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Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Pentru îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor anuale de plan, 

pentru cît mai mari economii la prețul de cost
— Răspunsul colectivului minei Lupeni -7-

Muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii 
de la mina Lupeni, hotărîți să răspundă cu noi 
realizări în producție grijii ce le-o poartă partidul, 
au analizat posibilitățile pe care le au și răspund 
la chemarea la întrecere lansată de colectivul mi
nei Lonea în cinstea zilelor de 7 Noiembrie și 30 
Decembrie cu următoarele angajamente:

planului anual de producție cu
Decembrie cu

1. Depășirea 
25.000 tone.

2. Depășirea 
pe anul 1959, cu 
ale anului vom 
tone/post.

Șeful 
LEDRER IOSIF

Președintele comitetului sindical 
ROTARU DUMITRU

productivității muncii planificate 
2,3 la sută iar în ultimele 4 luni 
realiza un randament de 0,900

exploatării

3. Vom reduce prețul de cost planificat pe în
treg anul cu 3.000.<y _ -a VI»

4. Vom lupta pentru îmbunătățirea necontenită 
a calității cărbunelui, astfel ca pînă la sfirșitul a- 
nului să reducem conținutul de cenușă la nivelul 
sarcinii trasate.

5. Vom reduce consumul de material lemnos, 
pentru ca pînă la sfirșitul anului să realizăm 2 la 
sută economie față de consumul specific planificat.

Colectivul exploatării miniere Lupeni, conștient 
de sarcinile ce-i stau în față, sub conducerea co
mitetului de partid și cu sprijinul comitetului sin
dical și al comitetului U.T.M. va lupta pentru tra
ducerea în viață a angajamentelor luate.

Secretarul comitetului de partid 
ZBOROVSKI AUGUSTIN

Secretarul comitetului U.T.M. 
FAUR V1OREL

Prin magazinele
Au sosit noi mărfuri

. In urma recentelor reduceri de 
'prețuri, magazinele comerțului 
socialist sînt vizitate de tot mai 
mulți cumpărători. Pentru a pu
tea satisface cerințele crescînde 
ale oamenilor muncii, conduce
rea O.C.L. produse industriale 
Petroșani a încheiat din timp 
contracte cu o seamă de între
prinderi din țară pentru livra
rea unor cantități sporite de 
mărfuri din marea majoritate a 
sortimentelor. S-a ținut seama 
de noul sezon de toamnă care 
se apropie, comandîndu-se măr
furi specifice. Au și sosit deja 
printre altele, stofe pentru pal
toane. confecții din blană etc. In 
magazine au intrat de curtnd 
pește 4'000 paltbație bărbătești, 
200.000 perechi ciorapi, 10.000 
flanele plușate pentru copii etc.

In raioanele de încălțăminte 
au sosit de asemenea mărfuri de 
sezon, între care 30.000 perechi 
bocanci și 20.000 perechi încăl
țăminte de cauciuc pentru toam
nă. Sînt de asemenea din abun-
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favoritism

De titva timp țigările „Fa
vorit“ sînt la modă. Pe mulți 
fumători îi vezi scoțînd din 
buzunar câte un pachet de ți
gări frumos ambalate, cu ce
lofan, pe care scrie cu alb pe 
un fond roșu : „Favorit—Fil
tru“. Și chiar dacă St mai în- 
timplă uneori ca „prietenul“ 
să aibă „Mărășeștl“ în pache
tul de „Favorit“ el este totuși 
foarte mîndru că a putut face 
rost de o... cutie măcar de „Fa
vorit“ căci într-adevăr, e ma
re lucru să poți procura ase
menea țigări. Poate pentru că 
le spune „Favorit“ aceste ți
gări se dau numai cu favori
tism și pentru că le mai spu
ne și „Filtru“, acest favori
tism are un filtru atît de „fin“ 

< îneît e foarte greu de pătruns. 
Fumătorii care pot obține a- 

1 semenea țigări trebuie să fie 
' într-adevăr oameni „firii“.
' Oare debitele n-ar pune în 
, vînzare noul produs din bel- 
. șug, dacă depozitul Î.C.R.A. 
' le-ar aproviziona satisfăcător, 
•, înlăturînd astfel favoritismul... 

, cu „filtru“ cu tot?!? 1
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biciclete etc.

Pentru cei mici
zile de inventar. 
Petroșani cu con-

După cîteva 
magazinul din 
feețiî și tricotaje pentru copii 
și-a deschis ușile pentru cumpă
rători. Alături de obișnuitele tă
blițe indicatoare cu „preț vechi- 
preț nou“ de la produsele de 
bumbac au apărut altele noi. 
pentru produse din lînă. Un bă
iețaș de 12—13 ani își proba un 
raglan de culoare închisă. .Se 
măsura în oglindă și bucuros, 
făcea semn mamei sale că-i pla
ce. La casă, mama hăului cum
părător prezintă 221 lei cît știa 
că-i prețul vechi. Și nu mică i-a 
fost bucuria cînd i s-a dat îna
poi 66 de lei, spunîndu-i-se că 
și raglanele s-au ieftinit, și costă 
azi numai 155 lei. Și cum să nu 
te bucuri cînd vezi scăzute șt 
celelalte prețuri: costume de 
pionieri, de la 309 la 185 lei; 
canadiene, de la 162 la 97 lei; 
mantale de ploaie, de la 160 la 
85 lei, rochițe de stofă, de la 111 
la 78 Iei ș. a.

Prin unitățile O.A.D.L.F.
Odată cu primele semne de 

toamnă, gospodinele au și înce
put să prepare conserve pentru 
iarnă. Pentru viitorul sezon s-a 
pregătit însă și O.A.D.L.F. (O- 
ficiul de aprovizionare și desfa
cere cu legume și fructe). De pe 
acum s-au reparat și curățat si
lozurile care vor păstra pentru 
iarnă cartofi, ceapă, varză etc. 
In afară de aceasta, O.A.D.L.F. 
s-a îngrijit ca piața organizată 
să fie aprovizionată cu produse 
care se cer mai mult în această 
perioadă. Cu. cîteva zile în urmă 
se aflau în depozit mari canti
tăți de legume și zarzavaturi: 
100 tone cartofi, 50 tone varză, 
20 tone roșii, 70 tone ceapă, 
tone struguri etc.
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262 tone de cărbune 
peste plan în 3 zile

Minerii, sectorului IV de la Lo
nea au extras luna trecută. 239 
tone de cărbune peste plan. Pri
mele 7 zile lucrătoare din sep
tembrie au fost însă nefavorabile 
minerilor de aici, deoarece s-a 
făcut simțită lipsa de goale. In 
ultimele trei zile, în urma mă
surilor luate situația s-a îndrep
tat mult. Locurile de muncă fi
ind mai bine aprovizionate cu 

. goale, minerii au putut munci 
cu spor. In această perioadă ei 
au extras peste plan 262 tone 
de cărbune energetic.

Pentru înfrumusețarea 
localităților Văii-Jiului 
Chemarea sfatului popular 

al orașului Petrila
Pentru îmbunătățirea continuă 

a condițiilor de viață ale oame
nilor muncii din localitate, Co
mitetul executiv al Sfatului popu
lar al orașului Petrila își pro
pune șă intensifice munca de în
frumusețare a orașului precum 
și de ridicare a aspectului său 
urbanistic.

In acest scop, vom urgenta a-3 
xccytarea Im arilor . bugetare 
pentru ca pînă la data de 7 No
iembrie planul anual să fie rea
lizat în proporție de sută la sută;

Vom realiza în întregime pla
nul de contribuție în muncă;

Vom asigura curățenia străzi
lor, piețelor, instituțiilor și uni-i 
tăților comerciale;

Vom termina toate lucrările 
votate în adunările cetățenești;

Vom activiza camera deputa
tului pe baza unui orar stabilit 
pe circumscripții electorale pen
tru a întări astfel și mai mult 
legătura dintre deputați și ce
tățeni.

Cu aceste obiective Sfatul 
popular al orașului Petrila chea
mă la întrecere toate sfaturile 
populare orășenești și comunale 
din raionul Petroșani.

Președinte
FEHER IOSIF

Secretar
MERC1O1U MARIA

Tînăra munci
toare Kolbert E- 
lisaibeta din sec
ția turnătorie a 
U.R.U.M.F. este 
apreciată ca o 
muncitoare har
nică. Intr-adevăr 
ea muncește cu 
multă conștiin
ciozitate pentru 
însușirea mese
riei de zidar șa- 
motor. U tem ista 

Kolbert Elisabeta 
este în primele 
rinduri și la ac
țiunile de muncă 
patriotică. Nu de 
mult a devenit 
purtătoare a< in
signei de briga
dier al muncii 
patriotice.

IN CLIȘEU : 
Zidărița Kolbert 
Elisabeta în tim
pul lucrului.

Joi
10 septembrie 
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Blocuri noi, moderne, cu multe etaje, alei asfaltate, ron
duri cu flori și verdeață care-țî incintă ochiul. Acesta este 
cartierul Gh. Dimitrov din Petroșani, construit în anii pute
rii populare.

LA ÎNDEMNUL AGITATORULUI
1 minei Vulcan este 

pornit pe fapte mari. In între
cerea ce se desfășoară cu cele
lalte colective ale minelor din 
Valea Jiului pentru cinstirea 
zilelor de 7 Noiembrie și 30 

, muncitorii, tehni
cienii și inginerii de la mina 

. Vulcan și-au luat amgajamen- 
1 te mobilizatoare, pe deplin rea 
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lizabile. Ei sînt hotărîți să ex
tragă peste plan pînă la sfîr- 
șitul anului 9669 tone de căr
bune, să realizeze un randa
ment mediu de 0,900 tone/post, 
pe seama reducerii procentului 
de cenușă cu 0,1 la sută, a re
ducerii consumului de material 
lemnos cu 4 la sută față de cel 
planificat și a consumului de 
capse și exploziv ,cu 3,5 la sută 
față de cel planificat, să obțină 
în ultimele 5 luni ale anului o 
economie la prețul de cost al 
cărbunelui de 1.434.000 lei.

Szakacs Mihai este agitator 
al organizației de bază din sec
torul III ^J miMl-Yukatt--După 
ce a dovedit prin ÎMpbe ca sfă- 
pînește bine meseria de miner, 
că este un bun organizator al 

muncii, conducerea sectorului i-a 
încredințat conducerea unei bri
găzi. In întrecerea cu celelalte 

. brigăzi din sector, brigada con 
dusă de Szakacs a ieșit de mai

sec-

dusă de Szakacs a ieșit de
■ multe ori cîștigătoare.

De la o vreme încoace Ia
torul III se face o intensă agi
tație în jurul economiilor. Agi
tatorii au fost instruiți de co
mitetul de partid, știu ce au de 
făcut. Oamenii se gîndesc în fel 
și chip ce-ar fi de făcut ca e- 
conomiile ce le obțin să fie cît 
măi mari. Pe Szakacs uri astfel 
de gînd l-a frămîntat mult timp. 
Ce-i adevărat nu-i miner de iert 
sau de un an : are 6 ani înche- 
iați numai în abatajele din stra
tul 3. Experiența din muncă l-a 
ajutat să găsească pentru aba
tajul său cîteva posibilități' ca- 
re-i stau la îndemînă pentru a 
obține economii.

La realizarea acestor anga- t 
jámente va trebui să-și aducă î 
aportul fiecare muncitor, tehni- ț 
cian și inginer al minei. Agita- « 
torilor organizațiilor de bază | 
le revin sarcini deosebite. El | 
trebuie să desfășoare o inten- J 
să muncă politică de la om la ț 
om pentru popularizarea anga- * 
jamentelor și rezultatelor obți- * 
nute în întrecere, a metodelor * 
bune de muncă, pentru deseo- î 
perirea de rezerve care să a-1 

jute la îndeplinirea angajament- f 
tului luat. Agitatorii sînt che- ♦ 
mâți să arate la locurile deț 
muncă flăcărui muncitor cît răul 
aduce costului cărbunelui' risf-1 
pa unor materiale, în ce fel ¿ 
poate lupta fiecare muncitor ¡ 
pentru realizarea de economii, i 
Exemplul personal al agitato- 1 
rutul trebuie să fie urmat de ¿ 
toți oamenii muncii din jurul ț 
lui. ț

*★ -
In prima consfătuire de pro

ducție care a avut loc la sector, 
șeful sectorului a adus vorba 
■«spre economii. La discuții Sza
kács s-a înscris primul. A fost 
evidențiat în expunerea șefului 
de sector, dar nu despre asta 
voia să vorbească.

— Este adevărat ne-a mers 
bine lunile trecute, dar de a- 
cum încolo o să vedeți vom munci 
și mai bine. Le-a vorbit celor
lalți șefi de brigăzi diespre pla
nurile lui, care sînt în același 
timp și un angajament pentru 
viitor. Le-a spus că brigada sa 
va economisi în fiecare lună 20 
m. c. de lemn. Cum ? La pră
bușirea abatajului va răpi 50 la 
sută din materialul lemnos care 
va fi apoi refolosit. Lemnul în
treg nu-1 va înjumătăți pentru 
strîngători. Capetele de lemn 
vechi vor fi. folosite în acest 
scop, ba chiar mai mult erăpîn- 
du-le vor putea fi folosite în-loc 
de seîndură și pentru bandaja- 
rea coperișului. . , /

In abatajul cameră unde 
crează brigada condusă de 
gitatorul Szakacs Mihai se 
obține o economie însemnată 
capse și exploziv. In loc de 
găuri cît se pușcau înainte, 
cum se pușcă numai 12.

Se economisește astfel în fie
care schimb 6 capse și explozi
vul folosit la pușcarea a 6 găuri. 
Agitatorul Szakacs a arătat în 
consfătuirea de producție că a 
reușit să reducă numărul de 
găuri pușcate în urma unui stu
diu amănunțit asupra felului 
qum se plasează găurile în aba
taj. Acasă, împreună cu șefii de 
schimb Biro Emeric, Radu Con
stantin și Lörincz Ștefan au 
chibzuit mulț la acest lucru. A- 
cum au o schiță cu modul de 
amplasare a celor 12 găuri. Cal
culele de acasă au fost aplicate 
în abataj și ele nu le-au dezmin
țit așteptările. Burînd bine gău
rile, pușcătura rupe ca și înainte 
cînd se băteau 18 găuri, cărbu
nele dizlocat - din front este de 
o granulație mai mare, deci și 
de o calitate mai bună, iar pia
tra se poate alege mai bine.

(Continuare în pag. 3-a)
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STEAGUL ROȘU

experiența anilor trecuți
Fiecare an nou de învățămînt 

pane în fața colectivelor didac
tice sarcini noi izvortte din ex
periența acumulată individual 
sau în colectiv de învățători și- 
profesori. La școala noastră, 
Școala de 7 ani nr. 1 Petroșani 
s-au înregistrat în anul școlar 
precedent rezultate frumoase în 
procesul instructiv-educativ cu 
elevii. Din experiența acumula
tă în munca de director am con
statat însă că succesul muricii 
noastre depinde în primul rînd 
de simțul de răspundere al fie
cărui cadru didactic față de sar
cinile ce-i revin școlii. Munca de 
educație a tinerei noastre gene
rații, cere din partea cadrelor 
didactice un nivel politic, ideo
logic și științific ridicat, pentru 
a putea forma cetățeni activi, 
devotați cauzei socialismului. De 
aceea de la început, conducerea 
școlii noastre și-a pus ca sarci
nă principală ridicarea nivelului 
ideologic și politic al tuturor ca
drelor didactice. Aceasta ne pro
punem s-o realizăm prin îmbu
nătățirea tematicii consiliilor pe
dagogice, prin convorbirile co
lective și individuale cu cadrele 
didactice și îndeosebi prin îm
bunătățirea conținutului orelor 
de învățămînt politic.

Ne propunem de asemenea să 
dezvoltăm pe mai departe reali
zările obținute pînă acum în do
meniul muncii cu părinții elevi
lor. Legătura dintre șdoală și 
familie este unul din factorii ho- 
tărîtori în succesul educației e- 
leyllor. Pentru a antrena și mai 
mult părinții la munca de edu
cație a copiilor lor, vom urmări

——★—— ————■

Cărți de lectură 
extrașcolară pentru elevi

Chiar din primele zile ale lu
nii septembrie, vitrinele librării
lor au reușit să prezinte bogă
ția de rechizite și manuale șco
lare.

Alături de rechizitele și ma
nualele școlare, în forme deose
bit de atrăgătoare, în vitrine 
sînt expuse principalele lucrări 
din bibliografia recomandată ca 
lectură extrașcolară de cadrele 
didactice, din unele colecții de 
cultură generală ca: „Biblioteca 
școlarului*', „Biblioteca pentru 
toți", „Cele mai frumoase poe
zii", „In ajutorul activității prac
tice a pionierilor și școlarilor", 
„Pagini din istoria Patriei" etc.

L. STRATULAT 
corespondent

— = ★=- —

„Librăria noastră”... 
să aibă în vedere 
și școlile serale!

Colectivul librăriei nu trebuie 
să uite însă de muncitorii-elevi 
ai cursurilor serale. In acest an, 
numărul celor ce vor urma cla
sa V>ll-a serală, va fi mult mai 
mare decît în anii precedenți, 
prin înființarea centrelor unde 
vor funcționa aceste clase. De 
aceea, se cere conducerii libră
riei să ia legătura cu școlile în 
cadrul cărora vor funcționa a- 
ceste secții serale, precum și cu 
directorii școlilor serale și, în 
funcție de numărul și cerințele 
elevilor, să se asigure manuale 
școlare pentru toți muncitorii- 
elevi de la seral.

în acest an școlar să îmbogățim 
tematica lectoratului pentru pă
rinți cu probleme concrete, axate 
pe educșția comunistă a elevilor, 
formarea deprinderii de a munci 
cinstit, de a păstra și dezvolta 

: șvutul obștesc etc.
Vom căuta noi metode pentru 

intensificarea propagandei peda
gogice și în afara școlii. Vom 
orienta ședințele pe clase cu pă
rinții, spre tratarea temelor con
crete ridicate la un moment dat 
Vom folosi în acest an și con
vorbirile pe grupe de părinți ai 
căror copii manifestă lipsuri co
mune (sínt debili, comozi, indis- 
ciplinați etc.). Încă din primele 
zile de școală vom îndruma ca
drele didactice să efectueze vi
zite în familii, ajutînd părinții 
în munca de îndrumare și con
trol a copiilor.

Frumoase rezultate am obți
nut în anul școlar precedent în 
munca cu pionierii. Am consta
tat aici însă și lipsuri pe care 
vom căuta să le lichidăm în a- 
cest an școlar. Ne-am propus în 

. acest sens de la bun început să

Multe școli din raion, deschizîndu-și porțile odată cu înce
perea noului an școlar, își vor primi elevii cu noi săli de clasă, 
cu laboratoare noi utilate modem. Elevii de la Școala de 7 ani 
nr. 1 Petroșani aproape că nu o vor mai recunoaște. La vechea 
clădire a școlii (clișeul alăturat), care cuprindea 9 săli de clasă, 
se adaogă în prezent ziduri noi, care vor cuprinde 14 noi săli de 
clasă și laboratoare. Numărul elevilor care vor primi lumina în
vățăturii în această școală va depăși anul acesta cifra de 800, cu 
aproape 30 la sută mai mult decît în 1954.

Pentru noile construcții care se ridică la această școală s-au 
cheltuit peste 800.000 lei.

Cum se tace instruirea practică 
a viitorilor muncitori în atelierele școală
Partidul și guvernul nostru, fo

losind experiența Uniunii Sovie
tice, a creat condiții optime de 
dezvoltare a învățămîntului profe
sional, prin înființarea școlilor pro
fesionale tutelate de marile între
prinderi socialiste, unde totul este 
pus la dispoziția elevilor în mod 
gratuit. Școlile profesionale tre
buie să pregătească zeci de mii de 
meseriași calificați în diferite spe
cialități. La școala noastră se pre
gătesc cadre felurite ca : lăcătuși 
montatori, electricieni de mină, 
mecanici de mină, forjări etc. U- 
cenicii trec prin toate atelierele 
școlii, care sînt dotate cu mașini 
de găurit, strunjit, rabotat, frezat, 
aparate de sudură autogenă și e- 
lectrică, scule de tot felul executate 
de elevi etc. In anul I al școlii 
profesionale, li se explică denumi
rea mașinilor-unelte, li se vorbeș
te despre protecția muncii în ate
lier și despre sculele necesare u- 
nul muncitor. După aceea li se ex
plică, practic prin demontare, com
ponența aparatelor și instrumente, 
lor de măsură și control. După 
toate acestea maistrul instructor 
trece la operațiunile practice de 
lucru în ordinea cronologică : re
tezarea materialului .manuală sau 
mecanică, arăttndu-se fiecărui elev 
în parte modul de lucru, apoi se 
trece la îndreptarea materialului 

participăm, toate cadrele didac
tice. activ la viața de organi
zație a pionierilor. Pentru a- 
ceasta vom ajuta organizația de 
pionieri să-și alcătuiască un plan 
de muncă care să fie parte in
tegrantă a planului de . muncă 
general al școlii. întregul colec
tiv didactic va participa la al
cătuirea tematicii planurilor pe 
detașamente ș> unități de pio
nieri, în așa fel ca, respectînd 
particularitățile de vîrstă ale co
piilor, să impulsionăm interesul 
lor spre anumite acțiuni. Vom 
folosi în continuare „Drapelul 
de detașament fruntaș" drept 
stimulent pentru activitatea in- 
structiv-educativă a pionierilor. 
Pentru a rezolva operativ și a 
cuprinde toate problemele pio
nierești, fiecare cadru didactic 
va avea sarcini concrete în mun
ca cu pionierii urmînd să le re- 
zlove concomitent cu celelalte 
sarcini profesionale.

prof. PAMFILIE GH.
director al Școlii de 7 ani nr. î

Petroșani

pentru a putea fi trasat. După 
ce toate acestea sînt cunoscute de 
elevi, se trece la primele opera
țiuni simple, arătîndu-se fiecărui 
elev în parte pozițră de muncă, 
manipularea materialelor și pro
tecția muncii. Gînd elevul și-a în
sușit cunoștințele tehnice se exe-

Pentru orientarea 
absolvenților școKIor 
de cultură generală 

în alegerea profesiunii

cută o lucrare de ansamblu după 
schiță.

Pentru ca elevul să cunoască 
modul de asamblare se trece de 
la operațiunea cea mai simplă pî
nă la cea mai complexă. După ce 
elevul a trecut prin toate aceste 
operațiuni și a ajuns să le execu
te sub supravegherea maistrului se 

«trece ta realizarea unor lucrări 
complexe ca : cleștele mops, foar
fecă de tăiat tablă, menghina dte 
mtnă, cadrul de fierăstrău, cleș
tele combinat, cleștele cu gura 
lată etc.

Lucrările complexe sînt executa
te conform stasurilor la care și a 
făcut schița fiecare elev. Aceste o- 
perațiuni se execută în primele tri. 
mestec, neutru toate operațiunile

Spre noi succese in munca . 
instructiv-educativă

Un nou an de muncă își face 
intrarea în cronica vieții Școli
lor Văii Jiului, odată cu cea a 
întregii țări. E al 16-lea an șco
lar de la eliberarea patriei noas
tre. Al 16-lea an de succese pe 
tărîmul luptei pentru școlariza
rea tuturor copiilor, pe drumul 
luminării maselor de oameni ai 
muncii de la orașe și sate. Fie
care din cei 15 ani scurși din 
1944 încoace au înscris noi suc
cese -în domeniul dezvoltării în- 
vățămînțului, a lichidării anal
fabetismului. S-au deschis por
țile a sute de unități școlare și 
preșcolare, a crescut numărul e- 
levilor și al cadrelor didactice, 
s-au îmbunătățit simțitor condi
țiile de muncă ale ? elevilor și 

profesorilor, s-au înregistrat suc
cese pe drumul educației patrio
tice, comuniste, a elevilor.

Și în noul an școlar 1959— 
1960 toți elevii de vîrstă școlară 
din Valea Jiului sînt școlarizați, 
s-a făcut încă un pas hotărîtor 
spre generalizarea învățămîntu- 
lui de 7 ani prin înființarea cla

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

In întîmpinarea noului an școlar
Școala își așteaptă elevii

Majoritatea școlilor din raion 
sînt pregătite să-și primească 
oaspeții. In prezent, la Școala 
dte 4 ani — Grafit din Lupeni, 
una dintre cele mai tinere școli 
din Valea Jiului, lucrările gos
podărești au luat sfîrșit. In anul 
trecut școala funcționa doar pen
tru clasele I și II. In prezent ea 
și-a extins activitatea cu încă 
o clasă, clasa a III-a. In felul 
acesta copiii muncitorilor din cel 
mai mărginaș și mai tînăr car
tier al Lupeniului, sînt scutiți 
să mai bată drumuri lungi pînă 
Ia școlile din centrul orașului.

Școala îi așteaptă pe elevi cu
rată, cu mobilierul reparat și cu 
magazia plină de combustibil — 
lemne și cărbuni — pentru lu
nile friguroase ale iernii.

F. F LOR EA 
învățătoare

de meserie, iar în trimestrul IU 
se execută lucrări pe secții.

La sfîrșttul anului, elevii dau 
o lucrare complexă în termen pla
nificat, după care li se dă califi
cativul respectiv.

In tot timpul anului se ține o 
legătură strînsă în parcurgerea 
programei analitice cu materiile 
înrudite ca : tehnologia meseriei, 
tehnologia materialelor, fizica, de
senul tehnic, electrotehnica și alte
le. Se urmărește ca nici unii dintre 
elevi să nu rămînă în urmă cu în
sușirea meseriei. întrucît gustul 
lucrului la unii se dezvoltă foarte 
ușor, iar la alții mai greu. Deci 
la elevi se aplică toate metodele de 
deprindere, prin laborator, viziona
rea de ateliere la alte întreprin
deri, urmărirea executării de piese 
complicate și frumoase de către 
muncitorii calificați etc.

La grupul școlar minier din Lu
peni avem ateliere spațioase, lumi
noase și curate, dotate cu utilaje
le necesare și scule, iar munca în 
atelie- e organizată jadicios. Mais- 
trui de practică nu precupețește 
nici o secundă liberă, din zi pînă 
în noapte, pentru a ajuta elevii 
să-și însușească tainele meseriei.

- Profilul școlilor profesionale și 
al atelierelor școlare, perspectivele 
ce le oferă absolvenților, e bine să 
fie din timp cunoscute nu doar de 

sei .a V-a (ciclul II) în locali
tățile Bănița, Iscroni. Paroșeni 
și" Bărbăteni.

Începutul acestui an școlar 
consemnează de asemenea lăr
girea învățămîntului seral și fără 
frecvență. Prin hotărîrea parti
dului și guvernului nostru din 
martie a. c. s-au deschis în acest 
an porțile școlilor ¡unui număr 
și mai mare de oameni ai mun
cii, aflați în producție, care do
resc șă-și completeze studiile 
medii.* In Valea Jiului acest lu
cru va fi poșibil în școli și sec
ții serale care vor funcționa în 
Petroșani, Lonea, Lupeni, Vul
can, Anlnoasă și Urlcani — cu 
trei localități în plus față de a- 
nul școlar precedent.

In semn de mulțumire față de 
grija arătată die partid și gu
vern. cadrelor didactice, acestea 
se angajează ca și în acest an 
să obțină noi și importante suc
cese în munca instructiv-educa- 
tivă și de educare a tinerei ge
nerații în spiritul patriotismului 
și al internaționalismului socia
list.

Și școlile din Petroșani, Ani- 
noasa, Petrila și Vulcan își aș
teaptă la fel de bine pregătite 
elevii. La Casa pionierilor din 
Petroșani, după activitatea din 
tabăra de vară, care s-ă soldat 
cu procurarea de material didac
tic bogat, cules din excursii, pio
nierii vor găsi un program mult 
lărgit și noi cercuri pe lîngă cele 
ce au funcționat pînă în prezent.

Ou viteza melcului
La Școala de 7 ani nr. 1 din 

Lupeni abia în zilele acestea co
operativa „Sprijinul minier" a 
pornit să-și îndeplinească obli
gațiile contractuale de reparare 
și zugrăvire a claselor. Cu toa
te că pînă la începerea anului 
școlar mai sînt doar cîteva zile, 
munca cooperatorilor se desfă 
șoară... cu viteza melcului, în tre 
zile abia reușindu-se să șe facă 
curățirea pereților cîtorva clase.

Pe ctnd curățirea pereților ce
lorlalte clase, a coridoarelor etc. 
și zugrăvirea întregii școli ? î 

către elevii claselor a VII-a ele
mentară, ci chiar șl de cei din șco
lile medii de cultură generală. La 
multe din examenele ce se desfă
șoară în prezent pentru intrarea 
în școlile profesionale s-au prezen
tat și' absolvenți ai acestor școli, 
ceea ce e un lucru pozitiv, demons- 
trtnd utilitatea politehnizării învă- 
țămîntului de cultură generală ce 
se deșfășoară în prezent cu succes 
în școlile noastre elementare și 
medii. In multe din școlile raionu
lui nostru (Lupeni, Vulcan, Pe
trila. Aninoasa etc.) în cadrul ate
lierelor școlare s-au descoperit în 
anul ce a trecut mulți elevi talen- 
tșți, cu înclinații spre munca fi
zică. Aceștia și-au dat seama cît 
de folositoare e atît pentru ei, cît 
și pentru societatea noastră nouă 
învățarea unei meserii. Nu oricine 
are aptitudini pentru muncile in
telectuale și de cît șă fi un intelec
tual slab, mai bine un muncitor 
priceput, cu largi perspective de 
dezvoltare. De aceea e bine ca 
încă de pc acum profesorii și pă
rinții să se străduiască în noul 
an școlar de a găsi adevăratele 
înclinații ale elevilor, urmărindu-f 
cu atenție în atelierele școală, ta 
practica în producție. Dacă tînărul 
absolvent simte dragoste și încli
nație spre munca fizică, să fie în
dreptat încă de pe acum cu tot 
curajul ;pre școlile profesionale 
sau tehnice, unde are asigurate 
toate condițiile de muncă și studiu

Prof. LAZ AR PATRICHIE 
grupul școlar minier Lupeni



TEAGUL RG$U 3

VIAȚA DE PARTID

De ce există în unele organizații de bază 
candidați cu stagiul expirat

Stagiul de candidatură are o 
însemnătate deosebită pentru vii
torul membru de partid, pentru 
întărirea rindurilor partidului — 
detașamentul de avangardă; al cli
sei muncitoare cu elemente înain
tate, devotate cauzei socialismului. 
Așa cum se arată în Statutul 
P.M.R. „Pentru ca stagiul de can
didat să nu rămîriă o simplă forma
litate, organizația de partid este 
datoare să se îngrijească necontenit 
de educarea și creșterea nivelului 
politic al candidaților, să-i atragă 
ia întreaga muncă a organizației 
de partid, să ajute candidaților să 
se pregătească în vederea intrării 
lor în partid*.

Statutul obligă organizațiile de 
partid ca la expirarea stagiului de 
candidat să examineze în adunări 
generale cererile candidaților de 
a fi primiți în rîndurile membrilor 
de partid.

Călăuzindu-se după aceste pre
vederi, numeroase organizații de 
bază desfășoară o muncă temeini- 
eă de întărire a rîndurilor lor prin 
primirea i:i rîndul candidaților și 
apoi a membrilor de partid, a nu
meroși oameni ai muncii fruntași, 
hotărîți să-și consacre toate for
țele luptei pentru construirea so
cialismului. Numeroase organizații 
de bază de la Uzina de reparat 
utilaj minier, de la minele Petri- 
la, Aninoasa și altele din Valea 
Jiului au dovedit prin experiența 

.lor că acolo unde se desfășoară 
o muncă susținută de educare a 

indidațllor, unde ei sînt atrași 
pe bază de sarcini concrete la ac
tivitatea organizațiilor de bază, 
iar membrii de partid îi ajută pe 
candidați să se pregătească în ve
derea primirii în rîndul membrilor 
de partid, ei așteaptă cu nerăbda
re expirarea stagiului spre a do- 
bîndi înaltul titlu de membru al 
partidului.

Sînt însă organizații de bază, 
mai. ales in orașul Petroșani, un
de există candidați al căror stagiu 
a expirat fără ca ei să prezinte 
cereri de primire în rîndul mem
brilor de partid. Care este cauza?

Iată, de exemplu, organizația de 
bază din cadrul întreprinderii

La îndemnul
(Urmare din pag, l-a)

Agitatorul Szakacs spunea 
consfătuirea de producție că 
brigada pe care o conduce 
pune o mare bază pe mărirea 
vitezei de avansare a abataju
lui. Pînă în tuna iulie cel mai 
bun randament obținut a fost 
de 3,70 tone/post. Acum randa
mentul a crescut la peste 5 to- 
ne/post. Mărirea vitezei dte a- 
vansare a abatajului a dus în 
această brigadă nu numai la re
ducere pe schimb a cîte 2 pos
turi de regie care erau folosite 
înainte pentru întreținerea aba
tajului și prea-batajului ci și la 
economii de material lemnos. 
Acum brigada nu mai folosește 
lemn pentru armare suplimen- 1 
tară.

Arătînd că în brigada sa mem
brii și candidații de partid Tă- 
taru Petru, Albu Vișinei, Țilbui- 
că Ștefan, Liseanu Nicolae, Pali 
Gavrilă sînt și agitatori printre 
ceilalți ortaci, tovarășul Szakacs 
Mihai și-a mărturisit intențiile 
de viitor :

— Chibzuim cu toții cum să 
facem ca să reducem numărul 
de crațere din abataj și preaba- 
taj de la 8 cîte avem acum, la 
6. Cele două garnituri de cra
țere vrem să le punem la dispo
ziția altor brigăzi din sector.

După ce agitatorul Szakacs 
Mihai a „spart gheața“, alți șefi 
de brigăzi printre care tovară
șii Hunyadi loan, Vîjdea Adal
bert, Hunyadi Mihai, Rusu Gri
gore s-au înscris la cuvînt. Ei 
au cîntărit bine posibilitățile ce 
le au brigăzile pe care le con
duc. Urmînd exemplul agitato
rului Szakacs, rînd pe rînd fie
care din ei s-a angajat să mun
cească în așa fel încît economiile 
ce le vor aduce să fie cît mai 
mari. Hunyadi loan și Vîjdea

în 
în 
se

B.U.T. Livezeni, al cărei secretar 
e tovarășul Tomescu Oprea. Există 
aici vreo 6 candidați, al căror 
stagiu a expirat și nu sînt încă 
primi;i în rîndul membrilor de 
partid Biroul organizației de ba
ză motivează această stare de lu
cruri prin faptul că oamenii sînt 
foarte împi ăștiați (B.U.T. Livezeni 
deservește cu mașini de transport 
si utilaje multe șantiere de cons
trucții din Valea Jiului și din alte 
raioane ale regiunii). Este adevă
rat, dar dacă lucrurile sînt anali
zate atent, se poate vedea că se 
putea face mult mai, mult.

Unul din candidații cărora le-a 
expirat stagiul este muncitorul Bu- 
boiu Costică. El a fost, primit în 
rîndul candidaților încă din arma
tă, iar stagiul lui de candidatură 
a expirat In februarie a.c. Tovară
șul Tomescu spunea că acest can
didat n-a fost primit la expirarea 
stagiului în rîndul membrilor de 
partid din cauză că n-a avut cine 
să-i dea recomandări, el fiind pri
mit în îîndu) candidaților în altă 
parte. Intr-adevăr, un membru de 
partid poate să dea recomandare 
de primire în partid unui tovarăș 
pe care îl cunoaște bine și cu care 
a avut o activitate comună de cel 
puțin un an de zile. Dar tovarășul 
Buboiu e venit în întreprindere din 
martie 1958 și deci din luna mar
tie a acestui an putea obține re
comandări chiar de la membrii de 
partid din întreprindere. Ceea ce 
a lipsit, a fost sprijinul din par
tea biroului organizației de bază 
și al celorlalți membri de partid. 
Că așa stau lucrurile o dovedește 
situația altui candidat, tovarășul 
Ciocan Voicu. Stagiul lui de can
didat a expirat în luna iunie a.c., 
dar n-a fost primit nici pînă în 
prezent în rîndurile membrilor de 
partid, dteși el lucrează aici de 
multă vreme. Tot așa s-au petrecut 
lucrurile și cu tovarășii Ghițan 
Constant'n, Benovschi loan, Petri- 
șor Gheorghe ș.a. Biroul organi
zației de bază nu a desfășurat o 
muncă sistematică de educare a 
candidaților de partid, nu a cerut 
membrilor de partid să se ocupe 
în continuare de creșterea și pre
gătirea celor pe care i-au reco-

bază s-ar strădui 
toria așa cum se 
comportarea lor 
demne de urmat, 
unii agitatori ca 
rășii Boereanu

agitatorului
Adalbert s-au angajat ca înainte 
de a ramblea abatajul să recu
pereze 20—30 bucăți de lemn, 
Rusu Grigore, șef de brigadă la 
o pregătire, a promis că brigada 
lui va săpa peste plan 7 metri 
liniari <#e galerie executînd lu
crări de cea mai bună calitate.

Maistrul miner Manciu Nico- 
lae, care e și el agitator a asi
gurat conducerea sectorului că 
va căuta pe toate căile să intro
ducă și la alte abataje din sec
tor metodele de muncă folosite 
de brigada iui Szakacs și va da 
brigăzilor ajutorul necesar pen
tru ca ele să-și îndeplinească 
angajamentele luate.

★

In sectorul III s-ar putea ob
ține economii și mai mari dacă 
țoți^ agitatorii organizației de 

să-și facă dia- 
cuvine și prin 
ar fi exemple 
Mai sînt însă 
de pildă tova- 
Ioan, Burețea 

Nicolae, Kiss Sfetozar, Rusu Gh., 
care nu aduc aportul cuvenit la 
lupta întregului colectiv al sec
torului pentru realizarea de e- 
conomii. Artificierul Boereanu 
Ion, nu pușcă la timp, fiind aș
teptat de brigăzi timp îndelun
gat. Tovarășii Kiss Sfetozar, Bu- 
rețea Nicolae, Rusu Gheorghe deși 
lucrează la întreținerea galerii
lor, trec cu vederea peste lem
nele și scîndurile care se găsesc 
risipite prin canalele de scurge
re a apei. Ei lipsesc de la con
sfătuirile de producție, desfășoa
ră o nemulțumitoare activitate 
de partid. Organizația de bază 
ar trebui să-i tragă la răspun
dere pentru felul cum ei înțeleg 
să se achite de sarcinile ce le au.

I. G.

mandat spre a intra în partid. To
varășul Tomescu Oprea, secretarul 
organizației de bază, n-a atras la 
munca de primire în partid pe cei
lalți membri ai biroului, pe toți 
membrii de partid. Munca de edu
care a candidaților se rezumă la 
trasarea unor sarcini a căror înde
plinire nu e controlată.

Candidați cu stagiul expirat au 
existat de asemenea și mai sînt 
încă și acum, cîțiva și la între
prinderea 712 Livezeni. Dar dacă 
a fost tras la răspundere de co
mitetul orășenesc de partid, biroul 
organizației de bază a acordat aten 
fie educării candidaților, sprijini
rii lor pentru ca la expirarea sta- . 
giului să strîngă recomandări, să 
întocmească cererea spre a fi pri
miți în rîndurile membrilor de 
partid. Ga urmare, într-un inter
val scurt, candidații Lorincz Iosif, 
Roman Dionisie și alții au și fost 
primiți în rîndul membrilor de 
partid, iar acum biroul organiza
ției de bază se preocupă de can
didați, de pregătirea lor politică 
și ideologică, ține evidența stagiu
lui de candidatură. In perioada 
care urmează vor fi analizate ce
rerile de primire în partid ale can- 
didaților Davinoiu Nicolae și Ignat 
Elena al căror stagiu expiră în lu
na septembrie, precum și ale can
didaților Cismaș Ambrozie și Ka- 
tinger luliu, al căror stagiu expi
ră în luna octombrie. Ei sînt a- 
jutați din timp să-și întocmească 
dosarele cu cererile de primire în 
partid și recomandările necesare 
spre a se prezenta în fața adună
rii generale. Candidați cu stagiul 
expirat există de asemenea în or
ganizația de bază din întreprinde
rea de industrie locală „6 August“ 
(secretar tovarășul Ker.teș Iosif), 
la depoul G.F.R. Peiroșapi (secre
tar tov. Cuibac Ilie) la U.P.D. 
(secretar tov. Lazăr Cornel) și în 
alte organizații de bază. Cauzele 
sînt aceleașislabă preocupare 
pentru educarea candidaților, pen

tru sgrijiftțrea-lor spre ași întocmi' 
documentele necesare .prafuri! în 
partid, Există și cazuri de negli
jență din partea candidaților; în 
asemenea situații, birourile orga
nizațiilor de bază trebuie să pu
nă atitudinea acestora în discuția 
adunărilor generale, putîndu-se ho
tărî prelungirea stagiului de can
didatură sau retragerea calității 
de candidat de partid.

Garanția desfășurării la nivelul 
cerințelor a muncii de primire în 
partid constituie însă munca vie, 
concretă cu candidații, cu cei care 
nutresc dorința și merită să poar
te înaltul titlu de membru al par
tidului, muncă ce trebuie desfășu
rată de întregul birou al organi
zației de bază, de toți comuniștii. 
Numai în condițiile cînd munca de 
educare a candidaților se desfășoa- 
ră la nivelul cerințelor, organiza
țiile de bază pot beneficia de drep
tul de a reduce stagiul de candi
datură al candidaților din catego
ria I-a. Numai în aceste condiții 
organizațiile de bază își pot spori 
rîndurile cu tovarăși căliți, luptă
tori hotărîți pentru aplicarea poli
ticii partidului și guvernului.

¿¡fătul popular din Alba lulia

— In preajma deschiderii noului an de învățamint 
politic U. T, M. la U. 'R. U. M. Petroșani — 
Uzina de reparat utilaj mi- 
din Petroșani lucrează mai 
de 4(W1 tineri. Q mare parte

i I 
j

lozin- 
să în- 
disca- 
ședin- 
birou.

In 
nier 
mult 
dintre ei muncesc în uzină de cîți- 
va ani, în urma absolvirii școlii 
profesionale. Veniți în uzină, toți 
au dorința să devină muncitori cu 
o înaltă calificare corespunzătoare 
cerințelor dezvoltării tehnicii noi.

Dar în afara însușirii meseriei 
pe care și-au ales-o, tinerii trebuie 
să devină și oameni înaintați, să 
aibă un nivel politic-culturai ridi
cat. De aceea educarea comunistă 
a tineretului ocupă un loc impor
tant în activitatea organizației 
U.T.M. din uzină.
In vederea deschiderii noului an de 

învățămînt, comitetul U.T.M. de la 
U.R.U.M.P. s-a ghidat după 
ca : „Toți tinerii din uzină 
vețe“. Acest obiectiv a fost 
tat încă în luna iulie într-o 
ță a comiretului U.T.M. și a 
rilor U.T.M, din secții. După șe
dință, birourile U.T.M. au consti
tuit în fiecare secție a uzinei co
misii pentru încadrarea tuturor ti
nerilor în diferite forme de învă- 
țămînt. O bună parte a acestor co
misii și au dus sarcinile la înde
plinire. Ele au discutat cu fiecare 
tînăr în parte, încadrîndu-se în for
ma de învățămînt corespunzătoare.

Anul acesta în U.R.U.M.P. vor 
funcționa 10 cercuri și.cursuri de 
învățămînt politic U.T.M., dintre 
care 4 cursuri serale de doi ani, 
4 cercuri „Să ne cunoaștem patria'* 
și două cercuri de studiere a Sta
tutului UT M. In cercurile și 
cursurile învățămîntului de organi
zație vor studia anul acesta 235. 
de tineri. Această cifră este cu a- 
proape 100 mai mică de cît In 
careul anului școlar ce a trecut 
prin faptul că 50 de tineri vor ur
ma cursurile serale ale școlii me
dii. In cursul verii utemiștii ¿io- 
cean Georgeta, Manta Angelica, 
Blozva Valentina și Rădoi Petre 
au urmat cursurile de pregătire 
pentru examenul de admitere ia 
școala medie. De asemenea,, din a- 
rttiî trecut ninlți utemiști de
venit candidați de partid.'Aceștia, 
precum și utemiștii cei mai buni, 
la recomandarea birourilor U.T.M. 
din secții, au fost încadrați de or

ganizațiile de partid în diferite for
me ale învățămîntului de partid.

Clubul minerilor din Lupeni, e 
unul dintre cele mai bogate din 
Valea Jiului, cu 18 săli mari, în 
care-și duc activitatea diferite cer
curi cultural-artistice și sportive, 
cinematograf, sală de proiecții, 
plus două holuri mari folosite pen
tru expoziții, o terasă largă spriji
nită pe coloane, și, în curte estra
dă pentru spectacole în aer liber. 
De la intrare te izbește bogăția ce 
domnește în acest club, de la ne
număratele covoare ce acoperă po
delele, ia candelabrele ce seara îm
prăștie o lumină odihnitoare, pînă 
la fotoliile ce le afli la tot pasul 
— în hol ca și în sala de lectură, 
în biroul directorului, ca și în ca
mera pionierilor. Aproximativ 
200.000 Iei s-au cheltuit anul a- 

Printre cei 114 tineri care au fost 
recrutați pentru învățămîntul de 
partid sînt și tpvarășii Ilinca loan, 
Chiș Ștefan, Dane Alexandru și 
Olaru Veronica.

In prezent recrutarea euîsănii
lor s-a terminat în întreaga uzi
nă, cu excepția secției mecanice, 
unde biroul U.T.M. a neglijat pre
gătirea noului an de învățămînt 
politic.

Dar pentru ca noul an de înva- 
țămînt să se desfășoare cu suc
ces este necesar ca cercurile șl 
cursurile de învățămînt să fie con
duse de propagandiști bine pregă
tiți .De, aceea comitetul U.T.M. din 
uzină, (responsabil cu învățămîn- 

tul pe organizație tov. Mardare Va
sile) s-a îngrijit cu răspundere de 
alegerea noilor propagandiști. Pen
tru fiecare din cele 10 cercuri și 
cursuri ce vor funcționa în acest 
an școlar au fost selecționați cîte 
2 propagandiști. Dintre ei 8 pro
pagandiști, tovarășii Trobin Iveni- 
ța, Boldoi Gheorghe, Avram Ele
na au o vechime de cîte 1—2 ani 

.în munca de propagandă. In anii 
trequți cercurile conduse de ei au 
obținut rezultatele cele mai bune. 
Pentru noul an școlar au fost re
crutați de asemenea propagan
diști noi, tineri fruntași în pro
ducție, membri și candidați de par
tid, între care tov. Goroianu Ele
na, Pavel Dumitru, Blozva Valen
tin și alții, Toți propagandiștii se
lecționați pentru noul an de învă
țămînt urmează cursurile de pre
gătire organizate de Comitetul 
raional U.T.M. Totodată comitetul 
U.T.M. din uzină a hotărît să oi- 
ganizeze pînă la deschiderea nou
lui an de învățămînt ședințe de 
instructaj cu propagandiștii pe te
me legate de metodele de muncă 
ale propagandistului cu elevii, 
cum ar fi luarea de notițe în tim
pul predării lecției, conspectarea 
unui material de studiu etc. La fel 
se vor organiza vizionări de filme 
în colectiv precum și a piesei „Ul
tiéiul mesaj" de L. Fulga.

Preocupîndu-se și în continuare 
cu același interes de atragerea ti
neretului la învățămîntul de par
tid U.T,M. și de stat, comitetul 
U.T.M. din uzină va obține suc
cese importante în educarea comu
nistă a tineretului.

■O---------------- ,

CLUBUL MINERILOR
cesta pentru înzestrarea clubului, 
aici fiind create celor ce muncesc 
cît mai bune condiții de petrecere 
a timpului liber în mod plăcut si 
folositor.

In trecut minerii n-aveau de- 
cît cîrciumil Acestea erau „cluburi“ 
de oare „domnii” se îngrijeau cu 
mult interes.

Minerilor, circiuma, iar clubul 
domnilor „casina" cum o numeau 
minerii. Și ce era „casina" ? Loc 
de destrăbălare și sfidare a mize
riei celor mulți, unde-și aflau vad 
toți bandiții și excrocii, unde se 
puneau la cale afaceri, se tocau 
banii furați trudei oamenilor mun
cii în jocuri de noroc, șperțuri... 
La o astfel de casina, acum 3 de
cenii s-a pus la cale masacrul mi
nerilor din Lupeni ridicați la luo- 
tă pentru o bucată de pîine mai 
mare.

Dar vremea „casinelor“ cît și 
a afacerilor învîrtite aici s-a dus 
pe apa sîrnbetei. Azi, în cluburile 
minerilor e prezent fiorul artei, al 
tihnei și reconfortării. La „casina 
veneau doar cîțiva aleși, pe cînd 
clubul minerilor din Lupeni e frec 
ventaț zilnic de peste 600 oameni 
ai muncii — mineri, tehnicieni, 
meseriași, ingineri și fii aî aces
tora.

La club funcționează două echi
pe de teatru (în limba romînă și 
maghiară), trei formații muzicale, 
un cerc cie arte plastice, altul de 
dansuri populare, mai multe cer
curi științifice pentru fiii mineri
lor, două cercuri pentru gospodi
ne etc.

La clubul minerilor, cei ce-1 
frecventează găsesc un adevărat 
loc de reconfortare, de petrecere a 
timpului liber în mod plăcut și 
util.

I. S.
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Ucraina a depășit 
S.U.A la producția 

de lapte pe cap 
de locuitor

KIEV 9 (Agerpres). — TASS 
anunță :

M. Spivak, ministrul Agricul
turii al R.S.S. Ucrainene a de
clarat unui corespondent al \ a- 
genției TASS că în ceea ce pri
vește producția de lapte pe cap 
de locuitor Ucraina a depășit 
Statele Unite ale Americii. In 
anul agricol care a trecut au fost 
realizate în republică cîte 387 
kg. de lapte pe cap de locuitor, 
iar în S.U.A. 339 kg.

In cursul ultimilor ani colho
zurile și sovhozurile din Ucrai
na au mărit simțitor numărul de 
vite și au îmbunătățit calitatea 
vitelor de lapte.

In 1965 se vor produce anual 
în Ucraina 620 chintale dte lapte 
pentru fiecare sută de ha. de pă- 
mînt. In prezent se produc în 
republică 365 chintale.

__ __ ~------------------ ---
Succese ale savanțitor sovietici în practica 

transplantării și implantării diferitelor 
organe la animale

MOSCOVA 9 (Agrepres) — 
TASS anunță :

La 8 septembrie cunoscutul bio
log sovietic Vladimir Demihov, șe
ful laboratorului pentru transplan
tarea organelor, a prezentat unor 
oaspeți străini mai mulți cîini pe 
care s-au făcut la date diferite o- 
perații experimentale.

Printre oaspeți se aflau Van 
Tongeren, redactor șef al revistei 
internaționale de referate „Excep
ția medicală1 și dr. Heisings, re
dactorul pentru materialele sovie
tice din această revistă. Oaspeții 
au avut prilejul să examineze doi 
cîini dintre care unul a fost supus 
în anul 1953 unei operații pe vase 
coronare pentru prevenirea infrac- 
tului miocardic, iar celuilalt i-au 
fost implantate suplimentar capsu
le suprarenale luate de la un alt 
ammal.

A aparat primul volum 
al istoriei literaturii rase 

și sovietice
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS anunță:
Editura Academiei de Științe 

a U.R.S.S. a publicat primul din 
cele trei volume ale istoriei li
teraturii ruse și sovietice. Cu a- 
cest prilej ziarul „Literaturnaia 
gazeta“ a publicat un amplu ar
ticol în care, printre altele, sub
liniază că planul cărții este foar
te bine alcătuit. Cronica bogată 
în fapte și capitolul introductiv, 
sînt completate cu numeroase 
articole monografice.

Primul volum, scrie ziarul, 
cuprinde capitolul — Roadele 
creației colective, despre legătu
rile literaturii sovietice cu lite
ratura străină după Revoluția 
din Octombrie.

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

Gaitskell și Bevan 
au părăsit Moscova

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS anunță :

In dimineața zilei de 9 sep
tembrie au plecat din Moscova 
spre patrie cu un avion „TU-104“, 
Gaitskell, lider al partidului la
burist din Anglia, Aneurin Be
van, trezorier și membru al co
mitetului executiv și persoanele 
care-i însoțesc.

înaintea plecării Gaitskell și 
Bevan au făcut declarații.

la amploare mișcarea de protest împotriva 
intenției Franței de a experimenta 

bomba atomică în Sahara
MOSCOVA 9 (Agerpres).
Oamenii de știință sovietici 

membri ai Comitetului sovietic 
pentru apărarea păcii și ai Co
mitetului sovietic de solidarita
te cu țările Asiei și Africii au 
dat publicității o declarație de 
protest împotriva experiențelor 
cu arma nucleară pe care Fran
ța intenționează să le efectueze 
în Sahara. Declarația a fost sem
nată de cunoscuții oameni de 
știință, academicienii Viktor Am- 
bartumian, Trofim Lîsenko, Ni- 
kolai Mushelișvili, Aleksandr 
Nesmeianov, Nikolai Semeriov și 
alții.

In prezent guvernul sovietic, 
se spune în declarație, a arătat 
din nou că este gata să lupte 
pentru obținerea interzicerii ar
melor atomică și cu hidrogen 
luîndu-și obligația de a nu e- 
fectua explozii nucleare dlacă pu
terile occidentale nu vor relua

Vladimir Demihov studiază pro
blemele transplatării și implantă
rii diferitelor organe la animale. 
El a elaborat o metodică pentru 
transplantarea experimentală a ini
mii și plămînilor de la un cîine 
la altul, de reimplantare a unei a 
d®ua inimii. Intr-o serie de cazuri 
cîi'sii cu două inimi au trăit mai 
mult de o lună.

Un mare interes în rîndurile 
oaspeților l-a stîrnit implantarea 
unui al doilea cap. Această opera
ție a fost efectuată în repetate 
rînduri de Demihov. Unul din a- 
nimalete de experiență — cîinele 
„Pirat“ a trăit peste 30 de zile 
după o asemenea intervenție.

întrebat de un corespondent al 
agenției TASS despre planurile 
cercetărilor sale pe viitor, omul 
de. știință sovietic a spus: Voi 
continua să lucrez la perfecționa
rea tehnicii de racordare a unei a 
doua inimii și a plămînilor la ori 
■ganism. Cred că în viitor medicii 
chirurgi vor da viață inimii și plă
mînilor luați de la oameni morți 
subit și îi vor racorda la vasele 
unor bolnavi care au Hevoie de 
intensificarea funcțiilor inimii șl 
plămînilor. Organele racordate vor 
ajuta organismul să combată boa
la. Este posibil că ulterior se va 
reuși «ă se obțină înlocuirea to
tală a inimii și plămînilor prin 
organe sănătoase sau să se cre
eze condiții pentru funcționarea 
simultană a două inimi în aceiași 
cavitate toracică. Multe metode 
chirurgicale experimentate astăzi 
pe animale vor putea fi aplicate 
în viitor în practica clinică.

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

Declarațiile provocatoare ale primarelui 
vest-berlinez Brandt

BERLIN 9 (Agerpres). TASS 
anunță:

Primarul vest-berlinez Brandt 
pledează pentru menținerea stă
rii „războiului rece“ în Berlinul 
occidental. ■ Zilele acestea Brandt 
a luat parte la întrunirea uniu
nii revanșarde a persoanelor 
strămutate, în cadrul căreia a 
cerut continuarea politicii „ora
șului de front“. La 8 septembrie 
el a luat cuvîntul la ședința a- 
dunării deputaților din Berlinul 
occidental calomniind Uniunea 
Sovietică și Republica Democra
tă Germană.

Brandt s-a pronunțat din nou 
împotriva lichidării regimului de 
ocupație din Berlinul occidental, 
împotriva reducerii efectivului 

experiențele cu această armă. 
Am primit cu satisfacție știrea 
în care se anunță că guvernele 
S.U.A. și Marii Britanii au a- 
doptat hotărîrea de a nu relua 
experiențele cu arma nucleară 
pînă la sfîrșitul anului curent 
Sub privirile întregii lumi se to
pește gheața „războiului rece“.

In încheierea declarației se a- 
preciază că „hotărîrea cercurilor 
conducătoare din Franța de a e- 
fectua experiențe cu arma ato
mică în Sahara constituie o pro
vocare la adresa opiniei publice 
mondiale. Este puțin probabil că 
cineva se mai îndoiește de fap
tul că exploziile nucleare pro
iectate în Sahara urmăresc con
tinuarea „războiului rece“.

PRAGA 9 (Agerpres).
Secretariatul Federaiiei Sindi

cale Mondiale a dat publicității 
un apel adresat conferinței de 
la Cairo convocată de Consiliul 
de solidaritate al țărilor din Ar 
sia și Africa. Secretariatul F.S.M. 
protestează împotriva planurilor 
Franței de a experimenta bomba 
atomică în Sahara.

Cel de-al lll-lea Congres 
al studenților din America 
Latină și-a început lucrările

CARACAS 9 (Agerpres).
Agențiile de presă transmit că 

la Caracas a început cel de-al 
II 1-lea Congres al studențilojr 
din America Latină. Discursul 
de inaugurare a fost rostit de 
ministrul Educației, dr. Rafael 
Pizani, care în numele guver
nului Venezuelei a salutat de
legațiile sosite.

Pe ordinea de zi a Congresu
lui figurează următoarele pro* 
bleme: rolul universităților din 
America Latină și realizarea u- 
nei reforme în probleme de e- 
ducație și administrative, agre
siunea imperialistă, și efectele ei 
în viața economică și culturală, 
precum și unitatea de luptă a 
mișcării studențești internațio
nale în vedterea stabilirii unei 
păci mondiale.

Să fie eliberat patriotul 
spaniol Simon Sanckez 

Montero
BUENOS AIRES 9 (Ager

pres).
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist din Argentina a 
adresat Ministerului Justiției al 
Spaniei o telegramă în care cere 
să înceteze torturile și să fie e- 
liberat imediat patriotul spaniol 
Simon Sanchez Montero, precum 
și alți patrioți spanioli întem
nițați în închisori pentru că au 
apărat democrația șî indepen
dența națională.

trupelor de ocupație, împotriva 
reducerii activității de sub
minare dusă de organizațiile 
de spionaj și a propagandei duș
mănoase din Berlinul occiden
tal. El a declarat că se pronun-' 
ță în general împotriva oricărui 
acord în problema Berlinului 
„pînă cînd nu va fi rezolvată 
problema germană“.

Referipdu-se la problema ger
mană, Brandt a afirmat că re- 

• unificarea Germaniei nu este o 
problemă a germanilor înșiși.

Oprindu-se asupra problemelor 
de politică internă, Brandt a de
clarat că senatul vest-berlinez 
intenționează să intensifice re
presiunile împotriva tuturor for
țelor de opoziție din Berlinul 
occidental.

Marți seara a avut loc la Teatrul 
G.C.S. din Gapitală adunarea fes
tivă organizată de Comitetul oră
șenesc București al P.M.R. și Co
mitetul Executiv al Sfatului popu
lar ai Capitalei, cu prilejul aniver
sării a 15 ani de la eliberarea Bul
gariei de sub jugul fascist.

Au luat parte tovarășii Alexan
dru Drăghici, membru a] Biroului 
Politic al C.ffi. al P.M.R., Vladi
mir Gheorglîîu, secretar al G. G. 
al P.M.R., Gherasim Popa, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri, reprezentanți ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
conducători ai instituțiilor centra
le și ai organizațiilor obștești, 
fruntași în producție din întreprin
derile Gapitaleî, academicieni și 
alți oameni de știință și cultură, 
activiști de partid, de stat și ai 
organizațiilor oamenilor muncii, 
ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați Ia București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

După intonarea imnurilor de 
stat ale Republicii Populare Ro- 
mîne și Republicii Populare Bul
garia, a luat cuvîntul tov. Ion Pas, 

' membra al C.G. al P.M.R. Tov. 
Ion Pas a arătat prin numeroase 
date și cifre că într-o perioadă 
scurtă, revoluția democrat-popu- 
lară bulgară, dtescătușînd neseca
tele energii creatoare ale maselor 
populare, a lichidat înapoierea se
culară a țării, transformînd Bul
garia într-o țară socialistă, indus- 
trial-agrară, în plin avînt, în care 
exploatarea omului de către om a 
fost lichidată pentru totdeauna și 

■ unde nivelul de trai al oamenilor 
muncii crește neîncetat. Sub con
ducerea încercatului său Partid 
Comunist Bulgar, R. P. Bulgaria 
a pășit în faza desăvîrșirii cons
truirii socialismului.

Vorbitorul s-a referit apoi pe 
larg la tradiționalele legături de 
prietenie romîno-bulgare.

Lncrărite cetei de-a'IX sesiuni a Comitetului 
regional pentru Europa al Organizației 

Mondiale a Sănătății
ki sala de marmoră a Casei 

Sdnteii se desfășoară în aceste zi
le lucrările celei de a IX-a sesiuni 
a Gomitelului regional pentru Eu
ropa al Organizației Mondiale a 
Sănătății (O.M.S.) — organism 
al O.N.U.

La sesiune participă peste 100 
- de delegați și observatori din 28 

de țări ale Europei.
In numele Prezidiului Marii A- 

dunări Naționale și în numele gu
vernului R. P. Romîne, tov. Ion 
Gheorghe Maurer a transmis par- 
ticipanțrlor un călduros salut.

La ședința de deschidere au luat 
parte tovarășii: Ștefan Voitec, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R, P. Romîne, Dr. Voi- 
nea Marinescu, ministrul Sănătăți/ 
și Prevederilor Sociale, academi
cienii Șt. S. Nicolau, M. Ciuca,

PROGRAM DE RADIO
1! septembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Muzică, 9,40 
Muzică corală romînească, 11,03 
Muzică de estradă, 12,00 Cîntă 
Ion Bălășoiu și Dumitru Poto- 
roacă, 13,05 Pagini alese din 
muzica de operă, 14,00 Melodii 
populare romînești, 15,10 For
mații de muzică ușoară, 15,40 
Cu cîntecul și jocul pe întinsul 
patriei, 16,15 Vorbește Moscova ! 
17,25 Noi înregistrări de muzică 
romînească, 18,05 Legendele po
poarelor, 18,35 Formații vocale 
de muzică ușoară, 19,05 Concert 
de muzică populară romînească, 
21,00 Piese pentru ghitară, 22,00 
Radiojurnal, buletin meteorolo

In încheiere, tov. Ion Pas a ară
tat ca la măreața sărbătoare a ță
rii vecine și prietene, poporul ro- 
mîn trimite din adîncul inimii un 
călduros și tovărășesc salut po
porului irate bulgar urîndu-i noi 
și importante succese în munca sa 
creatoare, pentru înflorirea conti
nuă a Bulgariei socialiste, pentru 
victoria cauzei păcii și socialis
mului.

A luat apoi cuvîntul însărcina
tul cu afaceri ad-interim al R.P. 
Bulgaria la București, Ivan Spa- 
sov. Vorbitorul a arătat că izbîn- 
da poporului bulgar de la 9 sep
tembrie 1944, cucerită cu ajutorul 
hotărîtor al armatei sovietice, 
constituie o încoronare a luptelor 
sale seculare pentru înlăturarea 
oricăror exploatări și opresiuni în 
țara sa, constituie începutul celei 
mai mari cotituri istorice în dez
voltarea Bulgariei.

Vorbitorul a scos în evidență că 
în munca sa fără preget poporul 
bulgar este înaripat de soarele dă
tător de viață al prieteniei bulga- 
ro-sovietice, de ajutorul permanent 
și dezinteresat al marii Uniuni 
Sovietice și de colaborare strînșă 
cu țările lagărului socialist.

De vecina sa de la nord — Re
publica Populară Romînă — a sub
liniat în continuare vorbitorul,, po
porul bulgar este legat printr-o 
prietenie frățească, manifestată pu
ternic în trecut, cînd revoluționarii 
noștri găseau primire caldă în mij
locul poporului romîn, cînd vite
jii ostași romîni alături de vajni
cii ostași ruși și-au vărsat sîng 
pentru eliberarea noastră, ca și în 
lupta comună împotriva fascismu
lui, dusă de cele două popoare 
sub conducerea partidelor comu
niste.

In încheierea adunării festive a 
avut loc un bogat program artis
tic susținut de ansamblul de cîn- 
tece și dansuri al Ministerului 
Forțelor Armate ca și de soliștii 
de operă dm R. P. Bulgaria care 
ne vizitează țara. (Agerpres).

N. G. Lupu, A. Kreindler și Gri- 
gore Benetato.

Au luat cuvîntul dr. Etiene Bo^
ri, președintele celei de-a VUI-a 

sesiuni a Comitetului regional pen
tru Europa al O.M.S. și dr. Paul 
Van de Calseyde, directorul Go* 
mitetului regional pentru Europa 
al O.M.S. care a adus mulțumiri 
guvernului R.P.R pentru ospitali
tatea arătată și bunele condiții de 
organizare a sesiunii.

In continuare, delegații au ales 
ca președinte al celei de-a IX-a 
sesiuni pe dr. Voinea Marinescu, 
ministrul Sănătății și Prevederilor 
Sociale (R.P. Romînă) iar ca vi
cepreședinți pe dr. J. F. Goossens 
(Belgia) și pe dr. A. Engel (Sue
dia).

Lucrările sesiunii continuă. (A- 
gerpres).

gic și sport. PROGRAMUL II. 
14,07 Muzică ușoară, 14,30 Pro
gram muzical dedicat fruntași
lor în producție din industrie și 
agricultură, 15,00 Concert sim
fonic, 16,30 Muzică populară ol
tenească, 17,00 Noi creații ale 
compozitorilor noștri scrise în 
cinstea celei de a 15-a aniver
sări a eliberării patriei, 17,35 
Interpreți de muzică ușoară din 
țări prietene, 18,05 Doine și jo
curi populare romînești, 18,35 
Cîntece despre mineri și oțelari, 
19,40 Fragmente din opera „Pes
cuitorii de perle“ de Bizet, 21,15 
Din muzica popoarelor, 22,00 Pa
gini din literatura pianului.
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