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realizarea 
de partid, 
înalt spl- 
realizarea 

de dezvol-

Oamenii muncii din agricultu- 
; ră, întregul ndstfu popor au 
luat cunoștință cu un mare in- 

- teres și cu deosebită, satisfacție 
de lucrările plenarei C.C. al 
PAÎ.R. din 30 iunie—1 iulie a.c. 
Plenara a dezbătut și aprobat în 
unanimitate Raportul prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej asupra mersului înde
plinirii Directivelor Congresului 
al III-lea al partidului privind 
construirea socialismului la sate 
și dezvoltarea agriculturii, pre
cum și sarcinile pe cașe le sta
bilește pentru organele și or
ganizațiile de partid, organele 
centrale de stat și sfaturile 
populare. Raportul prezentat la 
plenară constituie un document 
de bază pentru dezvoltarea mai 
departe a agriculturii noastre 
socialiste, pentru întărirea eco
nomiei' naționale și continua îm
bunătățire a nivelului de trai al 
poporului; el însuflețește pe oa
menii muncii, le mobilizează pu
ternic inițiativa, talentul și hăr
nicia în lupta pentru 
obiectivelor stabilite

Pornind cu elan și 
.rit de răspundere la 
planului de șase ani
tare a economiei naționale, clasa 
muncrioare, țărănimea și inte
lectualitatea au obținut succese 
deosebit de importante. In 1960 
planul de stat a fost realizat și 
depășit, iar anul aceșta planul 
producției. globale Industriale pe 
primele 5 luni a fost îndeplinit 
In proporție de 103,4 la sută. 
Producția industrială a crescut 
față, de perioada coresounzătoa 
re a anului trecut cu 17 ta sută. 
Se dau în folosință oamenilor 
muncii un număr tot mâi mare 

'de aDartamente, populația este 
mai bine aprovizionată, au cres
cut din ce în ce mai mult vînză- 
rile de produse necesare confor
tului casnic și satisfacerii cerin-

■ țelor de cultură.
Intemeindii-se pe aceste reali

zări care dovedesc dezvoltarea 
sănătoasă, proporțională, a eco
nomiei' naționale, fără salturi 
spectaculoase, pe o linie mereu 
ascendentă, plenara a, scos, eu 
putere în evidență condițiile fa
vorabile care există pentru înde
plinirea cu succes a obiectivelor 
planului de șase ani. Plenara a 
I âătut și a aprobat în unani
mitate proiectul planului de stat 
pe 1968, stabilind măsurile or
ganizatorice și tehnice necesare 
pentru a se crea condiții cît mai 
bune îndeplinirii sarcinilor pre 
văzute.

De la cel de-al III-lea Congres 
al P.M.R. pe frontal construcției 
socialiste la sate s-au înregistrat 
rearitate îmbucurătoare. Sectorul 
sodattst s-a dezvoltat considera
tei nlveM tehnic al agrfctritarf! 
s-r "idlest neîncetat, ai> cttoMM 
producția agricolă globală șl 
producția marfă, au snarit can- 
tit lie de produse intrata în 

.fondul central al statalul. a cres
cut continuu nivelul de trai ma
terial si cultural al . țărănimii. 
Agricultura socialistă cuprindea 
fa începutul lunii iunie 83,1 la 
sută din suprafața agricolă și 
85,S la sută din suprafața ara
bilă a tării. Din numărul total 
al familiilor țărănești, 84.2 la 
sută fac parte din unitățile a- 
gricole, socialiste Trecerea .țără
nimii spre gospodării colective a 
căpătat din ce în ce mai mult 
un caracter de masă, gospodă
riile colective devenind dominan
te în cadrul sectorului cooperatist. 
Aceasta este o puternică demon
strare a încrederii maselor țără
nești în politica partidului, ea 
reflectă creșterea conștiinței lor 
socialiste, Justețea politicii parti-
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Pentru dczreltarc i conttmid 
a agricultorii noastre socialii te 

npșăru d întărire continuă 
а alianțe* muncitorești-țărănești. 

‘ Ânaîizfnd’ stadiul actual al 
prqe ului de colectivizare a a- 
gridhttitfi, Raportul prezentat ia 
plen; a aptU/at că, avînud-se 
îp vedere ^ritmul toi mai, puter
nic de trecere a țărănimii la co
lectivizare și de transformare a 
întovărășirilor agricole în 
podarii ' colective, există 
pline posibilități de a 
liza' chiar mai devreme
cina trasată dr Cong s cu, pri
vire la temhwia colectivizării. 
Plenara a chemat organele și or
ganizațiile de partid să intensi
fice munca. poUtico-organizatori- 
că în vederea încheierii procesu
lui de colectivizare a agricultu
rii, pînă în 4965, să sprijine u- 
nireâ treptată a gospodăriilor 
colective mici în gospodării mal 
mari/ se acorde gospodăriilor co
lective un' ajutor concret pentru 
consolidarei lor- economică pe 
calea <tezVdifării intensive șl 
multilaterale a producției agri
cole și- creșterea continuă a avu
tului obștesc.

„încheierea colectivizării agri
culturii, se arată în Raportitl td- 
varășului Gh. Gheorghiu-Dej, 
va schimba întreaga viață a sa
tului, modul de organizare a a- 
griculturil, va determina un pu
ternic ari al forțelor de pro
ducție la sate, creșterea produc
ției agricole, continua îmbunătă
țire, a nivelului dc trai al oame
nilor muncii, întărirea economiei 
socia> ste, va ridica pe o treaptă 
superioa i alianța dintre clasa 
muncitoare șl țărănime. Acesta 
va fi un eveniment de însemnă
tate hotărîtoare pentru desăvâr
șirea construcției socialismului 
în tara noastră".

Raportul subliniază că spori
rea considerabilă a producției de 
cereale, îndeosebi de grîu și po
rumb, constituie sarcina princi
pală în perioada planului de 6 
an’_în"'ddmeniul producției agri
cole. Aplicarea pe scară largă a 
întregului complex de măsuri a- 
grofehnice, însămințareă în anii 
viitori a întregii suprafețe culti
vate cu grîu și porumb cu se
mințe uin soiuri și hibrizi de 
înaltă productivitate, extinderea 
mecanizării culturilor —- iată 
doar cîteva din principalele mă
suri menite să asigure creșterea 
producției de cereale.

Dezvoltarea rapidă ai efective
lor de animale și creșterea pro
ductivității tor mai ales în uni
tățile socialiste — s-a subliniat 
în Raport — trebuie să stea în 
centrul atenției organelor și or
ganizațiilor de partid și de stat, 
a tuturor oamenilor 
agricultură.

Evidențiind ca una 
teristițjlș construcției

mundi din

din carac- 
socîallste 

ta tari 'noastră faptul că, dato-

(Continuare în pagina 3-a)

La ciobul nou din orășel
Cuvintele „Orașul nou" sînt de multă vreme 

uitate în vocabufanul uricănenilor. Dar vocabula
rul cetățenilor celui mai ttnar oraș din Vale se 
îmbogățește necontenit. De-1 vei întreba pe mais
trul minier Busiceseu .loan .unde se duce cu apa
ratul de fotografiat petrecut peste umăr îți va"' 
răspunde că merge la „clubul nou din orășel'*' 
unde este înscris în cercul foto. La dubul nou din 
orășel merg zi de zi tot mai mulți tineri și vîrst- 
nici

Clubul este într-adevăr nou. El a fost amenajat 
în urmă cu două luni îhtr-un bloc de locuințe. Că 
este nou ne-o mai dovedește și faptul că ntet pînă 
acum nu a fost „botezat** cu vreun nume. Dar e 
care cel mai important lucru ca clubul să poarte 
un nume? Setoșii de cultură, cei ce vor siă se re
conforteze prin intermediul unei partide de șah Й 
găsesc fie el cu nume sau fără nume. Important 
este că la dubul nou din orășel au fost amenajate 
o sală de șah unde din cauza numărului mare de 
amatori trebuie să stai pînă cînd îți vine rîndul 
să faci o partidă, o bibliotecă, o sală de lectură 
și una pentru cercul literar. Cu asta însă planu
rile celor care se îngrijesc de dotarea clubului cu 
cele necesare nu s-a încheiat.

Tovarășul Bota Liviu, directorul voluntar al du
hului, nelipsit 
zîmbind că 
tru măritiș și 
v<tatea“.

în urmă
„zvon" prin Uricani că la club se organizează un 
cerc fpto pentru amatori. în cîteva zile pe lista 
cercului, foto erau înscrise 20 de nume printre care 
minerii Niccțlae Ștefan,- Ciușpiăleanu Ștefan, Du- 
man loan, Ciur Augustin. Fiecare din amatori! și-a 
procurat un aparat de fotografiat și în primele zile 
de activitate a cercului au primit lecții „pe teren** 
despre felul cum trebuie/fotografiate diferite pri
veliști, bușturi etc. De curînd . a. începu^ practica 
lp laborator Și din mîna• amatorilor au fost scoase 
primele poze. Unele neizbutite, i-adevărâf. Dar 
așa cum sînt ele constituie dovada 
cui fșl desfășoară activitatea din 

rnult_.se jra afla că el organizea
ză o expoziție de fotografii ar
tistice.

Tovarășul Bota spune, 
semenea, cu discreție că 
cui literar își desfășoară 
tatea din plin. Așa 
Văriaș Iosif, membru 
cerc.

In
zele 
aud 
feră 
Cu cît vor vorbi mai mulți uri- 
căneni de dubul lor nou cu atît 
zestrea acestuia se va îmbogăți. 
Ce zestre mai prețioasă poate să 
aibă un club decît. aceea că tot 
mai mulți oameni îl calcă pra
gul...

„la

eu

în după-amieze de la dub, spune 
fel cum fetele își string zestre pen- 
clubul își lărgește necontenit acti-

mai puțin de o lună s-a auzit un

i-adevărâf. 
faptului1 că cer

tain și nu peste

de a- 
și cer- 
activi- 

de pildă, 
în acest

scrie o nuvelă.
vorbirea curenta 
uricănenilor tot mai des se 
rostite cuvintele care șe re- 
„la clubul nou din orășel**.

de pe bu-

C. MORARU
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Brigada de mineri condusă de Păcuraru Traian, de lai 
f sectorul III ăl minei Vulcan, este cunoscută ca una i din cele : 
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mal bune brigăzi ale minei. Luptinid pentru a-și îndeplini în 
mod ■ ritmic sarcinile de plan, minerii din această brigadă au 
repilftat Însemnate succese. In primul trimestru ei au extras 
la suprafață numai cărbune de calitate.

fn primele' 3 zile de lucru din luna în curs, rezulta
tele dbținute de brigada lui Păcuraru < sînt, de asemenea, bune. 
Ea a 'extras ta suprafață’600 tone de cărbune;
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îmbunătățesc continuu calitatea
* Minerii din Valea 

Jiului care dau cărbune 
cocsificabil îmbunătățesc 
continuu calitatea pro
ducției. Datorită acestui 
fapt ei realizează noi și 
importante economii la 
prețul de cost.-

Fruntași în lupta pen
tru calitatea . producției 
sînt *minerii de la Uri- 
cani. La această mină 
procentul de cenușă aA-

mis a fost redus cu area 
J 2 la sută, pentru care ex

ploatarea a realizat o e- 
conomie egală cu * valoa
rea a peste 500 tone căr
bune. La mina. Lupetti, 
ca. urmare a extinderii 

” inițiativei „Nici un vago- 
net de cărbune rebutar 
pentru șist", procentul de 
cenușă a scăzut cu 1,1 
la-sută" f ață dfe cel admis.

II rotiri miiugiă i nu» н|іа te tat — 
tutihilior

îngrijește de ridicarea pregătirii 
sale culturale. Pentru a-1 ajuta în 
remedierea acestei deficiențe, or
ganizația de partid i-a recoman
dat să frecventeze biblioteca clu
bului, să partiâpe și la celela're 
activități culturale din cadrul clu
bului. Deși candidatul a primit 
această sarcină, Ia început n-a reu
șit s-o îndeplinească satisfăcător; 
Atunci tov. Alexa Cornel, un co
munist cu experiență; i-a venit în 
ajutor. Ajutorul ‘ comunistului a 
prins bine, candidatul a început 
să frecventeze clubul, tâ citeăsicâ 
diferite-cărți' din bibliotecă1. -Aste- 

' menea tov. • Alexa, cu ’ multt grijă, 
’ se-ocupă de-educarea candidaților 
. și tov. Firoiu loan; Michiev Ghe

orghe, Sidorov Vasile și alții.
In afara- trasării sde’ sarcini con

crete, biroul organizației 4 de' bază 
(i folosește și ' alte metode pentru 

pregătirea candidaților' in 
pi мгііМог’ în rîndul menibrilor 
de partid. Astfel," în* fața- cahdi- 
daților -se expun' lunar tonferipțe 
pătând lupta' partidului, calu^tt 

■ de ntembru de partid și sarcinile 
ce stau în fața colectivulu’ iecto-

întărirea rîndurilor organiza
ției de bază constituie o preocu
pare de seamă a comuniștilor din 
sectorul П al minei Petrila. Or
ganizația de partid a primit în 
cursul acestui an în rândurile sale 
14 candidați de partid dintre cei 
mai buni mineri și tehnicieni din 
sector.

Iată I 
Secașiu 
tre cei 
sector, : 
condusă 
Gheorghe. Făcînd parte din ahtivul 
fără de partid, el a reușit să ducă 
la bun sfîrșit o seamă de Sarcinii 
obștești, să-și ridice sul tanțial 
pregătirea sa politică* șl ideologică, 
fiind primit cu încredere 1пя rîndul 
candidaților de partid.

In munca de întărire a rinduri- 
lor partidului, biroul organizației

se mărginesc numai fa primii

cîțiva dintre aceștia. Tov. 
Ioachim, eîte unul din- 
maî destoinici mineri din 

șef de schimb în brigada 
i de comunistul Cțistea

de bază și comuniștii din sector 
nu se mărginesc numai fa primit 
rea în rîndul candidaților’ a' celor 
mai înaintate elemente ; ei' fi' în
conjoară cu deosebită ; grijă/ p(? 
candidații de partid, se 'preocupă 
cu grijă de pregătirea' lot politică _____ ... „T____________  ____
pentru a merita pe deplin înaltul ' rului.-In ultimul'timp în fața can
driu de membru de partid. " j d M ’ților au fost expuse conferiți**

Un mijloc important în'educa- ’ țele : 40 de ani de la crearea 
rea viitorilor comuniști este sară- P.G.R., Consfătuirea reprezentan- 

de partid. Cei 26 de candidați ților .partidelor'comuniste-și mnn- 
partid din cadrul organizației ' qtorești'de la-Moscova din noiem- 
bază au toți sarcini' < nc ce brie I960, Sarcinile minerilor1 în 

legătură cu îmbunătățirea calității 
cărbunelui etc. Totodată candidați! 
de partid au fost încadrați în; cer
cul de studiere a Statutului P.M.R.

Educarea candidaților a devenit 
- o preocupare de seamă, permanen

tă â organizației de partid din 
sectorul II al1 minei Petrila. Re
zultatele obținute în această mun
că sînt evidente. In cursul acestui 
an organizația de bază a primit 
în rîndurile sale 14 membri de: 
partid, mineri de frunte, oameri 
riire îft perioada stagiului de can- . 
didatură s-au dovedit demni de a 

. purta înaltul,!titlu de comunist.

I. DWCK

legătură cu realizarea planului 
producție, munca obșt^asc și 

politico-educativă. Candidatdl de 
partid Bălan Ioan, de pildă, are 
sarcina să se ocupe de educarea 
tinerilor din cămin, să ajute co
mitetul de cămin în organizarea 
timpului liber al1 tinerilor. Jiteanu 
Dumitru se ocupă de 
ortacilor din brigadă' la 
partid.

Comuniștii din această 
ție de' bază urmăresc 
candidaților de partid. La primi
rea în rîndul candidaților' de 
partid a tovarășului Chefdea Va- 
riift un. miner , hardic și priceput, 
comuniftii au constatat că еійц se

abOnărea 
presa de

organiza- 
creșterea

Ai

t\
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пвікіші ca simt ec raspiinflcrc
Realizarea mărețului program 

de dezvoltare а есогюшсі națio
nale pe oue Congresul al Ш-tea 
al pațtidnitti l-a pus în fața po- 
pomtei Metru este indisotabil le
gată da ridicarea nivdniui cobtu- 
ral aț oamenilor muncii, jde creș
terea cadrelor neaesare ritmului 
ttnjMițnos al dezvoltării economici 
oațteeale. In opera de ridicare a 
niv^Uai apterei al popomlm 
nostre «» «i >r ti йпЙийіве

specialități au dqsfjșuțf ' o largă 
activitate în cidru! căminelor cul
turale și cioburilor eindicale răs- 
punzîod și dărifieînd o serie de 
probleme de interes1 comrin care 
ftămîntau p« oameni,

Ia căutarea diferitelor forme 
pentru at „ maselor spce.ac- 
гіѵііВД йП ІІН educative, Sjțcția 
de învățtaunc și cultură a Sfatului, 
pppular. teț^knată de Biroul- Co- 
UMtwint de partid a

le revin sarcini deosebite. Votlbtad . orgeoteat «ț număr de ,13 cercuri
despre шоі au» cadrele JmuuUk» dc calturt greerală pe tema „Pa?

puterizsrea științei", cu un ciclu' 
de 16 ternii. Cercurile cele mai 
bune Mt oaie din Aninoasa
30<k’w- (h.Steo* Iosif și de la Is- 
сгеязі ОМКІІ» de Rebedea Ileana.

Itt ^MbUK a-ă arătat că alături 
de acesta fceme în Valea Jiului 
și-au desfășurat' activitatea 4 uni
versități muncitorești în cadrul 
S.R.S.C. sprijinite efectiv de ca
drele didactice.

In munca cu cartea, cadrele di
dactice au obținut rezultate fru
moase, dovedind preocupare pen
tru răspîndirea cărții în mase. Bi
bliotecarii de la căminele culturale 
din Banița, Cimpa, Maleiă etc care 
sînt învățători sau profesori au 

____  ; mulțumitoare. 
In general, munca cultural-edu

cativă și obștească desfășurată de 
către cadrele didactice a fost a- 
prcciată ca satisfăcătoare subli- 
niind-se în mod deosebit ca o, 
preocupare permanentă de viitor 
ridicarea necontenită a pregătirii 
politice și ideologice, înarmării cu 
cu atotbiruitoarea învățătură mar- 
xist-leninistă a cadrelor didactice 
pentru a putea îndeplini cu cinste 
importanta sarcină de culturalizare 
a maselor.' -

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

—~ redrde Jtdadici
diiTVaiea Jhihti a. dhi* - 4t 
ace. <*. sarcini, tov. уЦйеа Gheor
ghe tecrctar al Contitetului ozățe- 
Оеэс de partid Petroșani^ în refr 
râtul presreitat, a arătat ți care 
sînt mdsuffie ce se impun рикш 
viitoarea activitate culturaî-ede* 
cativi a cadrelor didactice.

Cadrele didactice dte Valea 
JhdiiU» avut a participare activă 
te Măte* cultural-educativă sub 
foMțte saditipte pe care aceasta 
le 4MfetMă. Un tec deosebit de 
important al muncii culturale de 
masă l-a constituit propaganda 
prin conferințe. In acest sens o 
mare parte din cadrele didactice 
au participat direct la activitatea ___ ___
doi&țaretă -de colectivele d« con- j obtioae rtaultate 
ferențiari, organizate pe lîngă câ- 
aoteete culturale, cluburi ca și în 
cadrul S.R.S.C. și A.R.LJJ.S. pre- 
zentînd conferințe instructive, vii 
ți interesante, îmbogățite cu exem
ple locale, bazate pe problemele 
producției.

Unul din mijloacele cele mai 
eficace de luptă împotriva misticis
mului și superstițiilor’ îl constituie 
brigăzile științifice. Constituite în 
Vale» Jiului, începînd din . anul 
trecut, cete 4 brigăzi științifice, 
alcătuite din oameni de diferite

0 experiență bogată
Pe marginea referatului prezen

tat de către tovarășul Vîjdca 
Gheorghe, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani» pri
vind munca cultural-educativă 
desfășurată de cadrele didactice 
te riadul oamenilor muncii din 
Valea Jiului, o serie de profesori 
și învățători au luat cuvîntul, îm- 
părtă. jdu-și din experiența Lor. 
К Йип'mai jos spicuiri din cuvîn
tul vorbitorilor.

Tov. STOICAN PETRU, res
ponsabilul brigăzii științifice de 
lă Lonea; ,Jn munca noastră 
ne~am orientat spre formarea unei 

zi puternice, active, încadra
tă cu oameni competeoți, de dife
rite specialități. Problemele esen
țele care au stat în fața noastră 
au fost: a} alegerea materialelor, 
aceasta făcîndu-se direct de la au
ditori- cu mai multe zile înainte ; 

; Ь) o âc am itarc minuțioasă de 
către cnmponențij. brigăzii pentru 

, a putea fi stăpîni pț xtepunsțri ; 
ci »apunsuril.: am căutat sg aibă 
Ш bogat conținut științific, urmă
rind în același timp . .ca elo să 
fie accesibile, pe înțelesul o- 
rilor. Urmărind aceste probleme, 
brigada noastră și-a putut desfă
șura munca în mod rodnic, cu re
zultate frumoase".

Tov. BEJENARU GHEOR
GHE. „După cum știți sînt învă
țător la școala, din Dîlja ți direc
tor al căminului cultural de aco
lo. Căminul,.nostru, are o activi- 
tare satisfac te,. In munca mea 
am căutat de Ія început să-mi 
formez un colectiv de sprijin for
mat din muncitori și țărani. Azi 
la căminul cultural din Dîlja ac
tivează. un cor, o echipă de teatru, 
o to* jație de dansjjri, soliști-etc. 
Dounța noastră este ea iu viitor 
să fim ccj, mai bup cămin din cele 
10. Și ne-om ține, de cuvînt. Mai 
am și o propunere: Am rugat ce
lelalte formații artistice ain Va
lea Jiului să nu ne uite i pe 
noi. Să dea cite ид spectacol și la 
гішіідиі cultural din Dîlja".

BQDI ELENA, învățătoare, ‘ 
instructoare superioară de pionieri 
ji bțif ij „Noi, instructorii de. 
pionieri, am căutat să formăm la
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Mîndria de a fi 
„învățător 
fruntaș*

Cine a intrat vreodată in
â 'll-a В a Școlii de 7 ani nr. 4 
din 'Petroșani nu se poate să nu 
fi fost impresionat de ordinea din 
clasă, pavoazarea lucrată cu gust, 
disciplina ce domnea printre șco- g 
lari. In fața acestor rezultate rtu

littcwiti cu tovarășa 

Năstase Elena, 
inspector general al M. I. Cc

încheierea generaliză
rii învătâmlnfului de 7 
ani $i trecerea treptată 
fa fnvăfMmîaful general 
de 8 ani, ațeazl țara 
noastră Tn domeniul în- 
văjămînfekil, științei șl 
culturii printre țările îna
intate ale lumii.

0 consfătuire cu adevărat rodnică
In prezidiul consfătuirii a luat 

loc, alături de tov. Vîjdea Ghear- 
ghe, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid, Blaj Traian, pre
ședintele Comitetului executiv al 

8 Sfatului popular orășenesc, Cismaș 
Cornel, șeful Secției de învățămint 
și cultură a Sfatului popular re
gional și tov. Năstase Elena, in»’ 
pector general al Ministerului In- 
vățămintului și Culturii. După ter
minarea consfătuirii am rugat-o pe 
tovarășa. Năstase Elena să ne răs
pundă la dteva întrebări.

ÎNTREBARE: Ce părere aveți 
despre propunerile făcute?

RĂSPUNS: Proiectul privind 
trecerea la învățămîntul de 8 ani 
elaborat de MJ.C. este produsul 
unui mare număr de cadre didac
tice și tocmai în aceasta constă 
garanția că aplicarea iui; in prac
tică va da rezultate bune. Prima 
constatare făcută la această cons
fătuire este că toți vorbitorii au 
dovedit pe de o parte cunoașterea 
temeinică a proiectului pentru în
vățămîntul general de 8 ani, vor
bind în numele unui anumit grup 
de profesori, cerc metodic, cerc 
pedagogic, ceea ce înseamnă că 
prin ei și-au spuș părerea de fapt 
toți pedagogii. Este firesc deci ca 
și propunerile să fie valoroase, ele 
pornind de la oameni competenți, 
bine pregătiți și care au studiat 
cu atenție propunerile făcute. A-

-------------------O
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IN CLIȘEU: Tovarășul Nagy 
Gavrilă „învățător fruntaș".
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I 
preciea desigur și numărul mare 
de cadre didactice, care au ținut 
să facă propuneri. Părerile cadre* 
lor didactice din Valea Jiului vot 
fi supuse discuției organelor M.I.C. 
și cu siguranță că otnilte vor căpăta 
curs.

ÎNTREBARE: Care vă 
părerea despre activitatea ciftttit* 
rte-obștească ?

RĂSPUNS : Am aflat atitea lu
cruri interesante, am luat cunoș- 
ființă de atitea metode $i pro
cedee eficace, atit din referat rit 
și din discuții incit la această în
trebate aș avea un răspuns scurt ti 
precis : Cadrele didactice din Va
lea Jiului merită felicitări pentru 
aportul adus la opera de ^cultura
lizare a maselor. л

ÎNTREBARE: Cum apreefați 
lucrările consfătuirii, în general?

RĂSPUNS : Plec din Valea Jiu
lui cu o părere deosebit de fra
me rsă despre activitatea cadrelor 
didactice de aici- Bilanțul acestei 
munci fructuoase nu putea fi dgrit 
o consfătuire cu adevărat rodnică.

Profit de această ocazie ' pentrh 
a felicita cadrele didafctice pre
miate de Ziua învățătorului pre
cum și pe toți acei educatori, în
vățători și profesori, prezenți la 
consfătuire și care și-au adus con
tribuția la obținerea frumoaselor 
rezultate menționate la consfătui
re.

te puteai opri să nu întrebi cine 
g este învățătorul acestei clase ? De 
o fiecare dată conducerea școlii răs*

puridea cu mîndrie : „Nagy Ga~ 8 
8 vrilă, unul din cei mai buni în- Ș 
I vățători din școala noastră : 
o conștiincios, priceput și mereu ac~ 
8 “ *' ' ‘ ‘ 
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pionieri ți elevi o Înaltă conștiin
ță «ocstUată, să-i ajutăm în pă
trunderea tainelor științei și cul
turii. Sp^tăminal am organizat ci
tirea ziarelor în colectiv. Pe tri- 
n^estruL.IH ада făcut 1183 abona
mente Ia ziare și reviste, iar în 
timpul vacanței 717 abonamente 
numai la reviste".

Âu mai luat, desigur cuvîntul 
mulți profesori și învățători îm
părtășind din metodele lor, cons
fătuire^ fiind un adevărat schimb 
de experiență, pentru răspindireă 8 
celor mai bune procedee în acti- f 
vitatea cultural-educativă a cadre- 8 
lor didactice. °° “

DEZBATERI

8

tiv“. Așa a fost de fapt caracte
rizat tovarășul Nagy Gavrilă și la 
adunarea festivă consacrată Zilei 
învățătorului cînd i~a fost înmî- 
nată insigna și diploma de „în
vățător fruntaș" ca o înaltă dis
tincție de prețuire pentru activi
tatea sa. Tot în aceeași zi> tova
rășul Moruș llie, director al Șco
lii de 7 ani nr. 4 Petroșani a pri
mit insigna și diploma de „Pro
fesor fruntaș". De Ziua învățăto
rului au mai fost evidențiați și 
premiați tovarășii Pali Eugen, 
Coca Valentina, Crăciun Elena, 

8 Mar cu Petre și alții.
O<3 oo oo oo oo oooo oo oo oo oo oo oo oo 00 004
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Șl PROPUNERI 
tru a discuta acest proiect, pentru 
a-i aduce noi și noi îmbunătățiri, 
cadrele didactice din Valea Jiu
lui s-#u întrunit în consfătuirea 
organizată săptămină trecută.

Prelucrarea proiectului M.I,C. 
cu privire la școala de 8 ani a fost 
urmărită cu deosebită atenție de 
către cadrele didactice deși el fu- 
seâe studiat în prealabil de fiecare 
în parte. In discuțiile purtate pe 
margțpea proiectului, 1a care au 
participat mai bine de 20 de ca- 

importanre șșxe au fost înaintate 
Ministerului învățămîntului și 
Culturii. De pildă, tev. Părifenu 
Sîfnion, directorul ȘcoB medii se
rate din Bttroțani a arătat că 
predarea obiectului de contabilita
te te ciasa ă VIII-a este bine ve
nită și de aceea nu ar fi rău să 
se includă în programa acestei dis
ciplină și întocmirea . diferitelor 
acte oficiale ca. adeverințe, pro- 
cese-verbale, dări de seențti, în
tocmirea de cecuri etc. deoarece 
la limba romînă tacestora li, se dă 
o mică atenție.

Tovarășa Mușteaa Florica, di
rectoarea Școlii de 7 ani nț. 1 Pe
troșani a propus ca’’ Incepted cu 
anul școlar viitor, muzica, educa
ția fizică și desenul să fie induse 
în programa de învățămint tedl

-
* Tv-' ’

La sfîrșițul fiecărui an școlar, 
elevii, părinții P cadrele didactice 
trec în revistă cu îndreptățită 
mîndrie și satisfacție, rezultatele 
obținute în urma unei munci dc 
luni de, zile dusă cu pasiune și 
perseverență. Acest bilanț, este de 
fapt sfîrșițul unei etape și înce
putul alteia, trecerea la o treaptă 
nouă în urcușul nesfîrșit al dru- 
.mului către o' înalță cunoaștere, 
o înaltă știință.
, Anul acesta bilanțul 0 realizări- —
lor a fost lapidar, cea mai mare l! dre didactice, s-au adu» propti^ri 
ppțțe ,a consfătuirii cadrelor di- 
dactice. dip Valea Jiului, desfășu
rată în Petroșani timp de trei zile, 
fiind consacrată discutării proiec- 
telex de viitor, a sarcinilor măre- 
țe^puse în fața pedagogilor din ța
ra noasti-f, de către oel de_al III- 
lea/Googres al partidului. Unul 
din aceste obiective încredințate 
mărplnr didactice es^ încheierea 
дп următorii doi ani a generali
zării învățămîntului de 7 ani și 
tr^erri1, Ia, școala generală de 8 
am. Trecînd la înfăptuirea acestui 
obiectiv, deosebit de important al 
revoluției culturale din țara naas-

: ixă, Ministerul învățămîntului și 
Culturii a elaborat un proiect, în 
игдаа propunerilor maselor largi 

, ds rfedng i a discuțiilor дает- 
br’> CoseiItulu superior âl șco-
Шог în ședmța din măi’ a.c. Pen-

PREȚIOASE
de te clasa l-a deoarece în prezent 
există condiții de tisM ți cadre 
didactice pentru asigurarea predă
rii acestor noi obiecte.

Predarea algebrei ar pMca în
cepe din clasa ѴЦ-а, o «ă pe 
săptămină, continuînd în clasa a 
VIII-a cu două ore pe săptămîaă, 
a propus tov. Stoica Imn, direc
torul Școlii medii serate din Lut 
peni. Este, de asemenea, de doriț 
ca în maaualele de fizică să se 
prevadă ți teme de laborator.

Atit tovarășul Atttoce foan, dir 
recmrul Școlii medii dta 4lrfiian 
dt ți tov. Stoica^. В1сШ| profe
soară te Școala oraie Mn Lunea 
au propus mărirea numărului de 
ore de te trei te pattn căptă- 
mînal pentru predarea îlttbit ro- 
mîne la nona clasă a Vlfi-a.

Astfel, la tribună s-au perindat 
peste 20 de profesori făcind" pro
puneri importante, menite să facă 
din învățămîntul general de 8 ani, 
temelia studiului superior, carac
teristic omului riitorwui. j.

Cadrele didactice din . Valea 
Jiului nu și-au precupețit etotair 
rile, folosind teată priceperea și 
capacitatea lor pentru a arai i 
din plin te îndepiiniree n ct 
trasate de partid cu privire 1a tre
cerea la tevățămîntul gefleral de 
8 ani. • • - ............ ''

» Sala 'clubului A,.S.l.T. din i 
’ Petroșani a găzduit timp de 3 • 
? Zile consfătuirea cadrelor didac- * 
? tide din Valea Jiului, organic 
j tă cu prilejul dezbaterii proiec- • 
ș ticlui privind trecerea la învă- * 
i țămtntul generat de 8 ani pre- i
♦ cum și activitatea cultural-edu- * 
•colivă. IN CLIȘEU: Un aspect' ;
* din timpul consfătuirii, din- sa- i
J la clubului A.S.I.T. ț

Au sosit pionierii
Cea de a treia zi a consfătuirii 

a coincis cu sărbătoarea închinată 
cadrelor didactice1 din'țara noastră 
și' anume Ziua învățătorului. Cu 
acest prilej tovarășul Panfilie 
Gheorghte, șeful Secției de învă- 
țămînt și cultură ă Sfatului popu- 
.Uc.. oțășeneșc, a , fejițțtaț „jadtcle 
didactice pentru rezultatele obți
nute' în procesul instractiv-oduca- 
ti'v precum și în domeniul activi
tății cultural-educative^ •

La puțin timp de ia deschide
rea adunării festive consacrate Zi
lei învățătorului în sala de ședin
țe a pătruns, în sunet de trompetă, 
îa ritmul tineresc ai tnbeîor de
legația pionierilor, ca simbol al 
prețuirii,, respectului și, recunoștin
ței elevilor fața de dascălii lor 
dragi, tn cuvinte*1 calde, emoțio
nante, pionerii au felidtat în*ă* 
tătarii-- și profesorii dd ăua Лог 
uetecteste nureass în aGtisitMM.Jor.
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Peatru depvojtyea continuă a agriculturii 
noaatee socialiste

U B LICIT AT i’
.. „

ч і „Я. > ■
(Urmare din pagina l-a) de a asigura studierea Atentă, 

—rof undată a Raportului pre- 
• to cFtro toii

; ; aprofundată a R
м' ’Wj Л*1*** ...

guvern, lărgirea continuă a sec- membru și candldațn ae partid, 
te către oamenii muncii dhtorului socialist ton agricultură 

a fost însoțitei to creșterea nu
mărului de animale Й «r produc- 

. tivității lor, Raportul atrage în 
mod deosebit atenția țwupra, re
zervelor mari pe există în fiecare 
gospodărie în vetoraa sporirii 
numărului dp animate si RiHărt, 
a producției to lapte, carne, lînă 

.$i »4ă. . , л ,
- Calea sigură pentru realiza
rea sarcinilor de cH^fere a șep- 
feîuîui o cOtoțitute sporirea AM- 

'mireteL to animate- matcă prin 
păstrarea și creșterea tinereftotti 
provenit în primul rind din Blă- 
silă proprie. îndeplinirea sarci
nilor îâi dww—md, craetțrii tod- 
malelor depinde to asigurarea 
unei puternice Utoe tfe furai» va
riate. care să asigure o hrană 
eofflpfetă și îndestulătoare pen
tru animale.

Un șir de măsuri au fost sta
bilite to plenafă și pcnt?u dez
voltarea viticulturii și pomiqul- 
furii care trebuie să se extindă- 
pe terenurile fn pantă, improprii 
altor culturi.

Precum se știe, îți 
tării noastre, creșterea producției 
la hectar '. constituie mijlocul 
principal de sporire a. producției 
agricole. De aceea, Raportul pr«r 
vecie importante măsuri de ridî 
care a fettftffittll pămîrvtului. In 
această privință o măre atenție 
trebuie dată folosirii pe scară 
tot mai largă a îngrășămintelor 
organice, producerii unot câflti- 
tăți din ce îrț’dfe» Tftit mari de i 
îngrășăminte chimice, insecto- 
fungidde și ierbicide și utiliză
rii lor raționale, combaterii ero
ziunii solului. îmbunătățirii so
lurilor podzotice. Pentru obține
rea unor recolte mari an de an. 
indiferent de condițiile climatice 
otenara a stabilit ca until din
tre cete mai de seamă obiective 
în domeniul agriculturii în vii
torii «ni — extinderea suprafe 
fetor irigate —, aoeagfe» fiind o 
importantă problemă to stat. 

Jrrtr-o primă etapă se vor irig»

Donării, jar în etapa П-a încă 
, ț miîioi* hectare., înfăptuirea a- 
‘iteățui .măreț itotediv. care cere 
TBobțlizarea ,Uagr îtoegțnpte mH- 
îpac» fehnițc^materiăte și a e- 
fortilfilor, oamenițnf muncii, va 
avea o înrîurire dqoșehit to po
zitivă asupra toz-voltării • agrieul- 
tftni -și a. întregii economii.

-Dotarea în continuare a agli- 
■culturii cu mașini., și tractoare 
pentru ridicarea aradului to 
mecanizare, ^шшшиігм, раШк- 
țfl șl șoFtlnwnteltH mațpttHor a- 
gricote, îmbunătățirea activității 
S.M.T.-urlțpr șl a mecanizatori
lor sporind cointeresare» aces
tora la creșterea producției pe 
tetetmrlte lucrate, extinderea e- 
lectrlficării furate $1 folosirea e- 
nergiei electrice în nroifucția a- 
pricolăq fac parte de asemenea 
dintje măsurile pripei o a le sta
bilite de plenară în .vederea în
făptuirii sarcinilor Congresului 
partidului privind creșterea pro
ducției agricole;’ ..

O atwtie tot mai mare va fi 
acordată îmbunătățirii aCUvitătil, 
to cercetare științifică îu vede 
rea sporirii contribuției institu
țiilor te cercetări la soluționa
te» celor mai importante proble
me ale creșterii producției agri
cole. Subliniind că una din con
dițiile de bază ate dezvoltării a- 
gricajtMr# HMpaLjstțj ^^.asigu
rarea ei cir cadre bine pregătite, 
capabile să aplice în producție

• cuceririle științei $j experiența 
îha iritată, siă organizeze șl să 
conducă cu pricepere marile gos
podării socialistei Raportul a 
bps sarcina asigurării «Mteelor 
te specialiști,. a mecanizatorilor, 
catfrttof de conducere dtn G.A.C. 
necesare «gricehuril în armato
rii ani.

Articolul te țață nu poete te-

condițiile

i

In a- 
grtculturi. Principalul lucru este 
să se ia neîntîrztet măsurile ne
cesare peatru transpunerea în 
viață a acestui vast și însufleți- 
tor program to dezvoltare а я- 
grjctriturir noastre socialiste.

îndeplinirea rti succes < a Di- 
rettiveior Con greșului ăl IH-lea 
al psrrtiduidt privind încheierea 
cotectivizării agrit&iiuriî, întări
rea economico-arganlzatorrcă a 
gospodăriilor colective, Creșterea 
continuă a producției vegetale $1 
anitnaie, se strblidiază în Raport, 
impune . ridicarea pe o treaptă 
mal înaltă » conducerii de partid 
aWriritoufH. ИЙйЙОДЦЙ-еа con- 
tirwă a întnșgii Activități a 
f W»e<dr »'toganizațiilor de 
partid, organelor centrale to ștat 
și a sfaturilor populare.

In Raport se stabilesc obliga
ții to seama pentru Ministerul 
Agriculturii și alte ministere și 
organe dfe stat ,₽a și pentru sfa
turile popularei Aoestea trebuie 
să elaboreze și să pună în apli« 
care măsuri corespunzătoare pen
tru reaRzarea obțigațiilor ce le 
revin.

Așa cum se arată în Raport, 
rolul tiotărîtor ti* reâUzarea» cu 
succes a sarcinilor privind con
strucția socialistă ta safe și spo
rirea slstețnatiță a producției a- 
gricote îl arc murx® organizato
rică. Aslgurînd ca foăfe forțele 
dfrr я gr le ul tu ră să acționeze du
bă un plan unto, pentru înfăp
tuirea tatfTrflo? trasate de partid, 
comitetele regionale și raionale 
de partid trebute să la măsurile 
organizatorice necesare, să re
partizezi în acest sector cadre de 
partid șKto 'fetaf eu experiență, 
competente1, șă exercite un con
trol permanent,1 sistematic, să a- 
jute Concret, opefatîv. gospodă
riile de stăt și eolecfwe în în
treaga W activitate. Efe trebuie 
sg- nsfflă în centru! preocupărilor . 
îmbuh^tăfîrea twticii ■ organiza
țiilor -to btftî dW gospodăriile

ч it > -

« - 

«♦

!
•
î sfaturile pofWlcre. ’fț preajma 
" П2ЙІІВ1М1 28»naW4C
lorașefe 

ітшд 
t noastră. Rezi

or-

agricole colective și din gospo
dăriile de stat pentru ca acestea 
să-și îndeplinească pe deplin ni
lul de conducător politic în în
treaga activitate a unităților a- 
gricote soaalîste.

Pentru înfăptuirea sarcinilor 
stabilite, Raportul cere organe
lor și organizațiilor to partid să 
toâ o deosebită atenție lărgirii 
а-ctivitățH politico-educative hi 
rîntori maselor. Ele trebuie să 
studieze și să organizeze răs- 
pîndirea largă a experienței gos
podăriilor fruntașe.

Plenara C.C. al partidului a 
stabilii măsurile necesare pentru 
realizarea sarcinilor stabilite de 
Congres în dbmeniul agricultu
rii în perioada planului de șase 
ani. Dar atingerea obiectivelor 
pentru 1968 depinde îrtfr-o mă
sură hotărîtoare de înfăptuirile 
din fiecare an. De aceea este to 
cea mai mare însemnătate ca or
ganele și organizațiile de partid 
să ia toate măsurile dfe care de
pinde creșterea pdxhicției agri
cole vegetale și animale în acest 
an și în anul viitor. Acum toate 
forțele trebuie mobilizate pentru 
strîngerea fără pierderi a recol
tei to cereale oăioase, pentru e- 
xeeutarea lucrărilor de îngrijire 
a culturilor, pregătirea condiții
lor pentru recolta anului viitor. 
O atenție deosebită trebuie dată 
realizării Sarcinilor privind creș
terea numărului de animale în 
G.A.S. șl G.A.C., asigurării fu
ratelor si terminării din timp a' 
construcțiilor necesare adănosii- 
rii întregului efectiv de animale 
prevăzut pentru sfîrșitul aces
tui an.

Muncind cu entuziasm și per
severentă sub conducerea orga
nizațiilor de partid pentru apli
carea măsurilor stabilite de ple
nara C.C. al partidului, oame
nii muncii vor obține noi și tot 
mai mari succese în lupta pentru 
înfăptuire-, sarcinilor Congresu
lui al III-!ea în domeniul con
strucției socialiste la sate și în 
dezvojtârea agriculturii.

(Articol de fond 
din ziarul ,,Scînteia“)
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a
gospodărești la cererea cetățe- 2 

. nllor: a fost săpat un canal ÎI». I 
strada Merișor, este în curs to j 
execuție repararea scărilor to J 
ia locnințefe din colonia Ka- ■ 
к as var. I

La Aniinoasa, la propunerea J 
alegătorilor, a fost mutată bf- * 
bHoteca cluhuh,: minier în în. î 
calul ocupat pînâ nu de mult î 
to bufetul din centrul comunei. | 
iar dispensarul medical a fost j 
dotat cu un aparat Roentgen. $

însuflețite acțiuni obștești î
La acțiunile inițiate to corni- I 

tetele executive, de deputății î 
sfaturilor populare sî de coml- j 
Șefele to cetățeni oentru gos-î 
podărirea și înfrumusețarea ț 
cartierelor ai străzilor localită- • 
filer noastre au participat în ♦ 
această primăvară mtf de cetă- ? 
tent. Realizările obținute prin J 
acțiunile obștești ale alegători- ♦ 
ілг sînt însemnate. Cetățenii • 
Văii Jiului au efectuat în a- 2 
ceasta primăvară peste 733.0(10 j 
ore to muncă voluntară, realj- ♦ 
zîrid o economie to 2.139.435 « 
lei, :

Acțiunile obștești ale cetățe- î 
nilor pentru executarea to di- * 
ferite lucrări gospodărești al 
continuat s| în cursul lunii iu- * 
«te. A’egătoril din cartierul J 
Fero al oraș»!»’ Retrila de pil- ♦ 
dă,' au efectuat 940 ore to mun- I 
că voluntară la întreținerea șl ? 
extinderea zonelor verzi amena- f 
late în cartier, la sădirea de ♦ 
flori si renarări to șanțuri. In? 
iscroni cetățenii au amenajat j 
în fața școlii elementare ron- І 
duri de flori, zone verzi. Impor- * 
tante lucrări gospodărești au? 
fost executate și în localitățile? 
Uricani și Lupeni.

Щ|1П»>НН
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Exploatarea minieră Vulcan
Organize»îă hi zic»tie 17 iulie la sediul ex

ploatării им eeaoctnr <-■ Hâtru ocuparea urmâtearelo r 
posturi;

maiștri mineri 
maiștri electromecanici

Cererile rntoțife de actele necesare se pot de- 
ршм zilnic U s«4iul exploatării miniere Vulcan, 
unde^se pot obține ți informațiile necesare.

w

I

imwmii» л iMiiiii ii lotiiiii 
PtTtOȘANI 

ANUNȚA
In conformitate cu decfaja Comitetului executiv al Statu

lui popular al orașului regional Petroșani nr. 352 din 27 iunie 
18*1 șț a normew E.C3^ întreprinderea de locuințe și lo
caluri Petroșani, I ce ? 4 cu data de t ІіШе 1961, va executa 
îri mod obligatoriu, contra COSL cwrățîtui coșurilor la toate 
imobMefe din Valea Л» d.

Contravaloarea serviciului de curățitul, coșurilor de la a- 
bonațh întreprinderii, se va încasa conform deciziei Comitetu
lui executiv a Sfatnftrf popular regional nr. 414 din 1956.

Locatarii imObifelor proprietate particulari, sînt invitați la 
sediile sectoarelor I.L.L. <fiw localitățile: Lone», Petrila, Pe
troșani, Aafneasa, Vulcan și Lupeni pentru încheierea contrac
telor. ,

’ . •» >. 4 . ' - _• I J'

................................................................................................................................................  ...ІММГ

Exploatarea minieră Lupeni
Ține în zilele de 20 și 21 iulie 1961 la sediul 

exploatării un concurs pentru ocuparea următoare
lor posturi :

— maiștri principali mineri
— maiștri mineri

Doritorii tjoț depune cererile însoțite de acte
le necesare la sediul exploatării miniere Lupani, str. 
Vitos Gavrilă nr. 1 pînâ la data de 10 iulie 1961, 
unde pot obține $i informații suplimentare.
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ОееШз&рі pe calea bunei 
gospodăpipi 

Proptmerife cetițenitor 
se înfăptuiesc

Au trecut mat bine de 4 luni 
te J»,, ateferife tegutațitor în 

j 

aiegerfler оашеімі uionai din 
așefe și ctentmelc Viii Jiului 
Mlțaif numeroase propuneri

im a
..... propuoeri-

I lor cetăl^niipr a teyerift o pre- 
’ оея»**і Й І»Ше a comitetelor 
î executive ite sfaturilor popu-
• fere npu consțttuife. Stadiul de 
•rezolvare a pri>punerHor cetățe- 
l nttec este analizat periodic în 
? ședințele cortUtefetor excutive 
î ale sfaturilor poptdare, o seamă
• de propuneri. sînt studiate de 
î căM£M№il]&«№ndate pen-

• ționate de comitetele de cetă-
• tei” 
? Roadele preocupări! sfaturilor 
? populare pentru rezolvarea pro-
• punerilor făcute de oamenii
• muncit se văâ în toate localită- 
.• Iile.. Pipă la Ă5 iunie «, c. <Hn 
;<еМЙ propuneri «ie «țtățeto-

pruouneri.
Ițtă doaț cite va,, din propu-

întreprinderea comunală orășenească
PETROȘANI

o
o< __
* nerite rezolvate; în ultimul timp : 

"■.......... ‘ 1 au
iropi» ca, localul cămipriui cul- 
:*rtf M Й? fat*ț c» «n 

.bJ -! r* . .fo Cursul 
|ІмІГя|^>Г0>»;^Мх «t 
. '- mstoerM. A fost sațlsfăcu- 

a locuitorilor din 
i a orașului 

«v i-v (IH HVBK w. • Petrii». In acest cartier a fost 
sigur epuiza bogăția probleme- î deschis un chioșc pentru vtnza- 

■ lor analizate si t sardrotor tea- * wa <*■ zl«» ♦’ debit de tutun.
sate de plenară. Comitetele re- 2 ,n V“fc®n a» M realizate, de 
giooate și raionala to partid, or- ♦ мевопеа, importante lucrări 
gawizațiile te partid au da*wfa » —-■■

j nerlfe rezolvate; în ultimul tț
1 Cetățenii dig satul. Jioț
♦ prr---------
î t*sL,. „ -♦ ардг$ fc

2 fă ri $ смоге, a 1
j cartierul Fabrica

chigșc pentru 
a și debit te

AHBAJEAZĂ CONDUCĂTORI AUTO 

pe• autobuze, autocamioane, autospeciale 
șl autoturisme.

De s
J <

r‘

angajează un tract orisf pe 
UT.O.S. 2.

Cererile se vor depune la secretariatul L C. O, 
din Petroșani str, Ghearghe Gheorgkiu-Dej nr. 72,

b a ■■ ■■i.

J

1

Pentru sezonul de vară
preferați încălțămintea ușoara, cu 
fețe din ptnzt, elegante, ieftină 
și igienică

Magazinele Q.CJL. Produse Industriale smt bine 
aprovizionate cu im variat sortiment de încălțăminte 
pentru femei, bărbați și copii.

I

Întreprinderea de construcții și montaje 
miniere Petroșani 
AjVGA jează 
inginer 
inginer r------_____________
inginer Pt verif, proiecte și devize, 
inginer 
inginer principal mecanic, 
tehnician I. — metrolog, 
contabil principal, 
inginer principal montaje (construcții), 
tehnician II — utilaje.

principal norme montaje, 
principal contracte,

control tehnic calitate.

— Un
— Un
— Un
— U«
i- Un
«re Un
— Un
- Un
— Un
Condițiile de salarizare și angajare sînt cele 

prevăzute de hotărîrile in vigoare.
Ofertele se vor adresa direct Întreprinderii de 

construcjii și montaje miniere Petroșani, str. M. 
Eminescu nr. 17.

I
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Comunicatul comun 
sovieto-vietnamez

tetă pe eate pașnică situația din 
'Laos.

« Guvernul sovietic a declarat 
că sprijină întrutotul propune-; 

, rile guvernului , R. ,D., VietnanI 
referitoare la eunificarea pașni
că a Vietnamului.1 Guvernul so
vietic aprtjină io Întregime ce
rerea legitimă a poporului viet- 

' nainez'cli prtvire la cttrniarea ‘a- 
mestooMttf străin ftr ■■ trebuHte 
interne ajp 1 *a ,|Диі de sud.

. cplul seriițș pe care-1 reprezintă

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
tASS transmite:

La Moscova a fost dat publi- 
jltății comunicatul sovieto-viet- 
aamțz cu prilejul vizitei de prie
tenie făcute în U.R.S.S. de de
legația guvernamentală a R. D. 
Vietnam, condusă de primul mi
nistru Fam Van Dong. In comu- 

1 ni cat se arată că „actuala situa
ție internațională evoluează în 
mod favorabil pentru întărirea, 
forțelor socialismului, păcii, in- Ctftj relevat peri-
dependenței naționale și demo- . ____„ , :
Crației, care precumpănesc asu- acțiune# cercurilor Imperialiste, 
pra forțelor imperialismului, re- , mai cu seamă ale S.U.A., care, 
acțiunii și agresiunii". ' dr ajutorul autorităților sud-

Tratativele care au avut loc la vietnameze, intensifică pregătiri- 
Moscova au demonstrat încă o * le mțlităre în Vietnamul de sud. 
dată „deplina unitate de vederi Cefe două guverne au condam- 
intre guvernele U.R.S.S. și R. D. nat fgor . ocuparea. ilegali 
Vietnam în toate problemele dis
cutate" — se spune în comuni
cat.

In comunicat se subliniază că 
după Consfătuirea de la Mosco
va din noiembrie 1960, a repre
zentanților partidelor comuniste 
și muncitorești „a crescut și mai 
mult соегіипедг tuturor țărilor 
lagărului socialist, s-a întărit 
solidaritatea mișcării comuniste 
Internaționale".

In comunicat șe exprimă pro
funda convingere că pentru asi
gurarea coexistenței pașnice și 
izbăvirea- umanității de amenin
țarea I unui război mondial este 
necesară realizarea programului 
de dezarmare,generată și totală, 
propus-* de guvernul sovietic.

In comunicat se exprimă spe
ranța că tratativele sovieto- ame
ricane in problemele dezarmării, 
carp au început la 19 iunie 
Washington, se vor termina cu 
succes.

Guvernul R. Й’ VietnaiA' a de
clarat că sprijină cu hotărîre 
propunerile guvernului. sovietic < 
în problema încheierii neîntîr- 
ziate a tratatului de pace cu 
Germania.
' -Ambele guverne consideră că t 
tratatul de pace german trebuie 
să Be semnat în acest an.

Șefii celor două guverne și-au 
exprimat convingerea că blocu
rile militare de tipul S.E.A.T.O. 
trebuie să fie lichidate, ele con
travenind* intereselor naționale 
ale_ popoarelor Asiei de sud-vest. 

consideră 
cel mai , 

reglemen-

mai cu seamă ale Ș.U.A., care, 
dl ajutorul autorităților sud-

de către S.U.A. a Taiv anului, 
„care reprezintă un act de agre
siune* împotriva R. P. Chineze" 
și ău ..declarat că sprijină întru- 
totul propunerile R.P.D. Coreene 
referitoare la unificarea pașnică 
a Coreei.

In cursul convorbirilor și trar 
tativelor s-au discutat de aseme
nea problemele construcției so
cialiste și comuniste. In comu
nicat se subliniază năzuința ce
lor două guverne de a dezvolta 
șl pe viitor, prin toate mijloace
le, colaborarea politică, econo
mică și culturală între cele două 
țări.

Un succes al forțelor 
de stînga din Sicilia
ROMA 5. Corespondentul A-

gerpres transmite:
Adunarea regională a Siciliei 

a ales noul guvern autonom al 
insulei în frunte cu socialistul 
Salvatore Corallo. Din noul gu
vern fac parte opt miniștri — 
patru socialiști, trei sociali-creș- 
tini și un independent. Pentru 
guvernul Corallo au votat depu
tății comuniști, socialiști, soclali- 
creștini și independenți. In felul 
acesta s-a pus capăt unei1 înde
lungate crize provocată de parti
dul clerical democrat-creștin în 
încercarea sa de a instaura cu 
ajutorul monârhiștilor și neofas
ciștilor un guvern reacționar.

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

F. S. M. țeste solidară 
cu lupta poporului 

algerian
PRAGA 5 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

C.T.K., Federația Sindicală Mon
dială a adresat Uniunii generale 
a muncitorilor algerieni o tele
gramă cu prilejul Zilei națio
nale de luptă a poporului alge
rian pentru integritatea și inde
pendența țării sale. F.S.M. îi a- 
sigură pe oamenii muncii alge
rieni că este solidară cu lupta 
lor pentru eliberare, condamnă 
războiul colonial din Algeria șî 
își exprimă convingerea că cauza 
justă a poporului algerian 
triumfa.

HAVANA 5 (Agerpres). Co
respondentul TASS, Nikolai Ci- 
ghir transmite:

In Cuba s-a îneneial campa
nia prelucrării trestiei, de zahăr 
pe anul 1961. In această cam
panie denumită de cuba rai popu
lară deoarece întregul pămînt, 
toate fabricile de zahăr aparțin 
acum poporului, Cuba a produs 
peste 6.500.0Ѳ0 tone zahăr, ceea 
ce reprezintă o producție re
cord. Această producție consti
tuie o mare bogăție a poporului. 
Dacă în trecut, < cînd în » țară 
”e ■ в'■!»'. ---------------Q

Declarațiile făcute de prințul 
Stifanuvong la Pekin

ștăpîneau imperialiștii și lati
fundiarii, partea leului din pro
fiturile realizate de pe urma a- 
cestei principale ramuri a* eco
nomiei cubane "se scurgea în bu
zunarele patronilor, în prezent 
întreaga producție de zahăr a- 
pârțirie poporului. In momentul 
de față pentru cubani zahărul 
înseamnă în primul rînd noi u- 
zine'și fabrici, noi mașini agri
cole, reprezintă,--industrializarea 
țării, dezvoltarea multilaterală a 
producției agricole.-

■_____ ■

la

va

PEKIN 5 Agerpres).
La 5 iulie prințul Stifanuvong, 

președintele Partidului Neo Lao 
Haksat, care se află în R. 
Chineză fiind în trecere de 
Geneva spre patrie, a ținut 
Pekin o conferință de presă.

Sufanuvong a subliniat că în
cheierea relâtiv rapidă a acordu
lui de la Zurich dovedește o dată 
mai mult că problema laoțiană 
poate și trebuie să fie soluțio
nată de laoțienii înșiși fără nici 
un fel dp amestec din afară'.

Un guvern de coaliție al Lao- 
sului, a arătat prințul Sufanu
vong, poate fi format numai pe

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

Tiraniâ din
SALVADOR 5 (Ager-

P. 
Ia 
la

baza lărgțrii actualului guvern 
condus de prințul Suvanna 
Fumma.

In îricheiere. Sufanuvong a a<- 
răfat că partidul Neo Lao Hak
sat va depune eforturi1 pentru 
întărirea colaborării strî _jțe ca
re există între acest pa, .id și 
guvernul legal condus de prin
țul Suvanna Fumma, în vede
rea formării unui guvern națio
nal de coaliție pe baza lărgirii 
guvernului legal condus de prin
țul Suvanna Fumma, deoarece 
numai un asemenea guvern ar 
putea îndrepta Laosul pe calea 
păcii și neutralității.

Cele, două guverne 
că este necesar ca în 
scurt răstimp să fie

Praga
(Agerpres). Ceteka

guvernamentală a 
Vietnam,

Delegația guvernamentală 
a R. D. Vietnam a sosit 

la
PRAGA 5 

transmite:
Delegația

Republicii Democrate 
în frunte cu Fam 1£ап Dong# 
primul‘ministru âî R. D. Viet
nam, a sosit la 5 iulie la Praga.

------ O—

Sierra Leone a întrerupt 
legăturile comerciale 

cu Republica Sud-Africană

FREETOWN 5 (Agerpres). —. 
La 4 iulie, guvernul statului Sier
ra Leone a anunțat întreruperea 
legăturilor comerciale cu Repu
blica Sud-Africană, în semn de 
protest împotriva politicii de dis
criminare rasială promovată de 
către guvernul acesteia. în comu
nicatul oficial dat publicității la 
Freetown se arată că toate por
turile și aeroporturile acestei țări 
africane vor fi închise pentru 
avioanele și navele R.S.A. Se a- 
nunță de asemenea interzicerea 
angajării cetățenilor albi de na
ționalitate sud-africană în servi
ciile civile sau comerciale sau in
trarea lbr pe teritoriul- statului 
Sferra Leone.

, —: ----------------Д  ■

Will шіМІе ііоііШ si іодііш 
ШІІШН lllbllini І90ІІШ

delegației sovietice a cerut 
vîntul pentru a face o observa
ție în legătură cu declarația de
legatului american Este evident, 
a spus (et, că o activitate rodni
că a conferinței - noastre ,trebuie 
să înceapă cu un document de 
bază și anume cu declarația re-* 
feritoare la neutralitate.

„Reprezentantul S.U.A. ne pro
pune să începem discutarea pro
punerilor concrete cu problema 
controlului. In felul acesta de
legația S.U.A. ne propune să 
punem căruța în fața calului. 
Este evident însă că abia după 
ce vor fi elaborate și puse de 
acord principalele prevederi cu 
privire la neutralitatea Laosutuî, 
se vor putea discuta și soluționa 
celelalte probleme între care șl 
problema controlului".

Delegația S.U.A., a spus în 
încheiere G. M. Pușkin, continuă 
să se situeze pe vechea sa linie 
de 'tergiversare a lucrărilor c6n- 
ferinței.

Cu aceasta, ședința din 4 iulie 
a luat sfîrșit.

GENEVA 5 (Agerpres). TASS 
transmite :

• - riuite, 'participanții ia con
ferința pentru Laos s-au întru
nit într-o nouă,ședință, prezida
tă de reprezentantul Angliei.

Reluînd ’ declarațiile din 3 iu
lie ale reprezentantului' grupului 
lui Fipni Nosavan, împuternici
tul autorităților ngodinhdiemis- 
te a repetat din nou declarațiile 
generale despre necesitatea „în
cetării .definitive și eficiente a fo
cului": De aproape două luni 
marionetele americane uzează de 

'această freză ’tăsefIată, pentru 
a-și ascunde vădita lipsă de dq- 

rezolvarea prb- 
— asigurarea 

independenței

rînță de a grăbi 
blemeî principale 
neutralității ț. și 
Laosulpți.

La ședință au 
vîntul reprezentanții Canadei șî 
S.W;A. »•> . -

Reprezentantul S.U.A., J. Stee- 
ves a irosit mult timp pentru a 
repeta cefe SpUse anterior; rfe re
prezentantul Saigonuîui. Агипт 
cînd vine p« yjei nevinovați el 
a ajung Ta afirmațiile ridicole 
că S.U.A. și partenerii lor nu ar 
fi răspunzători pentru activita
tea «sterilă a conferinței.

7n încheierea ședinței 
cuvîntul Vongvîcif, șeful delega
ției Partidului Neo Lao 
■Semnarea comunicatului

Mat apoi cu-

a luai

Haksat. 
de la 

Zurich, prezența Іа I latul NaJ 
țiiinifor ' ă împuterniciților gru- 

acesH 
■tea», părem că -urmează să ducă 
la accelerarea -desfășurării con
ferinței îrt problema Iboțiană, la 
fesplyarea rapidă a acestei pro- 
blșrpe — a spus Vongvicit.

* l,Conferința noastră dispuse 
deja de baza necesară pentru 
discutarea problemei independen
ts, suveranității și neutralității 
Laosliluf. Avînd în vedere că 

'Laosul, prin reprezentanții săi, a 
căzut de âcqrd la Zflrich asupra 
conținutului noțiunilor de neu
tralitate șî independență ale ță
rii, participant» la conferința 
noastră trebuie să treacă la o a- 
naliză concretă a problemei res
pectării independenței și neutra
lității Laosului...

■ G. M. Pușkin, cbnducătorul

pulul ■ Boun-Oum, toate

SAN 
preș). 

S-au 
preluarea puterii în .Salvador de 
către o clică militară condtusă 
de colonelul Angel Castillo. A- 
genția Prensa Latina , relatează 
că situația politică din Salvador 
se caracterizează, pe de o par
te, prin existența unei tiranii ca
re împiedică exercitarea libertă
ților și drepturilor democrati
ce, iar pe d<e alta prin cererile re- 
petate adresate '(te* junfZtffîTîta; 
ră Washingtoaulpi^^^eif a-i acor
da un împruhwf «irindupă cum 
s-a recunoscut oficial la Sari 
Salvador, „constituie singura 
posibilitate de subais^gță" ■ a ac
tualului regim.

Guvernul 'S.tJ.A., căre a spri» 
jinit loyitura dp .stqț din lună 
ianuarie, deoarece .gyvernql an
terior , mqnifesta^p .-o sjnțpatie 
„suspectă,', penfriit regimul . Juî 
Fidel Castro dyi, ,fuba, s-a gfe? 
rjt să ajute juqtă mțlitțiră din 
Salvador în ' cadril faimpa,șei 
„Alianțe pentru progfîs".

După cum rejr.arc^Hre’nisa.JLa- 
îinâ; ace^t ’'ăjutojr, .se va limita 
la trimîterea uțior; surpmajri a- 
gricoîe^pe ^are, S.U/:' % 
pTașa in alta. p^. . . -

Pentru a s« țnențiP ^la puie; 
re, Junta militef^' ptegâte§te o 
farsă ’ eleetPțâJ^, Organizați ile 

——  -*=«ЧГ' — .h.*.

Lupta de eliberare naționala ; 
din Angola ia ашркэдрё

Cfl-
I

împlinit cinci, luni de la

Salvador
democratice, care continuă să 
lupte pentru instaurarea unui 
regim constituțional, au demas
cat aceste manevre, calrficîndu-le 
în manifestele care au fost lan
sate la San Salvador ca urmă
rind „să legalizeze un regim des
potic", Organizațiile democratice 
cer imediata încetare a represiu
nilor, eliberarea deținuților poli
tici și eliminarea șefilor militari 
din viața politică.

^HreițsaJLa-

LUANDA 5 (Agerpres). — 
^Portughezii du renunțat la spe
ranța de a obține o victorie rapidă 
împotriva răsculaților" — scrie 
corespondentul din Luanda al zia
rului englez -„Daily Telegraph". In 
ciuda măsurilor represive luate 
de colonialiștii portughezi lupta 
populației din Angola pentru eli
berarea țării de sub exploatarea 
colonială ia o tot mai mare am
ploare. Neliniștit de înfringerile 
suferite de trupele sale în nor
dul Angolei, unde răscoala a luat 
caracterul unui adevărat război, 
guvernatorul . general Deslandes, 
întreprinde o călătorie de inspec
ție prin această regiune a țării. 
La 4 iulie, oprindu-se în loca
litatea Carmona, el a fost nevoit 
să recunoască — după cum trans
mite agenția Reuter .— ,că „si
tuația este, gravă". Intr-adevăr, 
localitatea ■ Cârmona .este înconju-

rată aproape in' întregime de răs- 
culați. La 3 iulie a fost dat sem
nalul unei йоі ofensive a forțe" 
lor patriotice. Punctele de rezis
tență ale trupelor coloniale sînt 
supuse de Ta east dată fără 
întrerupere focufui detașamente
lor. mișcării dp eH&frate. In oraș 
— care a fost încercuit CU slrmă 
ghimpată — iomneȘt păhica. 1^ 
4 iulie răsculații au lâasat ’ nume
roase atacuri' împotriva detașa
mentelor 'de re ivnC adăposti
te în diferite ferriip din1 'nordul 
țării. Potrivit aceleiași genții, qn 
detășameut de represalii care se 
îndrepta șpre B&^be . a '•■izut în" 
tr-o ambuscadă b fortHbr p’ >d' 
tice. Recent partfe*' Й ău dobo- 
rît un aviori portuj^ez ta bordul 
căruia se aflau 3/1 de! pârașu* 
tiști.

Poporul angolez este ferm ho- 
tărît să-și cucereasâl prin cruu 
sacrificii libertatea.

PROBRAM Of ЯА0Ц
7 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică populară din 
R. D. Germană, 9,30 Prietena 
noastră cartea, 10,00 Fragmente 
din operele lui Antonin Dvorak, 
12,00 Limba noastră. Vorbește 
acad. prof. Al. Graur (reluare), 
13,05 Muzică de estradă, 14,30 
Muzica. populară romînească,
15.10 Corfcert popular,. 16,15 
Vorbite Moscova’ 19,05 Tribu
na RadiS; 19,15 Muzică ușoară 
romînească interpretată de . so
liști șf formații de peste hotare, 
20,30 'Program muzical pentru 
fruntași în’' producție din indus
trii si agricultură. 21.40 fn ritm 
de tango. Programul; 'ti.
12.10 Muzică populară romî
nească, 13,10 „Sub steagul păcii 
si prieteniei" — program de 
cîntece. 14.03 Muzică din opere
te, 15,00 Din cînțecele si dan
surile popoarelor. 15.35 Actuali
tatea în țările socialiste. 16,30 
Muzică de estradă. 16,50 Curs 
de limba rusă. 17,00 Concert 
popular. 18.30 Muzică ușoară 
sovietică, 19.30 Teatru la 'mi- ; 
crofon: „Martin Rorulea". CoJ 
medie de IVan Tobilevici, 21,00 
Concert de estradă.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRATE^» PtetrașeaU -Stt, Gh. GbcMgbiu-Dei or. 56,-Tel. interurban 322 automat 269.

.. CINEMATOGRAFE
7 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Corabia zburătoare; AL. 
SAHIA: Cerasella; PETRILA: 
O fereastră deschisă spre cer; 
ANWOASA: Congo în luptă; 
VUI CAN: Melodii de pe- Neva’ 
CRIVIDIA: Barbara; LUPENI: 
Portretul- umli necunoscut/URI" 
CÂNI: Enrico Caruso. (Respon
sabilii .cinematografelor Lonea, 
Livezeni și Bărbăteni n-au - tri
mis programarea filmelor pe lu« 
na iulie). I

Tiparul : „ Augt -r- Poligrafie


