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LA URiCAfii

15.005 tone de cărbune

fel
liEira

Din Lupeni a sosit o mașină cu o încărcătură care a atras a- 
tenția colectivului de la sectorul electromecanic din Jieț, Brigada 
lui Sasu Leon tocmai își terminase lucrul și se pregătea de ple
care. Totuși, fără a pregeta că șutul s-a terminat, țoți membrii 
brigăzii au pus mîna la descărcat.

Clișeul ne prezintă un aspect din timpul lucrului la descărca«- 
rea pompei.

o

peste planul dnual
Răspunsul pe care l-au dat 

minerii din Uricani celor, de la 
Lonea, la chemarea acestora a 
fost clar : vom da peste sarcinile 
de plan anuale 24.000 tone de 
cărbune cocsificabil die bună ca
litate. Minerii de la Uricani pot 
raporta acum cu mîndrie că în 
zorii zilei de 14 octombrie din 
abatajele lor a pornit spre pre- 
parație cea de a 15.005-a tonă 
de cărbune în contul angajamen
tului. Sub conducerea organiza
țiilor de partid minerii au obți
nut acest rezultat de seamă prin 
aceea că au izbutit, primii pe 
Valea Jiului, să ridice toate bri
găzile din abataje Ia nivelul în
deplinirii și depășirii ritmice a 
sarcinilor de plan. La Uricani 
se extrage acum zilnic pentru 
fiecare post prestat pește 1,070 
tone de cărbune. De asemenea 
colectivul acestei mine se mîn- 
drește și cu o economie băneas
că, suplimentară de peste 600.000 
lei în primele 9 luni ale anului

Ancheta noastră Cu ce contribuiți la lupta pentru economii ?

A face economii înseamnă mai întli 
de toate gospodărire rațională !

In perioada actuală, lupta pentru obținerea de cît mai în
semnate economii la prețul de cost este obiectivul principal în în
trecerea socialistă. O seamă de colective miniere de exploatări, de 
sectoare ca și brigăzi de mineri au obținut rezultate bune în ac
țiunea pentru reducerea continuă a prețului de cost. Pentru a face 
cunoscute cele mai diverse aspecte ale experienței acumulate, cît 
și lipsurile care mai sînt, redacția noastră a adresat unui însem
nat număr de mineri fruntași, tehnicieni și ingineri de la exploa
tările miniere și din celelalte întreprinderi din raion întrebarea: 
CU CE CONTRIBUIȚI LA LUPTA PENTRU ECONOMII?

Mai jos publicăm unul dini răspunsurile date, acela al tov. 
Ioan, șeful sectoruluiing. Marinescu 

Lupeni.
Pentru mina 

de investiții au 
portanță deoarece de cantitatea 
și calitatea lor depinde în mare 
măsură dezvoltarea viitoare a 
producției de cărbune cocsifica- 
bil. Colectivul sectorului nostru 
s-a străduit să îndeplinească cu 
cinste aceste două importante 
sarcini. Mobilizați și îndrumați 
în permanență de organizația de 
bază de partid, minerii noștri 
au obținut și importante econo
mii bănești la lucrările execu
tate. Astfel, pe primele 8 luni 
ale anului, noi am economisit 
circa 1.900.000 lei. Cum am ob
ținut aceste rezultate ? Trebuie 
să arăt de la bun început că am 
pornit de la ideea că economie 
înseamnă mai întîi de toate gos
podărire rațională. Iată cîteva 
exemple: Planul nostru dle lu
cru prevede lărgirea și betona- 
rea unui însemnat număr de sui
toare de rambleu și de aeraj. 
Folosirea lemnului de gorun re
cuperat la betonare în mai mul
te cicluri este una din sursele 
de economisire a acestui mate
rial. Astfel granturile recupera
te de la betonarea suitorului de 
rambleu dintre orizonturile 621- 
650 au fost introduse la arma-

de investiții de la minai

Lupeni lucrările 
o deosebită im-

provizorie a suitorului cen- 
de aeraj, iar după betona- 

acestuia le folosim pentru a

a spus printre altele: 
părerea mea principala 

pentru care unele brigăzi 
sub plan este slaba cali- 
a minerilor care lucrează

Roadele extinderii inițiativei 
lui Militaru

Cu cîtva timp în urmă cunos
cutul miner Tticaciuc Mihai de 
la Aninoasa, în Gadrul unei șe
dințe, vorbind despre necesita
tea extinderii inițiativei lui Mi
litaru 
„După 
cauză 
rămîn 
ficare
în aceste brigăzi“.

In continuare, brigadierul a 
arătat că la această concluzie a 
ajuns după ce a preluat condu
cerea brigăzii lui Iancu Ioan. 
„In vechea mea brigadă — a 
spus el — unii vagonetari cu
noșteau mai mult minerit decît 
unii mineri din brigada pe ca
re am preluat-o". Apoi a demon
strat felul în care, cu ajutorul a- 
cestei inițiative, se poate ridica 
calificarea oamenilor. Paralel, el 
a propus și prelungirea duratei 
cursurilor de calificare.

La Aninoasa, prima dată pe 
bazin, conducerea unei brigăzi 
de mineri cu rezultate slabe a 
fost preluată de către brigadie
rul Cristea Aurel. Exemplul său 
a fost urmat de minerul Tuca- 
ciuc. Văzînd rezultatele concre- ■ 
te, exemplul lor a fost urmat și 
de alți brigadieri. Astfel, mine
rul Hegedűs Dănilă a preluat

conducerea brigăzii Iui Codrea 
Petru, care rămînea sub plan 
în mod sistematic.

A trecut o lună de cînd patru 
brigadieri de la Aninoasa au 
preluat conducerea unor brigăzi 
slabe. Rezultatele obținute au 
dovedit în practică eficacitatea 
inițiativei lui Militaru. Cele pa
tru brigăzi depășesc acum în 
mod ritmic planul. Muncind mai 
productiv și cîștigul minerilor 
din fostele brigăzi codașe s-a ri
dicat. Astfel, minerii 
brigadă a lui Codrea 
cum 90 lei pe post.

Și în vechea brigadă 
gedus Dănilă condusă 
Heghi Alexandru, 
depășiri semnificative și 
¡06 Iei pe post de miner, 
za experienței cîștigate, 
tul sindical discută acum 
brigadieri posibilitatea preluării 
de către aceștia a conducerii u- 
nor brigăzi cu rezultate slabe.

din fosta 
cîștigă a-

a lui He- 
acum de 

minerii obțin 
cîștigă 
Pe ba- 
comite- 
cu alți

Colectivul prepa>rației Petrila a obținut în primele 8 luni ale 
anului economii la prețul de cost în valoare de peste 1.010.000 
Iei, în mare măsură pe seama organizării raționale a muncii și a 
procesului de producție. IN CLIȘEU: Un grup de muncitori și 
tehnicieni de la preparație discută planul unor noi îmbunătățiri 
aduse procesului de producție.
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geologico-minieră a 
din sectorul I al mi- 
nu se poate spune că 
favorabilă. Fiind ne-

Situația 
abatajelor 
nei Lonea 
este prea 
voită să lucreze în zonele ter
minale ale lentilelor de cărbu
ne, brigăzile de mineri de aici 
întîmpină destule greutăți în 
muncă. Ajutați de o seamă de 
tehnicieni și maiștri mineri cum 
sînt tov. Lakatos Iosif, Balogh 
Nicolae, Benko Iosif, Rech Iuliu, 
Minalac Ioan, minerii obțin to
tuși rezultate de seamă. Bună
oară în septembrie planul sec
torului a fost depășit cu 344 
tone iar în primele 12 zile lucră
toare din octombrie cu alte 166 
tone de cărbune.

Sprijinul tehnicienilor se vede 
și în randamentele de 4—7 tone 
pe post pe care le obțin minerii 
din brigăzile conduse de Berin- 
dei Aurel, Veres Iosif, Stanciu 
Luca Petru și din celelalte bri
găzi ale sectorului.

< ÄM8NTE
Intr-una din zilele trecute, la 

comitetul de partid al minei 
Petrila era lume multă, cum e 
de obicei la fiecare comitet de 
partid. Spre deosebire de alte 
dăți, aproape toți vizitatorii a- 
veau tîmplele ninse de ani. 
Printre ei se aflau bătrînii Bu- 
tuza, Golgoț, Coștial, Mihai și 
alții. Ce-or fi avînd, de au ve
nit cu toții la comitet ? Ascul- 
tînd discuțiile te dumireai din 
cîteva cuvinte.

— Și zi, Butuza-baci 
cepu tovarășul Dobrican 
părăsești ?

— De părăsit, nu vă pără
sesc că nu mă rabdă inima să 
nu dau măcar așa din cînd în 
cînd pe la mină. Dar vorba aia, 
mi-a venit și mie rîndul la 
dină. Și apoi plec cu inima 
păcată că am lăsat în loc 
neri tineri, pricepuți și de 
dejde.

— Ai dreptate Buțuza-bac:. 
Poți fi mîndru de urmași cum 
«¡intern și noi de dumneata. îți 
mulțumim pentru munca dumi- 
tale de atîția ani — îi spuse 
tovarășul Dobrican în timp ce 
strîngea mii ni le bătrînului.

in ochii lui Butuza-baci apă
rură fără să vrea două boabe 
dc lacrimi. A încercat să le stri
vească sub pleoape. Dar bucu
ria și emoția erau prea mari ca 
ele să poată fi zăgăzuite. încet, 
încet ele au început să se pre
lingă pe obraji. Și-a întors în
cet capul, ștergîndu-le pe furiș.

ln
ne

ho 
îm 
mi 
nă

In minte i s au perindat episoa
de din viața-i zbuciumată. 
Mulți ani a robit din greu flă- 
mind și umilit, iar din truda 
lui și a celorlalți ce trudeau 
din greu în bezna galeriilor hu

zureau stăpînii de atunci ai mi
nelor. De odihnit, nu s-a odifiȚ. 
iiit niciodată pe acele vremuri* 
Trudea din zori și pîn-ă-n noapte 
fără încetare. In concediu, la 
vreo stațiune de odihnă, nu pu
tea merge. Nu-i da mîna s-o 
facă dar nici locuri nu 
pentru cei ce munceau, 
huzureau în desfrîu cei

Aceste timpuri au fost
și au trecut ca un vis urît și

erau 
Acolo 
avuți. 
odată

n-au să se mai întoarcă nici
odată. In cei 15 ani de la eli
berare Butuza, Coștial, \ Golgoț 
și ceilalți aproape 10.000 de 
pensionari din Valea Jiului au 
avut ia m loc copilăria, matu
ritatea și bătrînețeă fericită.

Pare neveiosimil 
este. înconjurați cu dragoste, 
trimiși la odihnă în / 
balneo-climaterice, sub suprave
gherea continuă 
abia acum și-au 
rai viața.

Bătrînețeă lor 
nici nrau îndrăznit să viseze că 
o s-o aibă vreodată. Au pensii 
frumoase ce le asigură o bătrî 
nețe lipsită de griji. Și acum 
tovarășii din comitetul de par
tid și conducerea minei le-au 
mulțumit pentru munca depusă.

După ce au dat mîna, bătrî
nii au pornit să plece de la co
mitetul de partid. Din ușă unul 
zise :

— Și acum, tovarăși, mai a- 
vem o rugăminte. La primăva
ră să măriți parcul 
mic și n-avem unde 
■vremea povestind și 
ne în aer liber...

D.

dar așa

stațiuni

a medicilor, ei 
trăit cit adevă-

e fericită cum

că e cam 
ne petrece 
piimbîndu-

CRIȘAN

fî

rea 
trai 
rea 
treia oară la armarea provizo
rie a suitorului dintre orizontu
rile 543—565. Trebuie să remarc 
faptul că deși unele granturi se 
degradează, cu cantitatea de 
granturi recuperată de la primul 
suitor putem executa săparea și 
betonarea ultimului suitor în re
prize.

De asemenea la armarea șî 
apoi betonarea galeriilor duble, 
colectivul nostru a găsit rezer
ve importante pentru a econo
misi lemnul. Așa de pildă, la 
săparea și apoi betonarea gale
riei de circuit la puțul'12 ori
zontul 480, primii 80—100 me
tri de galerie au fost armați Ia 
profilul trapezoidal de galerie, 
dublă. Cînd avansarea a fost 
suficient de mare s-a început 
lărgirea (cu armare poligonală) 
și betonare. Pentru armarea în 
poligon la lărgire am folosit 
lemnul recuperat din porțiunea 
deja betonată. Cu aceeași canti
tate de lemn am putut în acest 
fel să betonăm o însemnată por
țiune de galerie. Risipa de lemn 
a fost înlăturată deoarece fieca
re bucată de lemn a avut locul 
său precis. De asemenea degra
darea lemnului datorită presiu
nii a fost redusă la minimum

(Continuare în pag. 3-a)
— = ★ =—

LUNA MARII PRIETENII

Acțiuni ale clubului 
minerilor din Luoeni

Luna prieteniei romîno-soVie- 
tice, sărbătoare scumpă poporu
lui nostru, a fost un mijloc mi
nunat de a lărgi și adînci acțiu
nile organizate la clubul minier 
din Lupeni. Cu acest prilej se 
pregătesc programe cultural- 
artistice, cuprinzînd cîntece, dan
suri, recitări și piese sovietice.

In sala de muzică a clubului 
va avea loc o audiție din muzi
ca popoarelor sovietice și un 
concert de fanfară și orchestră. 
In holurile clubului se va des
chide o interesantă expoziție, 
cuprinzînd reproduceri din pic
tura sovietică și lucrări origi
nale ale membrilor cercului de 
arte plastice a clubului. închi
nate prieteniei cu marele popor 
sovietic eliberator.

La bibliotecă se vor ține mai 
multe recenzii de cărți sovieti
ce. Tot aici s-a organizat deja 
o expoziție de cărți literare și 
tehnice, scrise de autori din 
U.R.S.S. La începutul lunii s-a 
ținut conferința „Mecanizarea 
complexă și automatizarea în 
U.R.S.S.“.

Se mai numără i.iire acțiunile; 
ce vor avea loc în luna aceasta! 
la club și întîlnirea minerului' 
fruntaș Bartha Dionisie cu ti
neretul, pentru a împărtăși din 
impresiile sale despre poporul 
sovietic, culese cu prilejul con
cediului pe care a avtit ferici
rea să-l petreacă în Uniunea 
Sovietică.

Citiți în pag. IV-a
• Stația interplanetară auto

mată sovietică se depla
sează de-a lungul orbitei 
calculate.

• N. S. Hrușciov l-a primit 
pe A. Schărf, președintele 
federal al Republicii Aus
tria.

• Uniunea Sovietică a obți
nut succese care au uimit 
lumea.

■ Ajutorul acordat de URSS 
Indoneziei.
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Orientare Blind a cercărilor 
lEcdagoglcc de istorie

Nu de mult, în raionul nos
tru a avut loc prima ședință a 
cercurilor pedagogice din acest 
an, la care au fost prelucrate 
planurile de muncă pe anul șco
lar în curs. O bună orientare în 
organizarea activității cercului a 
avut-o colectivul cercului de is
torie. Pe baza experienței acu
mulate în anii precedenți, mem
brii acestui cerc au alcătuit un 
plan de muncă cu mai multe o- 
biective. In centrul atenției au 
stat însă problemele legate de 
popularizarea metodelor bune 
în organizarea lecțiilor, proble
me ale educației comuniste și 
patriotice prin lecțiile de isto
rie, punerea la curent cu cele 
mai noi probleme de istorie pre
cum și dezbateri pe marginea 
unor studii personale ale profe
sorilor de istorie din raion. A- 
mintim în acest sens lucrările 
personale ale profesorilor La- 
zăr Aurel, Poporogu Ioan și 
Firczag Eugen : „Studiu asupra 
războaielor juste și nejuste“ 
(prof. Lazăr Aurel), „Legăturile 
vechi 'comerciale ale orașului 
Cîmpulung Muscel cu Brașovul 
și Sibiul“ (prof. Poporogu 
Ioan) și „Situația proletariatu
lui din Valea Jiului în perioada 
stabilizării relative a capitalis
mului“ (prof. Firczag Eugen). 
Printre temele programate pen
tru viitor figurează și „Legătu
ra între istorie și celelalte o-

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

Probleme metodice discutate 
în consiliul pedagogic

Zilele trecute cadrele didactice 
de la Școala de 7 ani din Ani- 
noasa au tinnt a doua ședință a 
consiliului pedagogic din noul an 
școlar. în care a fost dezbătută 
activitatea metodică a cadrelor 
didactice în anul școlar 1959—

Pentru realizarea educației co
muniste a elevilor, în școala 
noastră vor funcționa 3 comisii 
metodice, în afară de consiliul 
pedagogic: comisia învățători
lor, comisia pentru politehnizare 
și comisia metodică a diriginților.

A fost stabilită ordinea de zi 
a celor patru ședințe anuale ale 
comisiei metodice a învățătorilor. 
In aceste ședințe se vor discuta: 
modul de verificare și fixare a 
cunoștințelor elevilor, problemele

— = ★ = — -------

Studenții, după cursuri
La .institutul de mine, după- 

masă liniștea este atotstăpînitoa- 
re. Și totuși este aparentă, căci 
în sălile de seminarii și sala de 
lectură a bibliotecii, studenții 
muncesc.

Cu caiete și cursuri în față, 
studenții se străduiesc să-și însu
șească cît mai bine cele predate 
de profesori la cursuri, să pă
trundă cît mai adine taina atîtor 
discipline științifice și tehnice, 
care mai tîr.ziu îi vor ajuta să fie 
buni ingineri, să se ridice la ni
velul sarcinilor de viitor care stau 
în fața industriei noastre miniere 
în plină dezvoltare.

Studenții, din toți anii, profi
tă de timpul lor liber pentru a-și 
îmbogăți mai mult cunoștințele.

Totuși dintre toți cei mai ze
loși sînt studenții anului II, care 
fac cunoștință cu adevărata via
ță studențească pentru prima oa
ră în anul acesta. După felul 
cum au început, după intensita
tea cu care muncesc, se vede că 
vor să îndreptățească încrederea 
care o au muncitorii în ei, mine
rii din mijlocul cărora au plecat 
mulți fiind veniți să învețe tri
miși de întreprinderi miniere.

Studenți ca N. Suciu, T. Nițes- 
cu, I. Avram sînt văzuți zilnic 
la studiu după orele de curs în 
seminarii sau biblioteca institu
tului.

R. SELEJAN 

biecte de învățămînt care se pre
dau în școala medie“ (prof. 
Bădău Victor), „Cum formez 
sentimentele patriotice la elevi 
în cadrul orelor de istorie“ 
(prof. Popescu Ioan), „Aspecte 
din munca mea la obiectul isto
rie“ (prof. Avram Doina) etc.

îndrumați de secția raională 
de învățămînt și cultură mem
brii cercului de istorie și-au pro
pus ca majoritatea lecțiilor des
chise să fie considerate lecții 
model, ținute de profesorii de 
specialitate. De asemenea, aces
te lecții se vor desfășura îndeo
sebi la clasele a Vil-a și a Xl-a, 
clase unde nu există manuale 
noi și care au de susținut exa
men de istorie la admitere (cls. 
Vll-a) și la maturitate (cls. 
Xl-a). Această acțiune este bi
ne venită, impulsionînd activita
tea profesorilor care predau la 
aceste clase, precum și munca 
elevilor respectivi, pregătindu-î 
astfel cît mai bine pentru exa
menele ce-i așteaptă. Totodată, 
organizarea unei asemenea munci 
contribuie la extinderea celor 
mai bune metode de muncă, sti- 
mulînd activitatea profesională a 
cadrelor didactice. Se cere însă 
mai mult simț de răspundere din 
partea tuturor membrilor cercu
lui în frecventarea cu regulari
tate și participarea activă la șe
dințele programate

Prof. FL. MAN

activității cu elevii în afară de 
școală, probleme ale muncii cu 
organizațiile de tineret etc.

Din comisia metodică pentru po. 
litehnizare fac parte profesorii de 
fizică, științele naturale, chimie 
și profesorii responsabili cu lu
crările de atelier. In planul de 
muncă al acestei comisii ca o 
sarcină urgent de rezolvat este 
confecționarea materialelor didac
tice în cadrul orelor de atelier.

In ședințele comisiei metodice 
a diriginților vom discuta munca 
profesorului diriginte, vom ana
liza planurile de muncă ale di
riginților, rezultatele muncii edu
cative din școală și măsuri con
crete de îmbunătățire a sa.

In cadrul ședințelor consiliului 
pedagogic vom analiza munca 
fiecărei clase, a învățătorilor și 
profesorilor; principalele proble
me ale muncii instructiv-educati- 
ve din școală etc.

Se vor ține în cadrul cabine
tului metodic în cursul anului 
școlar 18 lecții deschise.

Ș1MO IOSIF
director adjunct — Școala de

7 ani Aninoasa
------------- ===== j, < „

I N C L. A

După ce au urmărit cu atenție explicațiile profesoarei lor, e- - 
levii clasei I-a A de la școala de 7 ani nr. 1 din Petroșani se 
oferă cu toții să răspundă la întrebările profesoarei, cea ce în
semnează că toată clasa și-a pregătit lecția.

O nouă unitate 
de pionieri

In anii trecuți, la Școala ele
mentară din comuna Bărbătem 
exista un singur detașament de 
pionieri. La începutul acestui an 
școlar, datorită măririi număru
lui de școlari, au început pregă
tirile pentru înființarea a încă 
două detașamente, ceea ce va 
constitui o nouă unitate de pio
nieri

Organizația de bază de partid 
de la șantierul de construcții din 
comună, care are în patronare a- 
ceastă școală, s-a preocupat în
deaproape de pregătirea școlarilor 
pentru intrarea în organizația de 
pionieri.

De asemenea, cadrele didac
tice din școală, îndrumate de to
varășa directoare Nereanțu Va
lentina, s-au ocupat în permanen
tă de buna desfășurare a activi
tății unității de pionieri nou în
ființată

Tov. Năpău Marica, instructoa
re superioară, ajutată și de res
tul cadrelor didactice, în fiecare 
zi, atît în timpul liber cît și în 
orele de program, se află în per
manență în mijlocul pionierilor, 
îndrumîndu-i în activitatea lor. 
atît pe cale de organizație, cît și 
la învățătură

In noua unitate sînt pionieri 
mulți, fruntași la învățătură și 
la munca obștească. In vacanța 
trecută ei. au strîns peste 5.000 
kg. fier vechi, efectuînd și alte 
munci voluntare la amenajarea 
școlii, pentru deschiderea anului 
de învățămînt. Printre cei care 
s-au evidențiat în aceste munci 
se numără și pionierii Radu Cons
tantin, Bălașa Maria, Rușu Vio- 
rel, Boloșin Marin, Marian 
Maxim, Dodoacă Maria și alții.

Cu asemenea pionieri și cu 
mulți alții ca ei, fruntași la în
vățătură și disciplină, noua uni
tate de pionieri se poate mîndri.

NICOLAE CARLOANȚ 
corespondent

♦♦♦♦=■ ----------

LECTORAT CU PĂRINȚII
Pășind în noul an școlar, cor

pul didactic de la Școala de 7 
ani nr. 2 Lupeni, în vederea îm
bunătățirii calității procesului de 
învățămînt a luat hotărîrea să an
treneze familia mai mult ca ori- 
cînd în munca instructiv-educati- 
vă a elevilor.

Dar pentru ca familia să poată 
conlucra în condiții bune cu con
ducerea școlii, s-a organizai un 
lectorat cu 103 părinți. Deschide
rea festivă s-a făcut săptămîna 
trecută. La deschidere au luat 
parte cadrele didactice de la a- 
ceastă școală și tov. Pamfilie Gh., 
șei al Secției de învățămînt și

Prin internatele Școlii medii mixte 
din Petroșani

Sînt multe mărturii care vor
besc. despre grija deosebită ce 
o poartă statul nostru democrat- 
popular copiilor oamenilor mun
cii, pregătirii lor pentru viață. 
Despre acest lucru vorbesc șco
lile noi construite în raionul nos
tru, sutele de copii ce și-au pe
trecut vacanțele în tabere la 
munte sau la mare șl alteie. 
Grija ce se poartă copiilor e o-

glindită și de înființarea în Pe
troșani a internatelor de elevi și 
eleve.

In general se poate afirma că 
ambele internate sînt corespun
zătoare iar cei peste 80 de elevi 
din localitățile raionului care în
vață la Școala medie mixtă din 
Petroșani sînt mulțumitor cazați. 
Ei sînt în permanență suprave- 
gheați de pedagogi cu experien
ță, care îi îndrumă și-i ajută atît 
la învățătură, cît și în formarea 
lor ca viitori cetățeni.

Internatul de fete, instalat în- 
tr-o clădire recent construită (în 
clișeu) are camere spațioase, bine 
luminate și aerisite, încălzire

cultură a Sfatului popular raio
nal, care a salutat această iniția
tivă a școlii și a arătat părinților 
rolul ce-1 au în procesul instruc- 
tiv-educativ al elevilor.

Directorul școlii a prezentat a- 
poi programul de conferințe ce 
se vor ține în acest an școlar la 
lectorat. Conferințele vor avea 
un caracter pedagogic, ideologic, 
juridic și științific.

S-a ținut după aceea prima con
ferință inclusă în program : „For
ma pămîntului și locul lui în u- 
nivers“.

Părinții s-au angajat că vor 
frecventa regulat aceste conferin
țe, organizate odată pe săptămî- 
nă.

GH. STAMATO1U 
corespondent
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Au fost alese comitetele de părinți
L.a Școala de 7 ani din Vulcan 

a avut loc alegerea comitetului 
de părinți pe școală și clase. 

- Printre cei care au fost aleși să 
activeze în aceste comitete în sco
pul de a veni în ajutorul corpu
lui didactic în educarea și pre
gătirea elevilor, se numără părin
ții Kelemen Francisc, Pop Aure
lia și allii. Cu prilejul alegerii 
învățătoarea Pardos Rozalia a 
informat părinții prezenți asupra 
desfășurări^ procesului de învă
țămînt, de la deschiderea anului 
de învățămînt și pînă în prezent, 
amintind îndatoririle părinților 
care fac parte din comitetele pe 
clase.

Un accent deosebit s-a pus pe 
modul în care părinții trebuie să 
controleze pregătirea lecțiilor de 
către elevi acasă, precum și fe
lul în care trebuie pregătiți co- 

centrală, spălătoare moderne etc. 
Internatul de băieți este de ase
menea încăpător. Dat fiind că a- 
colo sînt mai multe camere, ele
vii au fost astfel repartizați îneît 
sâ se simtă cît mai bine. In am
bele internate s-au luat măsuri 
ca școlarilor să li se pună la dis
poziție du'lapuri, în care să-și 
păstreze hainele etc. S-au creat 
deci toate condițiile ca tinerele 

vlăstare ale oamenilor muncii să 
poată învăța.

S-au luat măsuri ca elevii din 
internate să-și pregătească lec
țiile în orele de meditații fixate, 
sub supravegherea pedagogilor. 
Și din acest punct de vedere pă
rinții pot fi liniștiți, pentru că 
școala se interesează îndeaproape 
ca fiii lor să-și pregătească zil
nic lecțiile.

Fără îndoială înființarea inter
natelor este o realizare. Tocmai 
de aceea e necesar să se acorde 
o mai mare grijă gospodăririi 
ior. Este bine ca în mod per
manent conducerea școlii să con
troleze personalul de serviciu al 
internatelor, pentru ea acesta 
să-și facă în mod conștiincios 
datoria. Astfel, se recomandă ca 
Ia internatul de fete lenjeria de 
pat să fie cu mai multă regu
laritate schimbată, iar dulapurilor 
să li se facă încuietori. Este ne
cesar de asemenea ca orele de 
serviciu ale pedagogilor să tie 
astfel fixate, îneît unul din ei să 
poată fi în permanență în mijlo
cul copiilor, atît dimineața cît 
și după-amiaza.

Deși aceste lipsuri sînt mărun
te, este nevoie să fie cît mai 
grabnic lichidate, pentru că nu
mai în acest fel se poate asigu
ra funcționarea internatelor in 
coodițiuni optime.

M. C,

piii dimineața, înainte de a pleca 
la școală.

S-a mai arătat că la clasa l-a 
se simte încă lipsa cadrelor di
dactice, ceea ce face ca numărul 
școlarilor cuprinși în acest an 
să depășească pe cel reglementar. 
Secția de învățămînt și cultură 
a Sfatului popular raional are 
datoria să rezolve această pro
blemă în termenul cel mai scurt 
posibil mai ales că sînt deja ca
dre lir.ere repartizate chiar pentru 
centrul școlar Vulcan, care însă 
din pricina unor forme nu pot 
să-și înceapă încă munca.

Părinții din comitetul nou a- 
les s-au angajat să sprijine pe 
cit le stă in putință corpul di
dactic al școlii, pentru ca fiii tor 
să fie cît mai bine pregătiți și 
educați.

A. HOZU 
corespondent I



STEA 3

Alegerile în organizațiile de bază ale partidului

Comuniștii din sodorul de transport al minei 
put faee mai mult

Mina Lupeni este cea mai ma
re exploatare carboniferă din ba
zin, principala furnizoare de căr
bune cocsificabil atît de necesar 
dezvoltării industriei grele. Vor
bind în fața adunării generale a 
organizației de bază' despre im
portanța sectorului de transport 
pentru asigurarea condițiilor ne
cesare brigăzilor de mineri din 
abataje și galerii în vederea spo
ririi producției de cărbune, creș
terii productivității muncii și re
ducerii prețului de cost, tovarășul 
Szuder Wiliam. membru în Bi
roul Comitetului raional de partid, 
director general al Combinatului 
Carbonifer Valea Jiului spunea: 
„Mina Lupeni nu poate merge 
bine fără contribuția sectorului 
de transport. Muncitorii și tehni
cienii sectorului de transport au 
sarcina de mare răspundere de a 
aproviziona la timp brigăzile de 
mineri cu material lemnos, va- 
gonete goale și alte materiale, 
de a transporta la timp, cu chel
tuieli cît mai mici cărbunele ex
tras din abataje spre ziuă“.

Sarcina sectorului de transport 
al minei Lupeni nu este ușoară 
Mina Lupeni are cea mai mare 

■si cea mai complicată rețea de 
transport. Iar dacă în ultimele 
luni colectivul minei Lupeni a ob
ținut realizări importante în în
deplinirea angajamentului de în- 

ecere de a da peste plan la 
«rîrșitul anului curent 25.000 tone 
de cărbune, de a realiza o econo
mie la prețul de cost de 3 milioa
ne lei. la aceasta o contribuție 
de seamă a adus-o și colectivul 
sectorului de transport.

In cadrul sectorului își desfă
șoară activitatea o organizație de 
bază puternică, cu un mare nu
măr de membri și candidați de 
partid, care are în jurul el un 
larg activ fără de partid. Nume
roși comuniști, între care tov.

---* — -----
Unul din gospodarii 
treburilor obștești

Minerul Tamași Francisc e la' 
b vîrstă cind oriei’ de voinic ai 
fi anii își arată urmele. Dar cu 

tă vîrsta lui înaintată e har- 
,uc și priceput. De cum vine a- 
casă de la lucru mănincă și face 
o raită prin cartier. E doar de
putat și încă ales pentru a treia 
oară și nu se poate ca tocmai 
el să infirme încrederea pe care 
i-au acordat-o cei ce l-au ales. 
Stă de vorbă cu oamenii, le as
cultă păsurile și le aduce la cu
noștința Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Pe
trila. Cină e vorba de vreo mun
că voluntară, de înfrumusețarea . 
c rtierului, mobilizează cu vorba 
și fapta și pe ceilalți oameni ai 
muncii din cartier. Și cind la un 
lucru pun umărul sute de cetă
țeni musai să iasă bine.

Deputatul Tamași nu se ocupă 
numai de problemele ce frămîntă 
locuitorii din circumscripția nr. 
34 unde a fost ales, ci și de cele 
ale tuturor locuitorilor din raza 
Sfatului popular al orașului Pe
trila. Pe mulți dintre țăranii 
muncitori i-a îndrumat să pă
șească pe calea întovărășirii zo
otehnice, arătîndu-ie avantajele 
creșterii în comun a vitelor. Ță
ranii l-au ascultat ea pe un bun 
sfătuitor șt nu au avut ce regre
ta. Rezultatele muncii în comun 
s-au dovedit a fi rodnice.

Toate acesteo. formează doar o 
părticică din activitatea obșteas
că a deputatului Tamași Francisc, 
unul dintre gospodarii treburi
lor obștești.

M BUCIUMAN 
corespondent
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„Steagul roșu“
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Tomșâ Ernest, Nagy Ioan, Hor
nung Victor, Radu Victor, Vîlcea- 
nu Constantin, brigăzile conduse 
de tov. Mătăsăreanu Traian, (îbi- 
nezu Viorel și altele sînt exem
ple de muncă înaintată pentru 
buna desfășurare a transporturi
lor subterane. Primind în perioa
da care s-a scurs de la ultimele 
alegeri un număr de 30 candi
dați șl 29 noi membri de partid, 
organizația de bază din sectorul 
de transport își îndeplinește cu 
mai mult succes rolul de condu
cător politic.

Cu toate acestea, atît darea 
de seamă cît și discuțiile purtate 
în adunarea generală s-au carac
terizat printr-un puternic spirit 
critic și autocritic, printr-o înal
tă grijă pentru înlăturarea lip
surilor, pentru îmbunătățirea ac
tivității organizației de bază șl a 
muncii întregului sector.

Dezbaterile adunării generale 
au oglindit convingător că de ac
tivitatea sectorului de transport 
depind munca și realizările între
gului colectiv al minei Lupeni. 
Dacă cei din sectorul de trans
port sînt părtași la realizări, la 
succesele în lupta pentru mai 
mult cărbune, apoi în aceeași 
măsură ei se fac vinovați și pen
tru unele lipsuri. Sectoarele IV A 
si IV B — cele mai îndepărtate 
sectoare ale minei Lupeni — duc 
deseori lipsă de vagonete goale, 
de material lemnos și aceasta 
din cauză că nu peste tot trans
porturile subterane se desfășoară 
așa cum trebuie. Supraveghe
torul Ardei Petru și alți partici- 
panți la discuții au arătat că la 
orizontul 480 locomotivele sînt 
prost întreținute, se defectează 
des, iar aceste defectări nu se re
mediază cu maximum de rapidi
tate. Brigadierul Mătăsărean Tra
ian a scos în evidență o serie de 
lipsuri în aprovizionarea brigăzi
lor de la întreținere cu materia
le, ceea ce provoacă greutăți în 
buna îngrijire a galeriilor de 
transport. Tovarășul Mitrofan a 
arătat că unele brigăzi de între
ținere din sector efectuează lu
crări de proastă calitate. Lăcă- 
tușul-mecanic Oprea Victor a 
arătat că pe galerii se găsește 
împrăștiat mult material lemnos 
care se degradează.

Numeroși participanți la discu
ții au subliniat că rnulte din a- 
ceste lipsuri nu ar 11 existat dacă 
toți membrii și candidații de par
tid din sectorul VIII și-ar fi în
deplinit cu cinste rolul de luptă
tori de avangardă. Dimpotrivă, 
unii membri de partid — e drept 
puțini la număr — s-au făcut 
vinovați de abateri. In fața adu-

Cartierul Dimitrov trebuie mai bim gospodărit
In cursul anului acesta, în 

cartierul nou de blocuri Gh. Di- 
mitrov din Petroșani s-au făcut 
multe lucrări care au schimbat 
aspectul cartierului: au fast ten- 
cuite blocurile 15, 16, 17, 18, 21, 
22. s-au făcut trotuare, alei, ron
duri de flori, peluze de verdea
ță, s-au instalat becuri pentru 
iluminatul exterior — lucrări ca
re au dat un aspect nou, fru
mos la o bună parte din acest 
cartier, creînd în același timp și 
condiții mai bune de viață oa
menilor muncii locatari ai blo
curilor

Cu toate acestea, în cartierul 
Dinvtrov sînt încă o seamă de 
probleme care își așteaptă re
zolvarea neîntîrziată. Una din ele 
o constituie aspectul împrejuri
milor unor blocuri, care este ne
corespunzător. Astfel, între blo
curile 21 și 22 (M și N) cîțiva 
locatari „gospodari“ și-au insta
lat cotețe de păsări (vezi foto
grafia) chiar sub ferestrele a- 
partamentelor. Apoi, în jurul a- 
celorași blocuri ca și a blocului 
22 (O) în partea dinspre arena 
de fotbal, în jurul colțului blo
cului 18, se găsesc movile de pă- 
mînt, resturi de materiale de con
strucție neridicate. Și în spatele 
grădiniței de copii sînt mate
riale aruncate, guri de canaliza
re fără capace.

al muncii
nării generale

Lupeni 
în mină!

tov. Furnea Si- 
mion i-a criticat pe tov. Muntean 
Constantin și ötvös Ștefan pen
tru inactivitate, pentru neîndepli- 
nirea sarcinilor ce le revin în ca
litate de comuniști. Alți membri 
și candidați de partid, între care 
tov. László Ștefan, Goiceanu 
Ioan, Kopa Francisc nu participă 
la adunările generale. Mai mult, 
sînt unii membri de partid între 
care Demeter Emeric, Ileș Andrei 
care fac absențe nemotivate. 
Vechiul birou al organizației de 
bază nu i-a tras cu seriozitate 
la răspundere pe cei care se fac 
vinovați de asemenea lipsuri. A- 
dunarea generală a arătat că u- 
na din sarcinile importante ce 
stau în fața noului birou este ac
tivizarea tuturor membrilor și 
candidaților de partid, întărirea 
simțului lor de răspundere față 
de sarcini, creșterea rolului lor 
de mobilizator al colectivului.

Discuțiile purtate au constituit 
un bogat izvor de învățăminte 
pentru activitatea de viitor. Mai 
mulți vorbitori au insistat ca în
tregul colectiv al sectorului să 
tragă învățăminte din deficiențele 
de pînă acum, pentru ca ele să 
nu se mai repete în viitor. S-a 
amintit că în lunile ianuarie și 
februarie ale anului curent mina 
Litpeni a trecut prin mari greu
tăți din cauză că sectorul de 
transport a fost surprins nepre
gătit de o iarnă geroasă. Acum 
sîntem din nou în prag de iarnă 
și mai mulți vorbitori au arătat 
că sectorul nu e pregătit pentru 
ca și în anotimpul geros să des
fășoare o activitate normală. 
Adunarea generală a trasat ca 
sarcină ca și această problemă 
să fie rezolvată în scurt timp.

De altfel hotărîrea adoptată de 
adunarea generală constituie pen
tru noul birou, pentru întreaga 
organizație de bază un program, 
de activitate rodnică. S-au pre
văzut sarcini privind îmbunătăți
rea desfășurării învățămîntului 
de partid, a muncii de agitație. 
Printre sarcinile importante cu
prinse în hotărîre sc numără lua
rea de măsuri pentru schimba
rea la fața locului de muncă a 
mecanicilor de locomotive, stimu
larea activității inovatorilor și 
raționalizatorilor în vederea îm
bunătățirii procesului de produc
ție, instruirea tehnică a muncito
rilor tineri și alte măsuri a că
ror aplicare va duce la îmbunătă
țirea transporturilor — condiție 
de seamă pentru îndeplinirea im
portantelor sarcini economice care 
stau în fața colectivului minei 
Lupeni.

I. BRANEA * 1

prin menținerea armării provi
zorii dioar cîteva zile.

O altă rezervă internă care, 
folosită de minerii noștri, ne-a 
dus la obținerea de importante 
economii bănești este sporirea 
vitezei de avansare. Prin aceas
ta am făcut economii mai ales 
la capitolul cheltuielilor indirec
te. Printre brigăzile care obțin 
viteze mari la avansare se pot 
număra cele conduse de Huda 
Mihai, Guță Nicolae, care la 
profile simple au excavat în u- 
nele luni 100—125 m. 1. gale
rie, brigada lui Ferenczi Balazs 
care la adîncirea puțului 12 a 
excavat în primele 8 luni ale a- 
nului 1475 m. c. peste plan și 
altele. In prezent la galeria de 
legătură între puțul 9 și puțul 
Victoria orizontul 480, brigada 
lui Gută Ilie obține în medie cîte 
3—5 m. 1. înaintare pe zi. Aici 
cu ajutorul unei mașini sovie
tice de încărcat — EPM-1 — spe-

Azi, 15 octombrie a. c., în sala 
de conferințe a clubului minier 
din Lupeni, la ora 18, va avea 
loc un interesant simpozion li
terar, organizat pentru tineret 
pe marginea volumului „Flăcări 
nestinse“, închinat grevei și ma
sacrului minerilor din Lupeni, 
de la care în acest an s-au îm
plinit trei decenii

Acest simpozion ya avea loc 
în prezența ai/torilor volumului, 
tinerii scriitori hunedoreni I. 
Străuț și Ana Șort, și a tinerilor 
poeți Ioan Meițoiu și Constantin 

centrale funcționează numai cîte 
o singură pompă de circulație a 
apei pentru că toate motoarele 
electrice de la celelalte pompe 
de circulație a apei sînt defecte. 
Dacă cumva se strică și acel sin
gur motor, atunci toate blocu
rile deservite de centrale rămîn 
fără încălzire! De aceea, este 
necesar să se ia de urgență mă
suri pentru repararea tuturor 
pompelor și motoarelor defecte.

Tot la aceste centrale termi
ce trebuie montate urgent sticle 
de nivel, termometre, robinete 
de probă la fiecare cazan ca să
i se poată asigura siguranța în 
funcționare. Apoi, mai sînt nece
sare ventile de siguranță și ven
tile de închidere pentru a se pu
tea izola un cazan dacă se de
fectează în timpul funcționării. 
La centrala termică de la incin
ta IV peste podeaua de ciment 
— plină de spărturi — trebuie 
trasă o șapă de ciment, iar în 
spatele blocului respectiv tre
buie urgentat construcția plat
formei de beton pentru a se pu
tea asigura o bună aprovizio
nare cu cărbuni. La centrala de 
Ia incinta V-a trebuie asigurat 
un drum de acces printre blo
curile 24 și 25 pentru ca mași
nile cu cărbuni să poată intra 
direct la silozul de combustibil 
și trebuie executată izolația în

O situație mult mai proastă 
se găsește la centralele termi
ce de la incintele IV și V din 
acest cartier. Gospodarii cartie
rului Dimitrov au privit cu ne
păsare problema pregătirii cen
tralelor pentru iarnă, îneît acum 
ele funcționează în condiții ne
corespunzătoare : de-abia acum, 
în luna octombrie, o echipă de 
muncitori de la U.R.U.M.P. com
pusă din Vasiu Ioan, Voiculescu 
Vasile și Vonner Andrei a pri
mit comanda și s-a apucat să 
facă reparațiile necesare. Apoi 
nici acum, după aproape doi ani 
de funcționare, nu s-a rezolvat 
încă problema evacuării mecani
zate a zgureî de la cazane; ea 
se aruncă cu lopata de pe po
deaua de beton pe o platformă 
de lemn avînd o înălțime de 2 
metri, iar de acolo, tot cu lopa
ta, pe o ferestruică mică, afară... 
La C.C.V.J. sînt mulți ingineri 
mecanici care ar putea concepe 
un dispozitiv simplu pentru e- - 
vacuarea zgurii !

Gospodarii cartierului Dimi
trov, tovarășii de la G.L.P. și 
serviciul de locuințe și localuri 
din C.C.V.J. au datoria să ia 
măsurile de îndreptare, asigurînd 
buna funcționare a centralelor 
termice din acest cartier. In pre
zent, la fiecare din cele două

in mijlocul minerilor din sectorul ii al minei Petrila se 
află „Casca de aur“. Colectivul de aici depune strădanii susținute 
pentru a-și menține înalta distincție. IN CLIȘEU: O parte din 
membrii brigăzii lui Cosma Ernest care au contribuit din plin* la 
cele peste 400 tone de cărbune extrase în plus de plan de sectorul 
II în Iun? aceasta. După cum se vede, la ieșirea din șut o glumă 
nu strică...

A face economii înseamnă mai iutii 
de toate gospodărire rațională !

(Urmare din pag. l-a)

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

SIMPOZION LITERAR

răm să realizăm peste 100 m. 1. 
înaintare în galerie dublă.

O altă problemă pe care o 
considerăm importantă pentru 
succesele sectorului nostru este 
omogenizarea brigăzilor și aju
torarea celor cu rezultate mai 
slabe. Așa de pildă, în ultimul 
timp la galeria de circuit a pu
țului 12 orizontul 480, brigadie
rul Borbinceac Ioan a preluat 
conducerea brigăzii lui Moga Va- 
sile, la galeria de legătură între 
puțul 14 și puțul Ileana orizon
tul 750, minerul Gîțai Ioan a 
preluat conducerea brigăzii lui 
Ciuciuleac Filaret. Asemenea 
schimburi au mai făcut Roth 
Wilhelm, Pop Dionisie și alți 
mineri fruntași care au trecut să 
sprijine brigăzile mai slabe. Toa
te acestea au dus la ridicarea 
unui însemnat număr de brigăzi 
la nivelul îndeplinirii sarcinilor 
de plan. Iată deci cum înțelege 
colectivul sectorului nostru să 
participe Ia lupta pentru eco
nomii.

Clemente, din partea Casei Cen
trale a Creației populare și a 
Casei regionale a creației popu
lare.

O notă deosebită va împru
muta această interesantă acțiune 
culturală, avînd în vedere fap
tul că în sală vor fi prezenți o 
serie din eroii schițelor și po
vestirilor din volum, mineri ve
terani ai grevei de la 6 August 
1929, care vor face completări 
cu "relatări noi acțiunilor poves
tite de autorii volumului.

scopul evitării pierderii de căl
dură la unele boilere și con
ducte.

■Dacă toată vara nu s-au re
zolvat aceste probleme, gospo
darii acestui cartier trebuie să 
treacă cel puțin acum la muncă 
pentru a remedia lipsurile care 
mai sînt aici. Dar cît mai cu- 
rînd fiindcă iarna nu așteaptă I

MIHAI ȘTEFAN
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sovietica se deplasează 
calculate

MOSCOVA (Agerpres). — TASS anunță:
Contlnuîndu-și zborul în spațiul cosmic, stația interplanetară 

automată s-a apropiat la 13 octombrie la o distanță de 430.500 
km. de Pămînt. Prelucrarea rezultatelor măsurătorilor asupra ele
mentelor traiectoriei, obținute cu prilejul emisiunii din 12 octom
brie, a confirmat că stația interplanetară se deplasează de-a lun
gul orbitei calculate.

Prelucrarea înregistrărilor informațiilor telemetrice arată că a» 
paratajul științific instalat la bordul stației interplanetare precum 
și sistemele de termoreglaj și de alimentare cu energie electrică 
funcționează normal.

La 13 octombrie, ora 20 (ora Moscovei), stația interplanetară 
automată s-a deplasat din constelația Ophiuchus in constelația 
Hercule, într-un punct cu coordonatele ecuatoriale: ascensiunea 
dreaptă — 16 ore 55 minute, 13,8 secunde, declinația — 13 grade 
54 minute.

In timpul susmenționat stația interplanetară s-a aflat deasu
pra Oceanului Atlantic, la sud de insulele Cap Verde deasupra 
unui punct al suprafeței terestre avînd coordonatele 22,7 grade 
longitudine vestică și 13,9 grade latitudine nordică.

După cum s-a mai anunțat, următoarea emisiune de legătu
ră cu stația interplanetară automată va avea loc la 15 octombrie 
între orele 17 și 18, ora Moscovei.

In timpul emisiunii din 15 octombrie stația interplanetară 
va afla fa 349.000 km. de Pămînt.

se

O

Ajutorul acordat de U. R. S. S. 
Indoneziei

MOSCOVA 14 (Agerpres) — 
TASS anunță :

Intr-un viitor * apropiat în in
sula Kalimantan, va începe cons
truirea unei autostrăzi de 662 km. 
Traseul liniei se va înscrie prin 
junglă, munți și mlaștini.

După cum relatează Boris A- 
fanasiev, comentatorul agenției 
TASS, această autostradă va fi 
construită în cadrul acordului 
general de colaborare economică 
și tehnică între U.R.S.S. și Indo
nezia. Un grup de exploratori 
și proiectanți sovietici va pleca 
în Indonezia pentru stabilirea 
traseului viitoarei autostrăzi.

Această autostradă, care va le
ga partea de sud a insulei, dez
voltată sub raport economic, de 
centrul ei, unde sînt prevăzute 
Intensificarea agriculturii, pros
pectarea de substanțe minerale u- 
tile și construirea de întreprin-

oderi industriale, va prezenta 
mare importanță economică.

Uniunea Sovietică a pus 
dispoziția Indoneziei un credit 
valoare de 117.500.000 dolari 
termen de 12 ani cu o dobîndă 
de 2,5 la sută anual. Se vor chel
tui aproximativ 100 milioane do
lari pentru a construi, cu aju
torul Uniunii Sovietice, întreprin
deri industriale, pentru înființa
rea a două mari gospodării me
canizate, specializate în rizicul- 
tură, precum și pentru construi
rea autostrăzii de pe insula Kali
mantan.

Totodată, cu ’ ajutorul Uniunii 
Sovietice vor fi construite în In
donezia două uzine siderurgice 
cu o capacitate de cîte 50.000 to
ne oțel anual. Ele vor fi cons
truite în insula lava, unde sînt 
cele mai prielnice condiții pentru 
aprovizionarea întreprinderilor cu 
materii prime.

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

In Portugalia
ROMA 14 (Agerpres)
Ziarul „Unita“ publică un arti

col al trimisului său special, Ru- 
bens Tedeschi, care a făcut o că
lătorie în Portugalia.

„Portugalia, spune Tedeschi, 
este „țara minciunii organizate“. 
Lisabona este un oraș bogat, dar 
nivelul de trai al marii mase a 
portughezilor este inferior aceluia 
din Turcia și Grecia; marea in
dustrie este inexistentă, în agri
cultură salariile, chiar 
în perjoada sezonieră 
zile cînd au de lucru

și numai 
de 180 de 
muncitorii

----o----
PENTRU PACE,

ÎMPOTRIVA RĂZBOIULUI!

mizerie și foamete
agricoli, sînt sub minimul ofi
cial.

La țară, unde trăiește 9 zecimi 
din populația țării, 40 la sută 
din locuitori mor din cauza lipsei 
de asistență medicală. Pămîntu- 
rile se lucrează după metode 
vechi și rudimentare și guvernul 
Salazar s-a împotrivit introduce
rii mecanizării în agricultură, fie 
chiar și pe o scară cît mai redu
să.

Portugalia este singura țară 
din Europa în care consumul de 
alimente s-a redus în anii de du
pă ultimul război mondial. Potri
vit datelor asociației industriilor 
din Portugalia, consumul de ali
mente a scăzut în această perioa
dă cu 3 la sută.

N. S. Hrușciov l-a primit 
pe A. Schărf, 

președintele federal 
al Republicii Austria
MOSCOVA (Agerpres) TASS 

anunță :
La 13 octombrie Nikita Hruș

ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a primit la 
Kremlin pe Adolf Schărf, preșe
dintele 
tria.

Intre
Schărf
prietenească, cordială.

federal al Republicii Aus-

N. S. Hrușciov și A. 
a avut loc o convorbire

----- O-----

Uniunea Sovietică 
a obținut succese 

care au uimit lumea
MOSCOVA 14 (Agerpres)
In seara zilei de 13 octombrie 

președintele Republicii Austria, 
Adolf Schărf, a rostit o cuvîntare 
la postul de televiziune din Mos
cova.

In cuvîntarea adresată poporu
lui sovietic, președintele federal 
al Republicii Austria a declarat 
că în ultimii 14 ani Uniunea So
vietică a obținut succese care au 
uimit întreaga lume.

Referindu-se la vizita lui N.S. 
Hrușciov în S.U.A., Schărf a de
clarat că poporul austriac 
fericit dacă marile puteri ar 
să ajungă la o destindere 
cordării internaționale. Am 
riciți, a adăugat Schărf,
marile puteri ar reuși să obțină 
un acord cu privire la dezarma
rea generală, controlată în co
mun. Președintele Republicii Aus
tria și-a exprimat convingerea că 
călătoria sa în Uniunea Sovieti
că a contribuit la întărirea rela
țiilor dintre cele două state.

ar fi 
reuși 
a în- 
fi fe- 
dacă

Ani de-a rîndul, muncitorul 
simplu american n-a putut să 
afle despre Uniunea Sovietică 
decît puține lucruri și foarte a- 
desea lucruri cu totul eronate. 
Promotorii „războiului rece“ și 
ai încordării internaționale au 
cheltuit anual milioane de do
lari pentru a ponegri Uniunea 
Sovietică și țările de democra
ție populară, 
chiar în vara 
organizată o 
lor „captive“, 
re s-a făcut o propagandă de
șănțată împotriva lagărului so
cialist. Ani de-a rîndul omului 
simplu american i-a fost inocu
lată părerea că popoarele țări
lor socialiste sînt lipsite de drep
turi, că economia acestor state 
este slab dezvoltată, că numai 
capitalismul este în stare să 
dezvolte o industrie puternică și 
să creeze un nivel de viață ridi
cat. Presa, radioul și televiziu
nea aservită cercurilor monopo
liste au avut un rol important 
în propagarea acestor neadevă
ruri.

Vizitele tovarășilor Anastas 
Mikoian, Frol Kozlov, precum 
și a diferitelor delegații sovie
tice în Statele Unite, au înlătu
rat în mare măsură aceste min
ciuni, dar versatul aparat pro
pagandistic american s?a grăbit 
să arate că discursurile și con
vorbirile oamenilor sovietici cu 
americanii nu sînt altceva decît 
propagandă comunistă. Acum 
însă aceste minciuni au fost 
spulberate de însăși președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice, N. S. Hruș
ciov, care în încheierea istoricei 
sale vizite în Statele Unite a 
vorbit telespectatorilor ameri
cani pe care anumite cercuri 
din S.U.A. îi împiedicaseră să 
cunoască uriașele realizări ale 
țării socialismului.

Omul de rînd american a aflat, 
de exemplu, că producția indus
trială a Uniunii Sovietice a 
crescut în comparație cu cea de 
dinainte de revoluție de 36 de 
ori, că analfabetismul a fost de 
mult lichidat și că numărul in
ginerilor care absolvă anual șco
lile superioare este aproape de 
trei ori mai mare decît în S.U.A 
N. S. Hrușciov a arătat că po
porul sovietic ar fi avut astăzi 
un standard de viață mult mai 
ridicat dacă Uniunea Sovietică 
n-ar fi fost nevoită să facă față 
la două războaie, cele mai grele

istoria omenirii. Numai în

In Statele Unite 
acestui an a fost 
săptămînă a țări- 
săptămînă în ca-

din 
timpul celui de-al dioilea război 
mondial, a spus N. S. Hrușciov, 
cotropitorii hitleriști au distrus 
și incendiat 1.710 orașe, peste 
70.000 de sate, lăsînd fără adă
post aproximativ 25 milioane da 
oameni. După înfrîngerea cotro
pitorilor hitleriști poporul sovie
tic s-a apucat de reconstrucția 
țării, de refacerea orașelor și 
satelor distruse, 
de dezvoltare al 
ționale a Uniunii 
de 3—5 ori mai
Statele Unite, ceea ce înseamnă 
că în următorii 10—12 ani U- 
nîunea Sovietică va întrece Sta
tele Unite atît în ceea ce priveș
te volumul global al producției, 
cît și în ceea ce privește produc
ția pe cap de locuitor.

O mare dezvoltare a luat în 
ultimii ani în Uniunea Sovietică 
construcția de locuințe. Numai 
în ultimii 8 ani, la Moscova s-au 
construit mai multe locuințe de
cît în decursul a 800 de ani de 
la înțiințarea orașului, iar în 
următorii 7 ani se vor mai con
strui 15 milioane de locuințe la 
orașe și 7 milioane de case ia 
sate. „Aceasta echivalează cu 50 
de noi orașe ca San Francisco“, 
a arătat N. S. Hrușciov.

In Uniunea Sovietică nu este 
șomaj. „In Uniunea Sovietică o- 
mul nu caută de lucru, ci lucrul 
îl caută pe om" a spus N. S. 
Hrușciov. Economia socialistă 
nu cunoaște această pacoste ca
re însoțește în permanență ca
pitalismul.

Oamenii 
aflat că în 
vățămîntul 
levii cît și 
se de stat, iar cei merituoși pri
mesc burse speciale mult mai 
mari. Două milioane de profe
sori și învățători se ocupă dte 
educarea tineretului sovietic, 
„Absolvenți ai școlii sovietice 
sînt oameni de știință, ingineri, 
tehnicieni și muncitori care au 
uimit lumea prin sateliții arti
ficiali ai Pămîntului, prin lansa
rea rachetelor cosmice“ a spus 
N. S. Hrușciov. Cuvintele „Sput- 
nik“ și „Lunnik", spre mîndria 
poporului sovietic, au devenit 
cunoscute în toată lumea.

GH. CREȚU

Astăzi, ritmul 
economiei na- 
Sovietice este 

mare decît în

muncii americani &u 
Uniunea Sovietică în- 
este gratuit. Atît e- 

studenții primesc bur-

• PARIS. — Intr-o 
re cu un corespondent 
lui Humanité“, 
Petit, cunoscut fruntaș 
obștesc din Franța, președintele 
Asociației Franța-U.R.S.S., a de
clarat : „Considerăm că o apro
piere între Franța și U.R.S.S. 
ar corespunde intereselor Fran
ței și ar contribui la întărirea 

Dorim fierbinte să aibă 
franco-sovietică 

nivel“.

Păcii“. „ 
loc o întîlnire 
la cel mai înalt

convorbi- 
al ziaru- 
generailul 
pe tărîm

Potrivit comuni-

legătură cu operațiile militare, 
in zilele de 9 și 10 octombrie in
surgenții algerieni au ucis 130 
de soldați francezi, au rănit 119 
și au doborît două helicoptere a- 
parținînd forțelor armatei franceze 
din Algeria.

Desen din revista „Timpuri noi“

• CAIRO. — 
catului dat publicității de coman
damentul suprem al armatei de 
eliberare națională din Algeria în

“""i

• AMMAN. — După cum se 
anunță din Amman, autoritățile 
iordaniene au înscenat un proces 
unui grup de 17 ofițeri și un ci
vil sub acuzația că au încercat 
să răstoarne monarhia și să pro
clame republica. Dezbaterile pro
cesului fiind încheiate, sentința 
urmează să fie pronunțată săp
tămâna viitoare

Poporul irakian condamnă atentatul 
împotriva

BAGDAD 14 (Agerpres)
Ziarele continuă ¡să-și exprime 

indignarea în legătură cu atenta
tul banditesc săvîrșit împotriva 
primului ministru al Irakului. 
Kassem. Presa progresistă din ța
ră subliniază în comentariile sa
le că atentatul săvîrșit împotriva 
primului ministru Kassem nu 
este un simplu act de teroare in
dividuală, ci una din verigile lan
țului de comploturi și provocări 
împotriva independenței republi
cii. organizate de elementele reac
ționare în interiorul țării cu spri
jinul și participarea activă a im
perialiștilor.

„Nu încape nici o îndoială că

lui Kassem
imperialiștii au fost aceia care 
au elaborat planul asasinării li
derului nostru, scrie ziarul „Al 
Bilad"... Imperialiștii au intențio
nat să aprindă în Irak incendiul 
unui război civil distrugător, iar 
apoi să se amestece în treburile 
lui interne, acționînd de partea 
complotiștilor"...

Ziarele „Ittihad As Saab" șt 
„Al Ahbar", condamnînd planu
rile agresive ale imperialiștilor 
împotriva Irakului arată că uni
tatea poporului, a armatei și a 
guvernului național trebuie să fie 
o piedică în calea comploturilor 
urzite de imperialiști și trădă
tori.

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

Cu pri-• WASHINGTON.
lejul vizitei pe care o întreprin
de în Statele Unite președintele 
Mexicului, Adolfo Lopez Mateo, 
a fost solicitat să-și expună pă
rerea cu privire la recentele 
convorbiri dintre N. S. Hrușciov 
și D. Eisenhower. El a subliniat 
importanța pe care popoarele la- 
tino-americane o acordă vizitei 
Iui N. S. Hrușciov în S.U.A. ți- 
nînd seama că problemele legate 
de relațiile sovieto-americane 
privesc toate țările.

PROGRAM DE FADr
16 octombrie

PROGRAMUL I. 7,30 Melodii 
populare sovietice, 8,00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Muzică, 9,10 
Cîntece și jocuri populare ro- 
mînești, 10,10 Concert simfonic, 
11,03 Selecțiuni din operete, 
12,00 Melodii populare romî- 
nești, 13,05 Pagini de mare 
popularitate din opere, 14,00 Mu
zică populară din țări prietene, 
15,10 Muzică ușoară, 16,15 Vor
bește Moscova ! 18,05 Legendele 
popoarelor, 18,35 Noi înregis
trări de muzică ușoară primite 
din partea Radiodifuziunii so
vietice, 19,05 Melodii populare 
romînești, 21,00 Muzică de Cho
pin, 21,30 Răsune al păcii cînt, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic și sport, 22,30 Muzi
că populară romînească. PRO
GRAMUL II. ,14,07 Muzică u- 
șoară orchestrală, 14,30 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 15,00 Concert simfonic, 
16.15 Frumoasă-i viața de mi
ner — emisiune de cîntece, 17,00 
Din viața muzicală a orașelor 
și regiunilor patriei, 17,35 Mu
zică ușoară, 18,05 Din muzica 
popoarelor, 19,40 Fragmente diri 
opera „Carmen“ de Bizet, 21,15 
Concert de muzică populară ro
mînească, 22,00 Pagini din lite
ratura viorii.

CINFM ATOGRAFF
• MOSCOVA. — La începutul 

lunii noiembrie, va pleca în An
tarctica cu motonava electrică 
„Obi“ cea de-a cincea expediție 
antarctică sovietică care va con
tinua lucrările în cadrul progra
mului colaborării geofizice inter 
naționale.

PETROȘANI — 7 NOIEM- 
BRIE : Săgeata Albastră; AL. 
SAHIA : Dragoste pe note; LO- 
NEA: Fete de aceeași vîrstă; 
ANINOASA : Trenul prieteniei; 
LUPENI : Escadrila „Liliacul“; 
BARBĂTEN1 : Pălăria lui Ana- 
tol.

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


