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Adunarea festivă 
închinată 

deschiderii 
Lunii prieteniei 

romîno-sovietice
Ieri la ora 17 a avut loc 

sala clubului A.S.I.T. din P 
troșani adunarea festivă co 
sacrală deschiderii Lunii 
teniei romtno-sovietice.

In fața unui numeros public 
la masa prezidiului adunării 
au luat loc tovarășii: Dănescu 
Ștefan, instructor al Comitetu
lui raional de partid Petroșani. 
Rațec Nicolae, activist al Co
mitetului orășenesc de partid 
Petroșani, Lascu Gheorghe din 
partea Consiliului regional 
A.R.L.U.S., precum și alți re
prezentanți ai organizațiilor 
masă din raion.

După conferința expusă 
tov. Tiță Ilie, procuror șef 
raionului Petroșani, 
realizările A.R.L.U.S.-ului 
cei 15 ani de activitate, a avut 
loc alegerea noului

Pe șantierul de construcții din Lupeni se clădesc continuu i
~Mitru mineri. Anul acesta au fost ri- î

138 apartamente iar în semestrul II ț
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I noi blocuri de locuințe pentru mineri. Anul acesta au fost ri
dicate paitru blocuri cu T ’ ‘ 
al anului curent se mai construiesc încă două noi blocuri.

IN CLIȘEU: Un bloc cu 33 apartamente care va fi pre
dat in folosință minerilor din Lupeni încă în acest an.

Racheta cosmică sovietică 
a ocolit Luna

Strălucitul succes al noii experiențe cosmice. 
Racheta se deplasează cu precizie pe orbita stabilită

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS transmite:
La 6 octombrie, în jurul orei 20, cea de-a treia rachetă cosmică 

sovietică se afla deasupra Oceanului Atlantic, la nord-esț de insula 
Martin-Vaz, deasupra unui punct avînd coordonatele 17 grade 30 mi
nute latitudine sudică și 22 | 
o depărtare de 371.700 km. <

DUPĂ CE A TRECUT 
SUPRAFAȚA LUNII (7.000 
și 16 MINUTE, RACHETA 
OCOLIND LUNA,

La 6 octombrie ora 20, 
15.000 de km.

In acest moment, racheta <*.*« ... .... K—----------
rului lunar, coordonatele sale selenografice fiind de 137 grade Ion 
grtudine și — 12 grade latitudine.

RACHETA SE DEPLASEAZĂ CU PRECIZIE PE ORBITA 
STABILITA.

Rezultatele prelucrării preliminare a datelor măsurătorilor tele- 
metrice în etapa a doua și a treia arată că temperatura pe bordul 
stației automate interplanetare se menține între 25 grade și 30 grade, 
presiunea coloanei de mercur fiind de aproape 1.000 mm., ceea ce 
corespunde mărimilor stabilite.

APARATAJUL DE 
SOLARE SI SURSELE 
NEAZA NORMAL.

Datele măsurătorilor
fi transmise din nou pe
(ora Moscovei).

grade 48 minute longitudine vestică, la 
de Pămînt.
LA CEA MAI MICA DEPĂRTARE DE 
de km.) LA 6 OCTOMBRIE ORA 17( 
A CONTINUAT SA SE DEPLASEZE

depărtarea de suprafața Lunii era de

se afla în apropiere de planul Ecuato-

MĂSURĂTORI 
CHIMICE DE

ȘTIINȚIFICE BATERIILE 
ALIMENTARE FUNCȚIO-

măsurării coordonatelor vorștiințifice și ale
Pămînt la 7 octombrie între orele 17 și 18

de 
al 

privind 
în i 

i 
Consiliu ? 

raional A.R.L.U.S. Adunarea a ț 
ales apoi pe tovarășul Croito- 
ru Gheorghe, miner fruntaș la 
E. M. Petrila, delegat al raio
nului Petroșani la Conferința 
regională A.R.L.U.S. In înche
iere a rulat filmul sovietic 
„Panel Korceaghin".
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Recent a avut loc adunarea 

generală a organizației dte bază 
de partid din cadrul gospodăriei 
de locuințe din Petroșani pen
tru darea de seamă și 
noului birou.

Adunarea generală a 
că în perioada ce s-a 
la ultimele alegeri a crescut ro
lul de conducător politic al or
ganizației de bază. In mai mul
te rînduri organizația de bază 
a analizat activitatea conducerii 
administrative a gospodăriei de 
locuințe asupra modului în care 
sînt duse la îndeplinire prevede
rile planului privind buna între
ținere a locuințelor muncitorești, 
amenajarea lor. Membrii și can- 
didații de partid s-au străduit să 
fie în permanență exemple de 
muncă rodnică.

Cu multă perseverență a mili-

alegerea

subliniat 
scurs de

----- -------------------------

ȘCOALA NOUĂ
De curînd, țăranii muncitori din 

Crividia au participat în mod 
voluntar la săparea fundației u- 
nei noi școli pentru copiii lor. 
Noua clădire este plasată în cen
trul cătunului, fiind mult mai a- 
proape pentru elevii care în pre
zent urmează cursurile la o școa
lă aflată într-un cartier apropiat 
de centrul orașului Vulcan.

Sectorul II ai minei Lupeni 
fruntaș pe exploatare

Minerii din sectorul II al mi
nei Lupeni au pornit cu elan la 
muncă pentru. îndeplinirea obiec
tivelor fixate în întrecerea socia
listă ce se desfășoară în prezent 
în cinstea zilelor de 7 Noiembrie 
și 30 Decembrie. In cursul lunii 
septembrie, harnicii mineri ai 
sectorului II de la mina Lupeni 
au obținut realizări însemnate, 
situîndu-se în fruntea întrecerii 
cu celelalte sectoare. Ei au de

tat organizația de bază pentru 
îndeplinirea angajamentelor spo
rite de întrecere luate de colec
tivul de muncitori și tehnicieni 
ca răspuns la măsurile luate de 
partid prin plenara din 13—14 
iulie a. c. pentru creșterea ni
velului de trai al celor ce mun
cesc. Astfel, de la începutul a- 
nului și pînă la 30 septembrie, 
planul de producție a fost rea
lizat în proporție de 111 la sută, 
realizare înfăptuită pe baza creș
terii productivității muncii. Im 
acest interval de timp producti
vitatea muncii realizată a între
cut cu 3 la sută pe cea planifi
cată.

O mare atenție a fost acordata 
intensificării luptei pentru eco
nomii. Angajamentul colectivului 
pe acest an este să se realizeze 
economii în valoare de 570.000 
lei. Pînă la 30 septembrie s-au 
realizat economii în valoare de 
490.000 lei,-urmînd ca în timpul 
ce a mai rămas pînă la sfîrșiful 
anului acest angajament să fie 
realizat în întregime.

Contribuții prețioase atît la 
realizarea planului prin crește
rea productivității muncii, cît și 
la reducerea prețului de cost al, 
lucrărilor, au 
duse de tov.
linaș Eugen, 
Carol ș. a.

O

Universitatea populară din Lupeni 
și-a început cursurile

Zilele trecute a avut loc des
chiderea festivă a cursurilor u- 
niversității populare din cadrul 
clubului minier din Lupeni. Au 
participat peste 35 de tineri și 
vîrstnici, muncitori mineri, lăcă
tuși, electricieni, tehnicieni și 
funcționari înscriși să urmeze 
cursurile universității.

Cu acest prilej profesorul To- 
mescu Ilie de la Institutul de 
mine din Petroșani a vorbit ce
lor prezențî despre importanța 
răspîndirii științei și culturii în 
rîndul maselor largi ale oame
nilor muncii.

N. AUREL1AN
1
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Exemplul personal 
și îndemnul comuniștilor

pășit cu 7 la sută productivita
tea planificată, reușind astfel să 
extragă 730 tone de cărbune în 
afara sarcinilor de plan. O con
tribuție însemnată ău adus-o la 
acest rezultat frontaliștii din 
brigada condusă de tov. Popa 
loan. Ei și-au întrecut planul de 
producție cu peste 100 tone de 
cărbune. Succese frumoase a ob
ținut și brigada tov. Demian 
Mihai, extrăgînd 70 tone peste 
plan, precum și brigăzile condu
se de itov. Nagy Andrei și Ga- 
ramszegi Mihaî.

In cursul lunii octombrie co
lectivul sectorului II și-a fixat 
ca obiectiv de întrecere să ex
tragă 2000 tone de cărbune pes
te plan și să reducă prețul de 
cost al cărbunelui cu 2 lei pe 
tonă.

Rezultatele obținute pînă a- 
cum de minerii sectorului II sînt 
îmbucurătoare. In primele 4 zile 
de lucru ale lunii ei au dat pes
te plan mai bine de 300 tone de 
cărbune.
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 magazin specializat numai cu î 
produse lactate. Cumpărătorii j 
găsesc in noul magazin din J

♦ strada Gh. Gheorghiu-Dej, 102 * 
• (unitatea nr. 7) toată gama J 

' de sortimente provenite din ♦ 
f lapte.
4 Raftu

î
I«•4 o♦

• • • —.

UN NOU MAGAZIN |
SPECIALIZAT *

O.C.L. Alimentara — Petro- ♦ 
șani a deschis recent un nou ♦

din J

Rafturile mari, aranjate cu t 
gust, întreținute într-o cură- J 
țenie ireproșabilă cuprind . cu- J 
tii de lapte praf, lapte proas- ♦ 
păt, brînzeturf, unt superior,î 
iaurt etc. J

IN CLIȘEU: Aspect iute-* 
rior din noul magazin specia- î 
iizat cu produse lactate. *

Era pe la începutul lunii au
gust. Membrii și candid ații de 
partid din sectorul V electrome
canic al minei Vulcan s-au în
trunit în adunare generală pen
tru a analiza împreună care sînt 
posibilitățile și cum pot fi ele 
folosite spre a intensifica lupta 
pentru economii. Plenara C.C. 
al P.M.R. din 13—14 iulie, care 
a elaborat măsuri importante 
privind creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc, a che
mat oamenii, muncii să intensi
fice lupta pentru realizarea de 
economii.

Pentru a contribui din plin Ia 
realizarea de economii, adunarea 
generată a organizației de bază 
din sectorul V a repartizat fie
cărui membru de partid sarcina 
de a folosi din plin toate posi
bilitățile existente la locul res
pectiv de muncă în vederea re
ducerii prețului de cost. Comu
niștilor li s-a cerut să-și îndrep
te în primul rînd atenția spre 
reducerea consumului specific 
de materiale, folosirea din plin 
a capacității mașinilor și utila
jelor, folosirea timpului progra
mului de lucru de către toți mun
citorii sectorului electromecanic.

De la trasarea acestor sarcini 
au trecut aproape două luni. Bi
roul organizației de bază în frun
te cu tov. Potoczki Wilhelm a 
urmărit în permanență modul în 
care membrii și cand'idații de 
partid muncesc pentru ducerea 
lor la îndeplinire. Și într-adevăr 
se poate afirma că comuniștii 
sectorului sînt fruntași și în a- 
celași timp animatorii luptei 
pentru economii.

Iată-1, de exemplu, pe tovară
șul Moldovan Dănilă. El lucrea
ză la întreținerea compresoare- 
lor care alimentează mina cu e- 
nergie pneumatică. După ce s-a 
discutat în adunarea generală 
despre necesitatea intensificării 
luptei pentru economii, el a a- 
nalizat la fața locului ce s-ar pu
tea face pentru reducerea con-

șamului de ulei, pentru scurta-, 
rea timpului de schimbare ai u-' 
leiului. Nu după multă vreme e4> 
a venit cu o inovație a cărei ar 
p licăre aduce importante eco
nomii.

De asemenea membrul de par
tid Sicora Nicolae, candidații1 
Buciu Mircea și Giurgiu Dezi- 
deriu care lucrează la compre- 
soare, acordă o deosebită aten
ție ungerii raționale a coinpre-: 
soarelor spre a se realiza eco
nomii de ulei prin înlăturarea 
pierderilor. In același timp ei 
au dus muncă politică și în rîn- 
dul celorlalți muncitori pentru, 
realizarea de economii. Drept 
rezultat, față de perioada ante
rioară, consumul lunar de ulei 
a fost redus cu 600 kg.

Reducerea rebuturilor consti-' 
tuie de asemenea o resursă im
portantă 
de cost, 
rebuturi 
motoare, 
bază a 
Karpati Eugen, membru de par 
tid, sarcina de a antrena pe cei
lalți muncitori strungari cu ca
re lucrează împreună să întă
rească grija pentru calitate. Du
pă ce i s-a repartizat această 
sarcină, tovarășul Karpati Eu
gen a ținut cîteva convorbiri cu 
strungarii Gali loan, Finta Ca
rol și alții, în care a insistat a- 
supra necesității întăririi grijii 
față de calitatea pieselor, arătînd 
cît de păgubitoare sînt rebutu
rile. Mai mult, membrul de par
tid Karpati le-a împărtășit din 
experiența sa asupra felului în 
care trebuie lucrat pentru a pro
duce piese de calitate.

de reducere a prețului 
Se înregistrau mai ales 
la axele pentru electro- 
Biroul organizației de 
repartizat tovarășului

adus echipele con,- 
Kadar Ștefan, Ga- 
Roth loan, Roczek

1. RADU

(Continuare în pag. 3-a)

Ședință de lucru 
a cercului literar 

„Minerul“
Duminică, 11 octombrie a. c, 

ora 10,30 la redacția ziarului^ 
„Steagul roșu“ din Petroșani, va: 
avea loc prima ședință de lucru' 
din acest trimestru la care sînt 
convocați toți membrii cercului' 
literar „Minerul“ din localitate, 
precum și alți iubitori de lite
ratură din Valea Jiului care do
resc să participe la acțiunile or
ganizate de cerc.

Cu acest prilej se va face pre
lucrarea noului regulament pen
tru organizarea și funcționarea 
cercurilor literare, editat de Mi-1 
nisterul Invățămîntului și Cul
turii și de către Uniunea Scrii
torilor din R.P.R.

Totodată se va face alegerea 
noului birou de conducere a cer
cului și se vor arăta noile sar
cini ce revin scriitorilor începă
tori din Valea Jiului în această 
perioadă.

i



2 " STEAGUL'ROȘU

PcRiri! © ciprlmârc c«r«€tâ oralâ $l scrisa 
s devHor dc la clasa l-a

IIN1 ATELIERUL ȘCOLII

omul pe ca-, Omul de tip nou, 
re școala noastră îl crește, tre
buie înarmat cu o gîndire logi
că sănătoasă și cu capacitatea 
de a-și exprima corect și clar 
gîndurile și sentimentele. Cu- 
vîntul, propoziția, formularea 
lor corectă nu trebuie privite 
numai ca un scop ci mai ales ca 
mijloace de înțelegere și redare 
a realității obiective.

Ca învățători ne întrebăm a- 
desea: reușim noi oare să fa
cem ca elevii noștri să înțelea
gă bine sensul fiecărui cuvînt ? 
Trezesc în ei cuvintele citite sau 
auzite toată gama de semnifica
ții și rezonanțe scontate de au
tor ? Leagă ei cuvintele în pro
poziții clare și pline de conți
nut? învățătorul de la ci. l-a 
trebuie, în mod deosebit să. stu
dieze procesul de formare a no
țiunilor.

Lupta pentru dezvoltarea vor
birii elevilor începe din primele 
•zile de școală. Ea se duce în ca
drul tuturor activităților cu co
piii ; la orele de citire, scriere, 
gramatică, aritmetică etc. cît și 

.cu ocazia excursiilor, vizionării 
¡filmelor, teatrelor de păpuși ca
re trebuie să se încheie cu po- 
,vestirea și analizarea celor vă 
zute.

Trebuie să nu uităm că pro
cesul de formare a noțiunilor, 

,’se face printr-o bună și fidelă 
întipărire a obiectului, fenome
nului văzut., cunoscut cu cuvîn- 
tul corespunzător rostit sau scris. 
Ilustrațiile reușite din abecedar 
și aritmetică, tablourile existen
te în școli, cele confecționate de 
.noi, trebuie complectate, cu con 
templarea naturii însăși de către 
elevi. In cadrul povestirilor, com
punerilor, orale, ce predomina în 
prima jumătate a anului, limba 
vie a povestitorului, tonul ex
presiv, ilustrațiile potrivite atrag 
atenția copilului. Cei timizi prind 
curaj. Doresc să povestească. Și 

■ reușesc spre mulțumirea lor să 
ipăstreze ordinea acțiunilor și lo 
gica povestirii dacă în fața lor 
tabloul conține cîteva din mo 
mentele importante ale basmului 
și este atrăgător executat. Pen 
tru buna reușită a compunerilor 
orale și scrise sînt bine venite 
excursiile. Sub îndrumarea în-

vățătorului, copiii, răspunzînd la 
întrebări bine puse, pot observa 
și reține caracteristicile anotim
pului „Toamna“, „Iarna“, în ca
drul plimbărilor programate, pot 
face descrieri de animale, de 
plante, mașini, fabrici care con 
stituie subiectele

Gramatica este 
cel mai important 
tarea exprimării 
primele zile de școală este bine 
ca elevul să-și analizeze propo
ziția formată, la cerere, din două 
sau mai multe cuvinte, pe bază 
materialului intuitiv. Să rosteas
că corect silabele și sunetele cu
vintelor propoziției.

La orele de citire să insistăm 
de la început ca elevii să citeas 
că corect, să înțeleagă cele ci
tite, să expună oral, în formă li
terară, cele citite, să scrie orto
grafic și caligrafic. Pentru a a- 
sigura citirea corectă trebuie să 
pregătim minuțios înțelegerea 
cuvintelor întîlnite de elev în 
text. De exemplu, în plimbările 
planificate cu elevii pentru intui
rea și descrierea noțiunii „Toam 
na", le putem spune că ceea ce 
auzim cînd frunzele mișcate de 
vînt 
mim

exprimarea corectă in 
lîngă copierile execu-

compuneriloi 
totuși studiu? 
pentru dezvol 
corecte. Din

se lovesc una de alta nu- 
„foșnet“.

; După íréi săptămîni ?
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de școală
Nu au trecut decit trei săp- 

ămîni de clnd pe porțile Șco-

ievii clasei I-a, dar azi ei sînt 
deja școlari „avansați“. Ei au 
ajuns ia scrierea după dictare 
la „au“ și după felul corect in 
care scriu aceste prime litere, 
se poate spune că ei „au" de
venit școlari silitori.

ÎN CLIȘEU : Profesoara cla- 
< sei laudă pe cei doi școlari, 
' Brici Viorel și Moldovan Sma- i
‘ scrierea corectă a literelor în-

Brici Viorel și Moldovan Sma- 
randa, pentru identificarea și

Pentru 
scris pe 
tate în clasă și acasă un rol deo
sebit de important îl au dictările 
făcute în clasă timp de 10 mi
nute, nu mai mult. In perioada 
abecedarului metodica prevede 
să dictăm cuvinte și propoziții 
din abecedar și chiar alte cuvin
te cunoscute, urmărind corecti
tudinea celor scrise de elevi sub 
aspect fonetic și ortografic. Cer
cetarea greșelilor de către 
țător este absolut necesară 
seinenea cazuri.

In toate activitățile cu 
grija noastră permanentă 
buie să ducă la îmbogățirea 
cabularului elevilor.

Corectarea neîntîrziată și 
tărîtă a greșelilor de tot felul 
în exprimare este o condiție in
dispensabilă în dezvoltarea vor
birii și scrierii corecte a elevi
lor. Un aliat prețios în munca 
pentru o exprimare corectă, sînt 
părinții elevilor. Sprijinul lor 
trebuie solicitat în catîrul ședin
țelor cu părinții, cu ocazia vizi
telor 
diul

învă- 
în a-

elevii 
tre- 
vo-

ho

la domiciliu, prin interme- 
carnetului de corespondență.

ȘICLOVAN DOINA 
învățătoare,

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

In pragul alegerilor organelor 
conducătoare U.

Alegerile organelor conducă
toare ale organizațiilor U.T.M. 
pe clase și școli constituie pen
tru masele largi de elevi un e- 
veniment de mare însemnătate.

■ In acest > an 
loc în cursul ¡unii 
toate școlile.

Comitetul raional 
ganizat nu demult o întrunire 
cu organele conducătoare U.T.M. 
pe clase și școli din tot raionul, 
în problema pregătirii și desfă
șurării adunărilor generale de 
dări de seamă și alegeri.

Urmînd indicațiile Comitetului 
raional U.T.M., comitetele U.T.M. 
din școli, sub îndrumarea comi
tetelor orășenești au trecut la 
traducerea în practică a indica
țiilor și instructajului primit.

Fiecare comitet și birou de or
ganizație de clasă și-a întocmit 
planuri de muncă cuprinzînd 
sarcini concrete pentru fiecare 
utemist. Pînă acum au avut loc 
adunările generale U.T.M. — 
premergătoare — în toate orga
nizațiile U.T.M. pe clase, care 
au dezbătut modul de pregătire 
și desfășurare a alegerilor.

Bine au pregătit și ținut aces
te adunări generale premergă
toare organizațiile din casele a 
IX-a și a X-a Școala medie 
mixtă Petroșani — secretari tov. 
Pohl Matilda și Stander Aure
lia — clasele a IX-a și a X-a 
(Școala medie mixtă Lupeni — 
secretari Suciu Tiberiu și Avra- 
mescu Ioan) și clasa a XI-a 
Școala medie mixtă Lonea — or
ganizator lancu Lina.

Gazetele de perete pe clase și 
școală oglindesc pregătirile ele-

alegerile
octombrie

U.T.M. a

au
în

or-

T. M. din școli 
vilor în vederea alegerilor, 
remarcă în această privință 
zeta organizației U.T.M. Lonea, 
ale claselor a IX-a C și a Xl-a C 
(Școala medie mixtă Petroșani) 
care au reușit să-și atingă sco
pul.

Întărirea organizației prin pri
mirea de noi membri a consti
tuit de asemenea o sarcină prin
cipală în planurile de muncă, 
sarcină de care s-au achitat or
ganizațiile U.T.M. de la Școala 
medie mixtă Lonea și Școala 
medie mixtă Lupeni, primind 
peste 20 membri.

Deși în această perioadă s-a 
recapitulat materia, totuși în ca
taloage au apărut la unii elevi 
note proaste, în special la or
ganizația U.T.M. a Școlii medii 
mixte Petroșani și la Școala me
die mixtă Lonea. Birourile orga
nizațiilor de clasă nu au luat a- 
titudine hotărîtă față de o șefie 
de utemiști care au note proaste. 
Comitetele U.T.M., secretarii pe 
clase, trebuie să ia toate măsu
rile ca la alegeri, în dările de 
seamă să se analizeze felul cum 
se achită utemiștii de sarcina de 
căpetenie a lor — învățătura.

Dările de seamă în care se va 
analiza munca comitetelor și bi
rourilor organizațiilor de clasă, 
munca fiecărui utemist, trebuie 
bine pregătite și din timp, pen
tru a fi într-adevăr o bază de 
discuție pentru continua întărire 
a activității U.T.M. în școli.

SLABII AUREL
activist U.T.M.

Se 
ga-

Elevii clasei a VII-a de ta Școala de 7 ani din Petrila ur
măresc cu atenție mișcările sigure ale maistrului lor care le ex
plică practic mînuirea corectă a jilăului. Chiar din primele ore de 
lucrări practice în atelierul școlii, elevii acestei clase au manifes
tat o mare atracție pentru meseria de tîmplar acordînd o deose
bită atenție explicațiilor primite de la maistru, după cum se vede 
și în clișeul alăturat.

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

Legătura părinților cu școala — ajutor 
prețios dat muncii cadrelor didactice
Cadrele didactice, în procesul 

de învățămînt, au sarcina de a 
transmite elevilor cunoștințele 
prevăzute în programele anali
tice și de a-i educa în spiritul 
unei atitudini noi față de muncă 
și în viață.

Munca pedagogică a cadrelor 
didactice nu poate fi încununată 
de succes dacă părinții elevilor 
nu mențin o legătură strînsă cu 
școala în perioada anului de îri- 
vățămînt.

Legătura părinților cu școala 
asigură elevilor condiții normale 
de însușire' a cunoștințelor noi 
— la școală sub controlul pro
fesorilor, iar acasă — sub în
drumarea și observarea directă 
a părinților. Fiind în permanent 
contact cu școala părinții sînt 
informați asupra rezultatelor 
obținute de elevi într-o anumită 
perioadă precum și de starea dis
ciplinară a lor. Menținîndu-se le
gătura cu școala, anumite sur
prize pot fi înlăturate la timpul 
lor; moțe slabe la unele obiecte, 
lipsă de interes pentru orele a- 
plicative, lipsă nemotivată de Ia 
școală etc.

In raport cu informările date 
de școală despre elevi, părinții 
sînt primii în măsură de a or
ganiza timpul liber al copiilor; 
prin ore de studiu individual a- 
casă, pregătirea lecțiilor pentru 
a doua zi, precum și crearea tim
pului de joacă și distracție care 
nu trebuie neglijat.

Din experiența anilor trecuți 
s-a constatat că nici un elev ai 
cărui părinți au menținut legă
tura cu școala nu a rămas cori
gent sau repetent întrucît lipsu
rile au fost cunoscute și înlătu
rate la timpul lor.

Alta a fost situația cu cei ca
re au neglijat acest lucru. Un 
exemplu dte la Școala profesio

nală din Petroșani. Elevul Gu- 
lea Vasile din anul II a rămas 
corigent în anul de învățămînt 
1958/59 la două materii: mate
matică și economie politică.

Nepregătindu-se temeinic în 
perioada de vacanță, elevul la 
corigența susținută în toamnă a 
fost declarat repetent. Această 
stare de lucruri se datorește fap
tului că părinții elevului Gulea 
Vasile nu au fost niciodată la 
școală în timpul anului de învă
țămînt. Știindu-se necontrolat e- 
levul a lipsit de mai multe orj 
de la școală, lecțiilor aplicative 
nu le-a dat importanța cuvenită 
și astfel, ca o urmare a faptului 
că elevul nu s-a pregătit, la fi
nele anului de învățămînt a fost 
declarat repetent.

Chemat la școală pentru a 
lua cunoștință de rezultatul e- 
levului, părintele lui Gulea Va
sile a rămas surprins, știind ca 
fiul său a fost promovat și nici 
decum corigent.

Cerînd reexaminarea copilului 
(reexaminare aprobată, dar care 
nu a schimbat cu nimic situația 
de corijent) în cele din urmă și-a 
dat seama că rezultatele slabe 
obținute de copil, în mare parte 
se datoresc și lui în calitate de 
părinte, care nu a venit niciodată 
la școală să întrebe cum învață 
copilul, ce rezultate obține.

Pentru a da posibilitate copii
lor noștri să-și îmbogățească ba
gajul de cunoștințe, pentru a le 
organiza timpul liber în mod plă
cut dar folositor, este bine ca în 
fiecare lună sau la două săptă
mîni odată, pașii părinților să 
se îndrepte spre școala unde fiul 
lor își desfășoară activitatea de 
elev și aceasta înafara adunări
lor organizate periodic cu pă
rinții.

prof. FANE IOAN
Școala profesională Petroșani

vățate.
Studen^i anului
Începerea noului an universi

tar a adus în sălile de cursuri, 
în laboratoare și biblioteca In
stitutului de mine din Petroșani 
animația caracteristică anului de 
învățămînt.

Studenții din anul I, conform 
programei analitice, vor efectua 
în tqt cursul acestui an practi
ca în producție alături 
rii din Lupeni.

Vineri dimineața în 
apel a minei Lupeni a 
deschiderea anului de 
pentru studenții anului 
Institutul de mine Petroșani. 
Celor 82 de studenți ai acestui an 
conducerea exploatării miniere 
Lupeni le-a făcut o caldă primi-

de miiie-

sala de 
avut loc 
practică 
I de la

I au început practica în producție
re. După cuvîniul de deschidere 
rostit de ing. Nagy Bela, șeful 
catedrei de practică de la I.M.P.. 
a luat cuvîntul tov. Zborovschi 
Augustin, secretarul comitetului 
de partid din cadrul exploatării 
Lupeni.

Vorbitorii au arătat noilor stu- 
denți importanța care trebuie a- 
cordată acestui an de practică, 
el’ stînd la baza înțelegerii no
țiunilor teoretice pe care le vor 
căpăta studenții în viitorii patru 
ani de studii. Studenților prac- 
ticanți li s-a făcut o prezentare 
amplă asupra condițiilor de ză- 
cămînt de la mina Lupeni, mo
dului de organizare a procesu
lui de producție, aspectul geo

logic al zăcămîntului precum și 
prezentarea mijloacelor mecanice 
din cadrul exploatării miniere 
Lupeni.

Deși o parte din noii studenți 
sînt muncitori veniți direct din 
producție, anul de practică ală
turi de minerii vîrstnici și pri- 
cepuți îi va ajuta să-și însu
șească meseria de miner pe fun
dalul căreia cunoștințele teoreti
ce căpătate în institut vor căpă
ta adevărata lor lumină și utili
tate practică, studenții devenind 
astfel ingineri bine pregătiți ca
pabili să conducă cu competență 
necesară industria noastră mi
nieră.

V. DRAGAN 
corespondent
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Secretarul organizației de ba
ză, tov. Crîsnic Dionisie, expu
nea rar — subliniind unele sar
cini, realizări sau aprecieri cri
tice — darea de seamă asupra 
activității biroului și a organiza
ției de bază din sectorul II al 
înmei Aninoasa, Membrii și ce 
didatii de partid ascultau cu in
teres, cu mîndrie chiar, bilanțul 
activității multilaterale a organi
zației lor de bază, activitate în
cununată cu o seamă de succe
se.

Si mulți dintre cei prezenți 
și-au adus aminte că, în urmă 
cu nn an, la adunarea generală 
de alegeri au ascultat un bilanț 
în care predominau lipsurile nu 
realizările și pentru care fapt u- 
nii membri și candidați de par
tid au fost aspru, criticați. Sec
torul avea în octombrie 1958 un 
minus de 5000 tone de cărbune, 
productivitatea muncii batea pa
sul pe Ioc, prețul de cost era 
depășit.

Adunarea generală a stabilit 
atunci ca obiective economice 

. principale recuperarea în primele 
juni ale anului 1959 a celor 5000 
tone de cărbune cu care sectorul 

' era dator patriei, depășirea pro
ductivității planificate cu 2 Ia su- 

' tă și reducerea prețului de cost 
cu 2 Iei pe tonă.

’ Cum au fost îndeplinite aces- 
sarcini stabilite prin hotărîrea 

‘ adoptată de adunarea generală 
din anul trecut ?

Darea de seamă, discuțiile pur
tate pe marginea ei au scos în 
relief perseverența cu care comu
niștii și — mobilizați de ei — 
toți oamenii muncii din sectorul 
II au luptat pentru traducerea în

Biroul organizației de bază trebuie să desfășoare 
o activitate colectivă

Așa cum de altfel a reieșit atît 
din darea de seamă a vechiului 
birou, cît și din discuțiile purtate 
de participanții la adunarea ge
nerală pentru darea de seamă și 
alegerea noului birou care a a- 
vut loc recent, organizația de ba
ză din cadrul secției construcții 

talice a Uzinei de reparat u- 
4j minier Petroșani a obținut 

în activitatea sa realizări impor
tante. Munca politică desfășura
tă de organizația de bază a con
dus colectivul secției spre obți
nerea unui loc de frunte în în
trecerea cu celelalte secții ale u- 
zinei. In cinstea zilei de 23 Au
gust secția construcții metalice 
a fost declarată fruntașă pe uzi
nă. Planul de producție pe anul 
1959 a fost depășit lună de lu
nă în medie cu 22 la sută, obți-

Mai multó atenție înlăturârii lipsurilor
Darea de seamă prezentată în 

fața adunării generale s-a ocu
pat pe larg de părțile bune ale 
activității organizației de bază. 
N-a fost rău, deoarece în munca 
de partid popularizarea experien
ței pozitive trebuie să ocupe un 
loc important. Dar nu trebuie 
trecut cu ușurință peste lipsuri, 
deoarece înlăturarea lipsurilor 
constituie garanția îmbunătățirii 
muncii de viitor.

Participanții la discuții, înțe- 
legînd importanța acestui fapt, 
au acordat atenție dezvăluirii lip
surilor spre a fi înlăturate. Une
ori ei au luat chiar poziție față 
de faptul că anumite aspecte ale 
muncii organizației de bază au 
lost prezentate într-o lumină tran. 
dalirie. Sudorul Kovacs Alexan
dru, spre exemplu, a remarcat că 
m darea de seamă s-a arătat 
că învățămîntul de partid a mers 
bine, dar în realitate alta este si
tuația. O bună parte a membri
lor și candidaților de partid nu 
au frecventat cu regularitate șe
dințele cercurilor de învățămînt 
în anul școlar trecut.

— Nici în noul an școlar lu
crurile nu stau mai bine — a 
arătat alt vorbitor, tov. Voinici 
Ștefan. Eu sînt propagandist și 
la prima lecție predată cu ocazia 
deschiderii anului școlar au par- 

viață a acestor sarcini, pentru ri
dicarea sectorului la nivelul ce
lor fruntașe. Prin încadrarea fie
cărui loc de muncă cu membri 
și candidați de partid și prin mă
surile tehnico-organizatorice lua
te de conducerea sectorului, s-a 
reușit ca încă în luna februarie 
să fie recuperate cele 5000 tone 
de cărbune datorie din anul tre
cut și ca planul de producție să 
fie în continuare depășit în fie
care trimestru. Productivitatea 
planificată a fost depășită în me
die cu 8;3 Ia sută, iar prețul de 
cost a fost redus cu 4,98 iei pe 
tonă.

Aceste rezultate arată că în- 
tr-adevăr comuniștii din sectorul 
II știu să mobilizeze și să însu
flețească colectivul în mijlocul 
căruia muncesc, că respectă cu 
sfințenie cuvîntul dat. In mobili
zarea și însuflețirea colectivului 
s-au evidențiat zeci de membri 
și. candidați de partid: minerii 
Ifegedus Dănilă, care a preluat 
conducerea unei brigăzi rămase 
în urmă, Săcăluș Petru, Cosma 
Remus, Hidișan Iuliu, Eociu Ni- 
colae, maiștri mineri Băcăianu 
loan, Popa loan lui Teodor, ingi
nerul Băjan Vasile și mulți alții. 
In darea de seamă au fost citați 
peste 40 membri și candidați de 
partid care s-au ocupat cu simț 
de răspundere de mobilizarea co
lectivului la îndeplinirea sarci
nilor economice stabilite de adu
narea generală.

Deși s-au obținut rezultate bu
ne tn producție și în întărirea 
vieții interne de partid (de la ale
gerile din anul trecut șl pînă în 
prezent organizația de bază și-a 
dublat rtndnrile), membrii ți 

nîndu-se în același timp impor
tante economii. In fruntea în
trecerii s-au situat în perma
nentă comuniștii, între care to
varășii Biro Rudolf, Kiss Nico
lae, Kovacs Alexandru, Volnici 
Ștefan, Arcz Alexandru, Kelemen 
Emil ș.a.

Au fost de asemenea obținute 
realizări și în celelalte domenii. 
De la ultimele alegeri și pînă în 
prezent organizația de bază și-a 
sporit substanțial rîndurile; în 
cadrul ei își fac în prezent sta
giul 17 candidați. S-au obținut de 
asemenea realizări în organizarea 
învățămîntului de partid, în îm
bunătățirea conducerii politice a 
organizațiilor de masă și în pri
mul rînd a organizației de tineret 
și a celei sindicale.

tlcipat doar 40 la sută din cei 
înscriși.

Vechiul birou al organizației 
de bază a fost de asemenea cri
ticat pentru că s-a mulțumit cu 
un număr restrîns de abonamen
te la presă și nu a asigurat ca 
ziarele să ajungă la timp la 
cei care le-au abonat. Au existat 
de asemenea lipsuri față de care 
vechiul birou nu a luat poziție 
hotărîtă. Unii membri și candi
dați de partid, între care Sipoș 
loan, Grivei Nicolae, ș.a. au lip
sit nemotivat de la lucru și îm
potriva lor nu s-au luat măsuri. 
Sînt de asemenea unii membri de 
partid care își achită cu mare în- 
tîrziere cotizația sindicală. în
lăturarea lipsurilor pe care adu
narea generală le-a scos la ivea
lă trebuie să constituie o preocu
pare de seamă a noului birou' 
precum și a fiecărui membru sau 
candidat de partid din secția cons
trucții metalice.

Un capitol despre 
care nu s-a vorbit 

în darea de seama
Mai mulți participanți la dis

cuții s-au declarat nemulțumiți 
de faptul că din darea de seamă 
a lipsit un capitol important — 

candidații de partid care au h 
cuvîntul pe marginea dării de 
seamă au căutat să scoată la 
iveală și lipsurile care mai sînt. 
Majoritatea vorbitorilor s-au ocu
pat de problemele protecției mun
cii și tehnicii securității, arătînd 
cauzele care duc Ia încălcări ale 
N.T.S. Una din aceste cauze — 
arăta membrul de partid Nițu 
Pavel — constă în aceea că maiș
trii mineri schimbă oamenii de 
la o brigadă la alta fără să-i 
instruiască temeinic. Alți vorbi
tori au arătat că desele mutări 
de la o brigadă la alta sînt de 
terminate de faptul că în sector 
există cazuri de indisciplină, de 
absențe nemotivate. Și mulți mem
bri de partid printre care tov. 
Enciu Nicolae, Bădin Teodor, 
Băjan Vasile și alții au criticat 
aspru pe tov. Ciupercă Constan
tin, care, ca președinte al co
mitetului de secție sindicală, dă 
exemple de indisciplină, absentînd 
nemotivat de la șut.

★

Rezultatele obținute de comu
niștii din sectorul II al minei A- 
ninoasa în mobilizarea colectivu- 
îui la recuperarea rămînerii în 
urmă sînt deosebit de semnifi
cative. Ele arată că, dacă și în 
sectoarele IH și IV ale minei, 
membrii și candidații de partid 
ar fi avut în permanență în cen
trul atenției realizarea angaja
mentelor luate față de partid, mi
na Aninoasa se prezenta cu un 
alt bilanț, cu angajamentele în
deplinite atît la producție, cît șî 
la productivitate și preț de cost.

1. M1RZA

anume cum a fost îndeplinită 
hotărîrea adoptată de adunarea 
generală pentru darea de seamă 
si alegeri de anul trecut și hotă- 
rîrile mai importante adoptate de 
adunările generale ulterioare. La 
fel nu s-a vorbit despre munca 
biroului pentru repartizarea de 
sarcini concrete și controlul în
deplinirii acestor sarcini. Biroul 
organizației de bază nu s-a preo
cupat nici de urmărirea modului 
în care membrii și candidații de
partid își îndeplinesc sarcinile 
încredințate. Membrii și candi
dați i de partid nu au fost solici
tați să raporteze în fața adunării 
generale de modul în care își în
deplinesc sarcinile încredințate.

Dc fapt, așa cum de altfel a 
reieșit din adunare, vechiul birou 
n-a putut să desfășoare o muncă 
rodnică privind controlul îndepli
nirii sarcinilor și a hotărîrilor 
adoptate din cauză că el nu a 
desfășurat o muncă colectivă, cu 
participarea tuturor membrilor 
săi. Tovarășul Șerban Francisc a 
arătat că unii membri ai birou
lui, între care tovarășii Soșoi 
Petru și Dalea Vasile nu au luat 
parte activă la munca biroului. 
Alți vorbitori, între care tov. 
Mardare Vasile, Kiss Nicolae au 
arătat că în vechiul birou nu a 
existat o atmosferă prielnică mun
cii colective din cauză că fostul 
secretar, tov. Nicu Constantin 
era uneori brutal cu ceilalți mem
bri ai biroului. Tovarășul Nicu 
Constantin s-a mulțumit să des
fășoare o activitate mai mult de 
unul singur, fără să atragă și pe 
ceilalți membri ai biroului.

Adunarea generală a atras a- 
tenția asupra necesității ca noul 
birou să desfășoare o muncă co
lectivă, cu participarea tuturor 
membrilor aleși de adunarea ge
nerală. Munca colectivă a noului 
birou, susținută de toți membrii, 
și candidații de partid pentru în
deplinirea cu simț de răspundere 
a sarcinilor încredințate, va asi
gura ridicarea nivelului muncii 
de partid în secția construcții me
talice — una din principalele 
secții ale Uzinei de reparat uti
laj minier,

I. BRANEA

Marți seara la Teatrul C.G.S. 
din «¿pitală a avut loc adunarea 
festivă organizată de Comitetul 
orășenesc București al P.M.R. 
și Comitetul executiv al Sfatului 
popular al Capitalei cu prilejul 
celei de a 10-a aniversări a pro
clamării Republicii Democrate 
Germane.

La adunarea festivă au luat 
parte tovarășii Petre Borilă, Cons
tantin Pîrvulescu, Atanase Joja, 
Gherasim Popa, Gheorghe Stoi
ca, membri ai G.C. al P.M.R., ai 
guvernului și ai Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, reprezen
tanți ai conducerii Ministerului A- 
facerilor Externe, conducători ai 
instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești, fruntași în produc
ție din întreprinderile Capitalei, 
oameni de știință și cultură, ac
tiviști de partid și de stat și ai 
organizațiilor oamenilor muncii.

Au fost de față Wilhelm Bick, 
ambasadorul R.D. Germane la 
București, șefi ai altor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, membri ai ambasadei R.D. 
Germane și alți membri ai corpu
lui diplomatic. Au fost internate

— *= + = —
Plecarea unei delegații 

de activiști ai P- M. R. 
în U. R. S. S.

La 6 octombrie a.c. a plecat 
în Uniunea Sovietică, pentru a 
studia experiența organizațiilor 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice în domeniul industriei, 
o delegație de activiști ai parti
dului nostru, condusă de tovară
șul Balalia Dumitru, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, prim-secretar 
al Comitetului regional de partid 
Pfoești.

Consiliul general ARLUS a aprobat planul 
sărbătoririi Lunii prieteniei romîno-soviotice

Marți a avut loc ședința Con
siliului general A.R.L.U.S. în ca
re s-a discutat și aprobat planul 
sărbătoririi Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice din acest an. Șe
dința a fost prezidată de acad, 
prof. P. Constantinescu-Iași, vi
cepreședinte al Consiliului gene
ral A.R.L.U.S. Au participat mem
brii ai Consiliului genera! 
A.R.L.U.S,, conducători ai orga
nizațiilor obștești și instituțiilor 
culturale, ziariști.

Contribuția voluntară a femeilor 
la construcția saivanului din Bănița

In ultimele săptămîni țăranii 
întovărășiți din Bănița au mun
cit cu mult avînt pentru cons
truirea unui saivan modern, cu 
o capacitate de mai multe sub- 
de oi.

Intre cei care și-au adus con
tribuția în mod voluntar la a- 
ceastă frumoasă acțiune se nu
mără și 65 de femei care vreme

Exemplul personal
și îndemnul comuniștilor

(Urmare din pag. l-a)

Sectorul V electromecanic are 
un rol important în întreaga ac
tivitate a minei. De aceea bi
roul organizației de bază se în
grijește ca în rîndul muncitori
lor de aici să existe un puternic 
spirit de disciplină, răspundere 
față de sarcinile încredințate. 
Lămpăria, de exemplu, aparține 
tot de sectorul V. Din cauză că 
aici lămpile erau încărcate slab, 
unele din ele se stingeau îna
inte de terminarea șutului. Mi
nerii rămîneau fără lumină, fapt 
care producea greutăți în mină. 
Se stingeau mult prea devreme 
mai ales, lămpile încărcate de 
muncitoarele Ușan Măria și 
Incze Susana. Dar aici, la lăm- 
părie, lucrează și tovarășele 
Bencovici Margareta, losif Ma- 
ria, lliușță Georgeta, care do
vedesc simț de răspundere. Bi
roul organizației de bază le-a 

imnurile de stat ale Republicii 
Populare Romlîne și Republicii; 
Democrate Germane.

Adunarea festivă a fost des-, 
c'nisă de tovarășul Dumitru Dia- 
conescu, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al 
Capitalei.

Despre cea de-a 10-a aniversa
re a proclamării R.D. Germane a 
vorbit tovarășul Atanase Joja, 
membru al C.C. al P.M.R. vice-1 
președinte al Consiliului de Mi
niștri.

A luat apoi cuvîntui Wilhelm 
Bick, ambasadorul R.D. Germa
ne la București. y

Cum se urmărește 
realizarea 

angajamentelor
Cu trei luni în urmă împreună 

cu schimbul pe care-1 conduc, 
ne-am angajat în consfătuirea de 
producție ca în trimestrul III să 
dăm peste plan 300 tone de căr
bune

Așteptam ca la sfîrșitul fiecă- 
rei luni să ni se comunice cum 
stăm cu realizarea angajamentu
lui

Dar așteptarea ne-a fost zadar
nică.

Și nici acum, cînd trimestrul 
e gata, eu. nu știu precis dacă am 
realizat ori nu angajamentul luat 
ori poate că e depășit.

Mă întreb, nu se poate ține o 
evidență în urmărirea angaja
mentelor luate de mineri pentru 
popularizarea lor, pentru îndepli
nirea și depășirea planului înainte 
de termen ’

TIȚĂ ION
miner șef de schimb sectorul III

Lonea

Au fost de față D. K. Zvonkov. 
prirn-secretar, și V. 1. Agapov, 
secretar al ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

Tov. I. Moraru, secretar al 
Consiliului general A.R.L.U.S., a 
prezentat darea de seamă a acti
vității A.R.L.U.S.-ului pe anul 
1959.

Acad. Ilie Murgutsecu, vicepre
ședinte al Consiliului general 
A.R.L.U.S., a expus apoi planul 
sărbătoririi Lunii prieteniei romî- 
no-sovi etice.

de 7 zile au prestat cîte 12 ore 
de muncă voluntară. Valoarea 
muncii prestate de aceste femei 
a fost evaluată la 10.920 lei.

Intre cele mâi harnice femei 
se situează tovarășele Capeț Sîn- 
ziana, Stoica Trandafira, Izidor 
/Mariana, Ardelean Lucreția, Ne
goi Sofia, Jitea Coroana, Capeț 
Ana, Nistor Ileana și altele.

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

chemat să ajute și pe celelalte 
muncitoare să lucreze bine, pen
tru ca lămpile minerilor să fie 
bine puse la punct. Drept rezul
tat, lămpile sînt acum mai bine 
întreținute ceea ce ajută pe mi
neri să folosească din plin tim
pul programului de lucru.

Mobilizați de comuniști, mun
citorii sectorului electromecanic 
de la mina Vulcan sprijină efec
tiv lupta minerilor pentru căr
bune, mai mult și mai ieftin. Pă
cat însă că biroul organizației 
de bază neglijează instruirea și 
activizarea agitatorilor, care și 
ei ar putea desfășura o susținu
tă muncă politică de mobilizare 
a muncitorilor la îndeplinirea 
sarcinilor ce le stau în față. Jn- 
iăturînd această slăbiciune, bi
roul organizației de bază își va 
putea asigura sprijinul efectiv 
al agitatorilor în antrenarea co
lectivului sectorului - spre noi 
succese.



Dcdarafiilc arar savaafi tin l. R. S. s. despre 
naaJ succes

MOSCOVA 7 (Agerpres) —
TASS anunță :

Intr-o convorbire cu corespon
dentul TASS, profesorul Ionas 
Martisius, fizician lituanian, a 
declarat: „Odată cu lansarea cu 
succes a rachetelor cosmice so
vietice începe să dispară deose
birea dintre fizică și astronomie 
în sensul că cea dintîi era o știin
ță experimentală iar astronomia 
se putea folosi numai de meto
dele observației terestre. Acum 
astronomia devine o 
perimentală tot atît 
ca și fizica“.

Savantul lituanian 
că oamenii de știință 
rezolvat problema mecanicii 
trei corpuri cerești deoarece tra
iectoria celei de a treia rachete 
cuprinde simultan și orbita Pă- 
mîntului și a Lunii. Sarcina de
plasării rachetei coordonată 
cele două corpuri cerești a- fost 
rezolvată nu numai în mod teore
tic ci și practic și, în afară de 
aceasta, cu cea mai mare preci
zie.

Acad. Vladimir Krîlov din 
R.S.S. Bielorusă, specialist în mar 
tematica calculelor, a subliniat 
rolul deosebit al calculului meca
nic și matematic în lansarea ce
lei de a treia rachete. Aceste cal
cule, a spus savantul, se puteau 
executa numai cu ajutorul ce-

știință ex- 
de precisă

a subliniat 
sovietici au 

a

cu

ti șitlRfcl $l tehnicii sovietice
lor 
tematice. Școala matematicii so
vietice este cunoscută de mult ca 
una din cele mai de seamă din 
lume și de data aceasta ea a de
monstrat din nou latura sa cea 
mai înaintată. Dirijarea aparate
lor instalate pe stația interplane
tară la distanțe uriașe constituie 
o minune tehnică.

Astronomul gruzin Nodar Raz- 
madze a arătat că lansarea ce
lei de a treia rachete este o măr
turie vie a progresului astronau- 
tiefi sovietice. In legătură cu a- 
ceasta el a amintit că greutatea 
aparatajului științific de pe pri
ma rachetă a fost cu puțin mai 
mare de 360 kg., de pe cea de 
a doua — a fost de 390 kg. iar 
de pe cea de a treia rachetă a 
ajuns la 435 kg.

Acad. Konstantin Hrenov, de 
la Academia de Științe a R.S.S. 
Ucrainene a declarat că cea de a 
treia rachetă reprezintă o treap
tă importantă în pregătirea in
formațiilor interplanetare.

Firește că trebuie să se facă 
încă mult, însă ceea ce este mai 
greu s-a făcut.

Dezvoltînd această idee, prof. 
Viktor Kupradze, fizician gruzin, 
a amintit cuvintele savantului en
glez, George Thomson, laureat 
al premiului Nobel care în 1955, 
numai cu 4 ani înainte de zborul

mai perfecționate mașini m.

oa-

co-

rachetelor sovietice în Lună, scria 
că timpul care ne desparte de 
zborurile interplanetare va fi a- 
proximativ egal cu timpul care 
desparte pe omul contemporan de 
strămoșul lui străvechi — sinan- 
tropul. Ceea ce nu de mult, a 
declarat fizicianul gruzin, părea 
a fi irealizabil și de pură, fante
zie, este tradus în viață de 
menii de știință sovietici.

★
MOSCOVA 7 (Agerpres) 

TASS anunță :
Iurii Reznicenlo. membru

respondent al Academiei de Știi 
țe a U.R.S.S. arată în ziarul 
„Vecernaia Moskva“ că a sosit 
timpul să se pregătească apara- 
tajul geofizic, sau mai precis 
planetofizic, care va fi trimis pe 
lună sau pe alte corpuri cerești. 
Pe aceste corpuri cerești, conti
nuă el, noi, geofizicienii trebuie 
să studiem cutremurele, vulcanis- 
mul, fenomenele magnetice, 
trice, gravitaționale etc., care 
camdată1 ne sînt cunoscute 
numai pe Pămînt.
------ —=★=—

elec- 
deo- 
bine

O

„O nouă mare realizare a geniului
ROMA 7 (Agerpres)
Milioane de italieni 

cu mare interes zborul 
a treia rachete cosmice. Intr-un 
interviu publicat în ziarul „Uni
ta“, cunoscutul astronom italian, 
Mazani, a declarat: „Știința și 
tehnica sovietică au făcut un 
pas uriaș înainte, într-un timp 
foarte scurt“.

Directorul observatorului Bre-

oinenesc"
ra din Milano, profesorul Zagar, 
a declarat: „Lansarea 
treia rachete cosmice 
de specialiștii sovietici 
încă un pas important 
niul astronomiei“.

Lansarea celei de 
chete cosmice, scrie 
vanti“, este „o nouă 
zare a geniului omenesc, care a 
stîrnit admirația generajlă față 
de oamenii de știință sovietici“.

urmăresc 
celei de

celei de-a 
efectuată 
constituie 
în dóme

treia ra- 
„A-

a
ziarul 
mare reali-

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

Scad rezervele de aur și exportable 
S. U. A.

NEW YORK 7 (Agerpres).
Comentatorul economic al a- 

genției Associated Press arată 
că cercurile de afaceri din Sta
tele Unite sînt preocupate de 
două fenomene care se manifes
tă cu o deosebită intensitate în 
actuala conjunctură economică 
din Statele Unite -- pierderile 
de aur și scăderea exporturilor.

Potrivit datelor oficiale, în săp- 
tămîna încheiată la 23 septem
brie rezervele de aur ale S.U.A. 
au scăzut cu 27.000.000 de do-

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

lari'. De la începutul anului pînă 
la această dată pierderile de aur 
s-au ridicat la 1.039.000.000 do
lari.

Una din cauzele pierderilor de 
aur rezidă și în scăderea expor
turilor concomitent cu creșterea 
importurilor americane.

Pe piețele străine plasarea 
mărfurilor americane devine tot 
mgi grea din cauza prețurilor 
dicate ale acestora, mai ales 
automobile și mașini.

n
la

Tratativele dintre sindicatul oțelarftor 
americani și patroni 

greva continuă
clarat că în cursul nopții trecute 
au fost întrerupte convorbirile 

' între delegația greviștilor șî re
prezentanții industriilor de oțel 
și că nu a fost stabilită nici o 
întrevedere viitoare.

în greu impas :
NEW YORK 7 (Agerpres).
In orașul Pittsburg a luat 

sfîrșit ședința Comitetului sindi
catului oțelarilor americani pen

ded a- 
170 de 
arătat 
în le- 
salarii

fru politica salariilor. In 
rafia dată publicității cei 
membri ai comitetului au 
că propunerile patronilor 
gătură cu majorările de 
sînt „total nesatisfăcătoare“ și 
totodată și-au exprimat ferma 
Iiotărîre de a continua greva ca
re a intrat în cea de a 85-a 
Ia declanșare.

In ciuda ultimului apel 
de președintele Eisenhower 
octombrie, în care îndemna am
bele părți, să găsească o soluție 
pentru a pune capăt grevei, noul 
refuz al patronilor de a accepta 
propunerile greviștilor a dus 
tativele într-un greu impas.

Președintele sindicatului 
larilor, David Mcdonald, a

zi de

făcut
la 5

tra-

oțe- 
de-

N. S. HRUȘCIOV 
a părăsit Vladivostokul

VLADIVOSTOK 7 (Agerpres)
In dimineața zilei de 7 octom

brie Nikiia Hrușciov, prim-secre- 
tar al G.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a părăsit Vladivosto
kul.

Pe aerodromul din Vladivostdk 
Nikita Hrușciov a fost condus de 
mii de locuitori ai acestui oraș.

Mesajul lui Wilhelm Pieck 
adresat populației R. D. G.

BERLIN 7 (Agerpres).
Agenția A.D.N. transmite tex

tul mesajului lui Wilhelm Pieck, 
președintele R. D. G., adresa* 
populației Republicii cu prilejul 
celei de a 10-a aniversări a con
stituirii R.D.G.

In mesaj se subliniază că par
tidele și organizațiile din R.D.G.. 
unite sub conducerea partidului 
clasei muncitoare într-un bloc 
democratic, precum și unitatea și 
coeziunea populației R.D.G. în 
cadrul Frontului Național al Ger
maniei democrate au creat pre
mise pentru o democrație fără 
precedent in istoria Germaniei.

R. D. Germană constituie o în
truchipare a tot ce este bun și 
nobil în poporul german, în is
toria sa, în cultura și știința sa 
Pentru prima oară statul ger 
tnan a ridicat menținerea păcii 
la rangul de lege fundamentală 
a sa, de conținut principal al 
acțiunilor sale. Pentru prima 
oară statul german pedepsește 
prin lege propaganda războinică 
și pregătirile de război.

Pentru prima oară în statul 
german reprezentanții militaris
mului sînt privați de putere și

Poporul japonez se opune intenției 
guvernului Kiși de a senina 
un tratat militar cu S. U. A.

mul ministru Kiși va conduce 
personal delegația guvernamen
tală japoneză la Washington pen
tru semnarea unui tratat militar 
cu S.U.A. Kavasima a adăugat 
că delegația va include pe mi
nistrul Afacerilor Externe, Fuji- 
yama, și alte două persoane ofi
ciale. Kavasima a mai arătat că 
Kisi va semna tratatul de secu
ritate japono-american în formă 
revizuită, spre mijlocul lunii de
cembrie. înainte de convocarea se
siunii ordinare a parlamentului 
japonez.

După cum relatează agențiile 
de presă, mișcarea de masă îm
potriva revizurii „tratatului de 
securitate japono-american“ 
amploare. La 6 octombrie, a a\ - 
loc o ședință a comitetului exe
cutiv al Consiliului național din 
întfeaga Japonie împotriva revi
zuirii „tratatului de securitate 
japono-american“. Comitetul a a- 
doptat hotărîrea de a întreprinde 
o acțiune unită pe scară naționa
lă, la 20 octombrie, pentru a ză
dărnici planul guvernului de a 
revizui acest tratat.

In cursul zilei de 20 
vor avea loc greve și 
în semn de protest ale 
muncii din Japonia.

Comitetul executiv a
asemenea ca la 24 octombrie să 
se organizeze Ia Tokio un mare 
miting împotriva revizuirii aces
tui tratat și împotriva „raționa
lizării“ în industrie.

TOKIO 7 (Agerpres)
Potrivit unor știri sosite din 

Tokio, Sojiro Kavasima, secretar 
general al Partidului liberal de
mocrat, partidul de guvernămînt 
din Japonia, a dezvăluit că pri-

MOSCOVA — A apărut ulti
mul număr al revistei „Sovietele 
de deputați ale oamenilor mun
cii“, în care se publică proiectul 
bazelor legislației muncii în U- 
niunea Sovietică și în republi
cile unionale.

BERLIN — La 6 octombrie, 
în ajunul celei de a 10-a ani
versări a R. D. Germane, a avut 
Ioc înmînarea decorațiilor unui 
mare grup de oameni ai muncii 
pentru merite față de statul mun- 
citoresc-țărănesc.

BONN — Conitinuînd politica 
înarmării cît mai grabnice a Ger
maniei occidentale, guvernul de 
la Bonn a prezentat spre apro
bare parlamentului „un amenda
ment“ la legea serviciului mili
tar, conform căruia tinerii ur
mează să fie încorporați în Bun- 
deswehrul vest-german nu la 
vîrsta de 20 de ani ca pînă în 
prezent ci la vîrsta de 18 ani.

LEOPOLDVILLE — După cum 
relatează agenția France Presse, 
greva muncitorilor 
ferate, din docurile 
turile fluviale din 
gian care a început 
brie, a cuprins 24.000 de munci
tori și funcționari.

Agenția Belga anunță că la 6 
octombrie greva s-a extins

toate serviciile societății de trans
port „Otraco“ din Congo bel
gian.

ROMA — In întreaga Italie 
continuă protestele împotriva 
intenției guvernului francez de 
a experimenta arma atomică în 
Sahara. Consiliul comunal din 
orașul Poggibonsi s-a pronunțat 
în unanimitate împotriva acestei 
experiențe. Consiliul provincial 
al Federației dijmașilor din Bo- 
logna, care grupează 
muncitori agricoli, a 
moțiune în care cere 
guvernului italian pe 
vernul francez.

25.000 de 
adoptat o 
intervenția 
lingă gu-

De
salutăm propunerile

aceea, subliniazăinfluență.
W. Pieck, 
sovietice cu privire la dezarma
rea generală și totală. Popu
lația noastră, partidele și orga>- 
nizațiile noastre, parlamentul și 
guvernul nostru sînt apărători 
consecvenți ai acestei politici pe 
pămîntul german.

Arma cea mai eficientă în lup 
ta pentru pace, pentru victoria 
socialismului și renașterea na
țională a Germaniei ca stat de
mocrat și iubitor de pace, se sub
liniază în continuare în mesaj, 
o constituie hotărîrlle celui de-al 
V-Iea Congres al P.S.U.G. Măre
țul plan de 7 ani mobilizează 
întreaga energie a populației 
noastre pentru ca în condițiile 
menținerii păcii să creeze și să 
înmulțească bogățiile materiale 
și culturale, care vor face ca via
ța poporului să devină și mai 
minunată. Planul de 7 ani va 
deveni un triumf al noii noastre 
orînduiri socialiste.

In mesaj președintele W. Pieck 
își exprimă convingerea că popu
lația R.D.G. va termina cu suc
ces construcția socialismului în 
țara sa.

de la căile 
șl trartspor- 
Conigo Bel
la 5 octom-

îri

PANAMA CITY 7 (Agerpres)
Agențiile de presă occidentale 

relatează că peste 2.000 de șo- . 
meri și muncitori panamezi au 
organizat un „marș al foamei și 
al disperării“. Din orașul Colon 
și pînă în capitala țării ei au 
parcurs o distanță de 80 km. în 
15 ore, pentru a protesta în fața 
palatului Adunării Naționale îm
potriva salariilor de mizerie, îm-

le-

Un „marș al foamei și disperării” 
în Panama

potriva șomajului și împotriva 
gislației agrare.

In ciuda atacului forțelor po
lițienești, demonstranții au pă
truns în sala de ședințe a Adu
nării Naționale cerînd parlamen
tarilor să le rezolve doleanțele. 
Noi forțe polițienești întărite au 
reînceput atacul cu gaze lacri
mogene, fapt care a dat naștere 
la grave incidente. Cîțiva mani- 
festanți au fost răniți.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. : interurban 322.

PEKIN — Recent, la Pekin s-a 
inaugurat Palatul cultural al mi
norităților naționale, una din 
grandioasele construcții ridicate 
in ultimul an pe bulevardul prin
cipal al orașului. Palatul are 13 
etaje și 67 metri înălțime. Arhi
tectura lui îmbină în mod armo
nios stilul clasic chinezesc cu 
stilul a peste 60 de minorități 
naționale. In interiorul palatului 
s-au amenajat cinci săli de ex
poziție, muzee, săli pentru spec
tacole de teatru și operă, o bi
bliotecă etc.

octombrie 
mitinguri 
oamenilor

hotărît de

PROGRAM DE RADIO
9 octombrie

muzica popoarelor, 21,00 Jocuri 
populare romînești, 22,00 Radio
jurnal, buletin meteorologic și 
sport, 22,30 Doine și jocuri popu
lare romînești. PROGRAMUL II. 
14,07 „Buchet de melodii“, — 
program de muzică ușoară, 14,30 
Program muzical dedicat frunta
șilor în producție din industrie ' 
și agricultură, 16,30 Vechi melo
dii populare romînești, 17,00 Din 
viața muzicală a orașelor și re
giunilor patriei, 17,35 Jocuri 
populare sovietice, 18,05 Muzică 
populară maghiară și bulgară, 
19,00 Actualitatea în țările so
cialiste, 19,40 Muzică ușoară, 
20,00 Luna prieteniei romîno-so- 
vietice, 22,15 Muzică.

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de astăzi, 
8,30 Muzică, 10,10 Pagini din 
istoria muzicii, 11,03 Muzică de 
estradă, 12,00 Muzică populară 
romînească, 13,05 Muzică din o- 
pere, 14,00 Cîntă Ana Bălăci și 
acordeonistul Gheorghe Badea 
Cioc, 14,30 Muzică instrumen
tală, 15,10 Concert de estradă, 
15.40 Program pentru iubitorii 
muzicii populare romînești, 16,15 
Vorbește Moscova! 16,45 Cînte- 
ce de luptă pentru pace, 18,05 
Legendele popoarelor, 18,35 In- 
terpreti și formații romînești de 
muzică ușoară care au concer
tat în țări prietene, 19,05 Din

Tiparul : „6 August“ — Poligrafie


