Plavăț“-Timișoara și fabri
ca „Arde1eana“-Alba Iulia.

In cadrul întreprinderii noas
tre au luat ființă comisii de ca
litate pe lîngă fiecare depozit, 
avînd ca sarcină o grijă deose
bită pentru recepția calitativă a 
mărfurilor pentru a nu permite 
pătrunderea pe rețeaua comerțu
lui de stat a unor produse de 
calități necorespunzătoare. Bune 
rezultate în această privință ne 
dă comisia depozitului nostru de 
încălțăminte, exemplu ce va tre
bui să fie urmat de celelalte co
misii de calitate de pe lîngă de
pozitele noastre.

Ne mai despart doar cîteva 
zile de sărbătoarea celei de a 
40-a aniversări a partidului nos
tru. In cinstea acestei mărețe a- 
niversări, întregul nostru colec
tiv dtepune eforturi susținute pen
tru ca aprovizionarea oamenilor 
muncii să fie la nivelul sarcini
lor. In cinstea zilelor de 1 Mai 
și 8 Mai, vom lupta pentru sa
tisfacerea pe scară tot mai 
a cererilor de consum a 
lației livrînd mărfuri mai 
și mai bune.

GOLDSTEIN IOSIF 
director al I.C.R.Ț I. - Petroșani

largă 
popu- 
multe



4

ȘTIRI DE PESTE HOTARE • PUBLICITATE
■ «іяіапііишііяіімияінйшіііиніннііішііінішіпшіііііііншііііііпін

Гisssțss:

*

re- 
Re-

nu- 
vot

I

іиііШііі аіевегіівг 
Ritni Seinul И. P. Pnlene 

VARȘOVIA 19 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 18 aprilie Comisia electora
lă de stat a dat publicității 
zultatele alegerilor în Seimul 
publicii Populare Polone.

Potrivit declarației comisiei; 
mărul persoanelor cu drept de
a fost de 18.615.185. La alegeri au 
luat parte 17.653.646 persoane, 
94,83 la sută din totalul alegători
lor.

Pentru candidații Frontului uni
tății poporului au. votat 17.342.570 
alegători — 98,34 la sută.

După cum anunță agenția P.A.P., 
Comisia electorală de stat sublinia
ză că la alegerile în Seim care 
au avut loc în ziua de 16 aprilie 
1961 au fost aleși 460 deputați.

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

Conferința pentru încetarea 
experimentării 

armelor atomice
GENEVA 19 (Agerpres) — 

TASS transmite :
La 18 aprilie cea de-a 292-a 

ședință a Conferinței celor trei pu 
teri cu privire la încetarea expe
rimentării armei nucleare a avut 
loc sub președinția reprezentantu
lui Uniunii Sovietice, S. K. Ța- 
rapkin. După ședința care a durat 
30 de minute s-a dat publicității 
un comunicat în care se spune 
printre altele: „La conferință au 
continuat discuțiile pe marginea 
documentelor fi a propunerilor 
care se află spre discutarea par- 

I tieipanților la conferință.
In numele delegației S.U.A. fi 

a Marii Britanii reprezentantul 
S.U.A. a prezentat proiectul inte
gral al textului tratatului cu privi
re la încetarea experiențelor nu
cleare din care fac parte propu
nerile comune anglo-americane din 
21 martie 1961 fi propunerile asu
pra cărora s-a căzut de acord an
terior la conferință.

Următoarea țedință a conferin
ței va avea loc la 19 aprilie 1961". 

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

PARIS. — In dimineața zilei 
de 18 aprilie din Lisabona spre 
Angola au plecat cîteva avioane 
cu parașutiști portughezi. După 
cum transmite agenția France 
Presse, noi unități ale trupelor 

de parașutiști ale colonialiștilor 
se concentrează în prezent în re
giunea aerodromului, pregătin- 
du-se spre a fi trimise în Ango
la.

NEW YORK. — Suvanna Fum- 
ma, primul ministru al Laosului, 
a adus la cunoștiința Departa
mentului de Stat al S.U.A. că-și 
contramandează vizita în Statele 
Unite.

Opinia publică mondială înfierează agresiunea
inspirată și organizată de S.U.A. împotriva Cubei

acțiune rușinoasă și de rău 
care vine în contradicție di- 
cu dreptul internațional", 
apreciază ziarul „Ghanian

O acțiune rușinoasa
ACCRA 19 (Agerpres)
;>O 

augur 
rectă 
astfel
Times" ajutorul american acordat 
bandelor care participă la agresiu
nea împotriva Cubei.

Neliniște la Londra
LONDRA 19 (Agerpres)
Comentatorul politic al ziarului 

.Evening News" scrie că în cer
curile cabinetului englez crește ne
liniște în legătură cu ultimele e- 
venimente din Cuba. Miniștrii en
glezi se tem că agresiunea împo 
triva Cubei poate evolua într-o 
nouă criză mondială. „Macmillan, 
relevă comentatorul, nu este mul
țumit de actuala poziție a Americii 
care încearcă să lase impresia că 
s-ar menține de o parte în luptele 
din Cuba și în același timp acor
dă un vast sprijin forțelor inva
datoare".

>r

19 (Agerpres) 
Havana au publicat 
oomunicatul organe- 
din Cuba cu privire 

Havana a unui 
contra- 
un a- 

Centra-

Arestarea la Havana 
a unui mare grup 

de complotiști 
contrarevoluționari

HAVANA
Ziarele din 

la 18 aprilie 
lor securității
la arestarea la 
mare grup de complotiști 
revoluționari printre care 
merican, agent al Agenției
le de Investigații a S.U.A. care 
a coordonat activitatea ilegală a 
diferitelor bande teroriste contra
revoluționare.

Se anunță de asemenea, că 
membri ai Comitetului pentru apă
rarea revoluției au arestat doi 
preoți catolici — B. Masvidal și 
O. Blanco. într-o biserică catolică 
din Havana s-au descoperit cor
puri delicte ale activității lor con
trarevoluționare.

'!

Teatrul de stat 
„Valea Jiului”

Declarația guvernului R.P. Polone
VARȘOVIA 19 (Agerpres).
Agenția P.A.P. a transmis de

clarația guvernului R.P. Polone 
în legătură cu intervenția împo
triva Cubei.

Guvernul R.P. Polone — se 
spune în declarație — exprimînd 
părerea unanimă a poporului po
lonez, condamnă cu profundă in
dignare rușinoasa agresiune or
ganizată împotriva Cubei 
S.U.A. care au folosit forțe con
trarevoluționare și antipopulare.

Guvernul R.P. Polone 
guvernul Statelor Unite

PROTEST
PRAGA 19 (Agerpres)
Intr-o telegramă adresată Con

federației oamenilor muncii din 
Cuba, de L. Saillant, secretar general 
al Federației Sindicale Mondiale, 
se spune : „Oamenii muncii din 
toate țările au aflat cu profundă 
indignare și mînie despre bombar
darea populației civile pașnice a 
Cubei și despre debarcarea bande 
lor contrarevoluționare armate or
ganizată de 
câni".

F.S.M. își 
mai hotărît

pe

soli-
18

•• ii

li

II

de

cheamă 
să pă-

imperialiștii ameri-

cel 
act

exprimă protestul 
împotriva acestui

★

HAVANA 19 (Agerpres)
Mii de oameni din orașul cuba

nez Cruces au manifestat împo
triva agresiunii Statelor Unite 
ță de Cuba. Demonstranții au 
clarat că sprijină cu fermitate 
vernul revoluționar condus 
Fidel Castro.

★

fa- 
de- 
gu- 
de

răsească drumul periculos 
care s-a angajat.

Guvernul R.P. Polone se 
darizează cu declarația din 
aprilie a.c. a guvernului U.R.S.S.
și cu propunerile conținute în 
această declarație care corespund 
intereselor păcii generale.

împreună cu celelalte state 
care acționează spre binele pă
cii și suveranității popoarelor, 
Polonia va acorda tot sprijinul 
posibil poporului și guvernului 
Cubei.

U L F. S. M.
josnic de agresiune inspirat și con
dus de guvernul Statelor Unite. 
F.S.M. asigură Confederația oame
nilor muncii din Cuba și poporul 
cuban de deplina sa solidaritate 
internațională și își exprimă în
crederea în victoria luptei drepte 
pentru apărarea libertății și stră
lucitelor realizări ale revoluției 
democrat-populare cubane.

In acest moment, se spune în 
telegramă, F.S.M. cheamă oamenii 
muncii din întreaga lume să se 
ridice în apărarea Cubei luptătoare.

★ ★

atacarea Cubei la 
sprijinul S.U.A. a 
narea profundă a 
glez

ordinul și cu 
stîrnit indig- 
poporului en-

★

(Agerpres) 
premierul Consiliu - 
R.P. Chineze, i-д a-

LONDRA 19 (Agerpres)
„Jos mîinile de pe Cuba"; „Cuba 

da, yankei nu" acestea sînt 
lozincile care pot fi văzute de di
plomații americani de la ferestrele 
ambasadei americane în piața 
Grosvenor Square din Londra.

în dimineața zilei de 18 aprilie, 
membri ai Comitetului angio-cuban 
au postat pichete în fața clădirii 
Ambasadei americane la Londra 
în semn de protest împotriva agre
siunii elementelor contrarevoluțio
nare împotriva Cubei. Reprezen
tanții pichetelor au declarat că 

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

Declarația ambasadorului cuban 
la Moscova

PEKIN 19 
Ciu En-lai, 

lui de Stat al 
dresat lui Fidel Castro, primul mi
nistru al guvernului revoluționar 
al Cubei, o telegramă în care de
clară că guvernul Chinei și poporul 
chinez de 650 de milioane va fi 
întotdeauna alături de guvernul re
voluționar al Cubei și de poporul 
cuban și va acorda poporului Cu
ban un sprijin multilateral în lup
ta sa.

★

MOSCOVA 19 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Ambasadorul Republicii Cuba 
în U.R.S.S., Faure Chomon, a făcut 
următoarea declarație pentru zia
rul ,,Pravda“ :

PROGRAM DE RADIO
21 aprilie

PROGRAMUL I. 7,00 Radiojurnal 
și sumarul presei centrale, 7,15 
Muzică ușoară, 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Concert de dimineață, 
9,00 Melodii populare romînești,
9.30 Prietena noastră cartea, 10,47 
Muzică instrumentală, 11,30 Muzi
că populară din țări socialiste, 
12,00 Limba noastră. Vorbește a* 
cad. prof. Al. Graur (reluare), 
13,05 Concert de prînz, 14,00 Pro
gram muzical 
producție din 
cultură, 14,30 
15,10 Muzică
bește Moscova I 16,45 Cîntă or
chestra de muzică populară a Ca
sei de Cultură din Cîmpulung 
Muscel, 17,15 „Sub steagul parti
dului, spre noi victorii", 18,00 Din 
muzica de operetă romînească 
creată în anii puterii populare,
19.30 „Pagini din istoria cîntecului

pentru fruntașii în 
industrie și agri' 

Concert popular, 
ușoară, 16,15 Vor-

revoluționar"; 20,30 Concert 
muzică romînească transmis de 
chestra simfonică din Milano a 
Radioteleviziunii italiene; 21,00 îi 
mulțumesc partidului; 21,10 Noi 
înregistrări ale soliștilor și forma
țiilor artistice de amatori realizate 
în studiourile noastre; 22,30 Melo
dii lirice. PROGRAMUL II. 14,30 
Melodii populare romînești, 15,35 
Actualitatea în țările socialiste, 
16,30 „Tineret mîndria țării", pro
gram de cîntece, 17,00 Din mu
zica popoarelor din America La
tină, 17,50 Cronica economică, 
18,15 Muzică ușoară, 18,35 Din 
repertoriul soliștilor de muzică 
populară, 19,30 Teatru la micro
fon : „Cartierul Vîborg" de Ko- 
zințev și Trauberg, 21,04 Muzică 
instrumentală, 21,45 Concert de 
muzică populară romînească, 22,30 
„Sub flamura revoluției" (III) 
emisiune literară.

de 
or-

în acest ceas greu pentru Cuba 
cînd forțele contrarevoluționare 
organizate și inspirate de imperia
liștii americani au săvîrșit un atac 
asupra țării noastre, în întreaga 
lume a răsunat glasul puternic al 
Uniunii Sovietice. Declarația gu
vernului sovietic care demască pe 
agresori în fața tuturor popoarelor, 
care avertizează cercurile S.U.A. 
răspunzătoare pentru agresiune are 
o uriașă însemnătate pentru Cuba, 
pentru cauza păcii.

Credincioasă politicii sale pașnice 
Uniunea Sovietică a confirmat încă 
o dată că este gata să facă tot 
ceea ce este necesar pentru înceta
rea agresiunii împotriva Cubei. 
Prin aceasta solidaritatea oameni
lor sovietici cu cauza dreaptă a 
poporului cuban a căpătat o ex
presie concretă.

Declarația guvernului sovietic, 
la fel ca și mesajul primului mi
nistru al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
adresat președintelui S.U.A., Ken
nedy, amintesc încă o dată cercu
rilor guvernante americane că U- 
niunea Sovietică se situează pe 
poziția solidarității eficiente cu -Cu
ba revoluționară. Această declara
ție frățească a țarii dv. este cel 
mai hotărît și mai puternic sprijin 
pe care îl poate avea poporul 
nostru care este supus unui atac 

. dușmănos.

CARACAS
După cum 

dentul din 
Prensa Latina, Camera deputaților 
din Venezuela a hotărît în una
nimitate să condamne ■„orice inter
venție armată străină" împotriva 
Cubei sau împotriva oricărei altei 
țări de pe continentul american.

Camera deputaților a recunoscut, 
de asemenea; ■„dreptul poporului 
cuban de a se apăra împotriva 
unei agresiuni străine, indiferent 
de locul de unde s-ar întreprinde".

19 (Agerpres) 
transmite corespon- 

Caracas al agenției

prezintă: 
sîmbătă 22 aprilie 1961 

„BĂIEȚII VESELI" 
comedie în 3 acte 

de H. Nicolaide
Regia artistică: D. Căpitanu 

Scenografia: E. Moise 
Și

duminică 23 aprilie 1961 
„VLAK.U

Șl FECIORII LUI" 
piesă în 3 acte 

de Lucia Demetrius
Regia artistică: 

Marcel Soma

I; 
'! !« H

consumatorii, 
și organiza-

anunță toți 
întreprinderile 
țiile de masă din Valea Jiu- 
lui, care vor să organizeze J 
petreceri în comun cu oca- ' 
zia zilei de 1 Mai și doresc, 
să fie deserviți de întreprin
derea noastră, să facă cu- < 
nosct'fe pînă la data de 25 ; 
aprilie 1961, serviciului co
mercial al trustului, canti
tatea de bere și mîncare cu 
care doresc să fie deserviți.

I. R. Combustibilul
Posesorii de tichete care 

vor ridica în cursul lunii a- 
prilie cantitățile cuvenite de 
combustibil pe talonul nr. 2 
vor putea ridica și cele afe
rente talonului nr. 1 pînă la 
data de 30 aprilie cînd expi
ră valabilitatea talonului nr. 
2 pe 1961.

La cerere se pot livra toa
te tranșele pe anul 1961.

EXPOZIȚIE q
Vizitați expoziția de ino

vații organizată de C.G.V.J. 
și Filiala A.S.I.T. 
ționează in sala 
clubului C.C.VJ. 
șani.

Expoziția este 
zinic între orele
17—20, iar duminica între o- 
rele 9—12.

care func- 
bibliotecii 

— Petro -

deschisă
9—12 șî
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