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Luna marii prietenii
„Dimineață Celiovz

Intre acțiunile mai importante 
incluse în planul de activitate al 
cercului literar „Minerul“ din 
Petroșani se numără simpozioane 
literare, programe la stațiile de 
radioficare, recenzii de cărți etc.

Cu prilejul Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice, poeți începători, 
membri ai cercului literar au scris 
poezii pline de căldură închinate 
prieteniei romîno-soivetice. Intre 
acestea mai reușită e poezia „Oc
tombrie roșu“ de Traian Müller.

O acțiune interesantă a cercu
lui este organizarea unei dimineți 
literare închinate marelui scriitor 
clasic rus A. P. Cehov, care va 
avea loc duminică, 25 octombrie 
a.c., la sediul cercului (redacția 
ziarului „Steagul roșu") ora 10 
dimineața. Cu acest prilej se va 
face o prezentare a stilului de 
lucru al lui Cehov, ca maestru 
al genului scurt. In acest sens 
se va face o analiză a mijloace
lor compoziționale folosite de Ge- 
hov în schița „Masca“.

Conferințe
Marți după-amiază în sala Pa

latului cultural din Lupeni a a- 
vut loc prezentarea conferinței 
„U.R.S.S. în anii septenalului“ de 
către tînărul inginer Furnea Eu
gen

In sala clubului minier din a- 
ceeași localitate, azi după-amia
ză, va avea loc, pentru tineret, 
o conferință închinată vizitei lui
N.S. Hrușciov în S.U.A.

Expoziții
La clubul minier din Vulcan 

s-a organizat o interesantă expo
ziție de cărți beletristice, politice 
și tehnice din literatura sovietică. 
Tot aici e organizată o expoziție 
cu imagini din viața fericită a 
popoarelor U.R.S.S.

O interesantă expoziție s-a des
chis șl în holul clubului minier 
din Lupeni, cuprinzînd reprodu
ceri din operele plastice cele mai 
reprezentative ale picturii sovie
tice.
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Activitatea brigăzilor 
de muncă patriotică din Vulcan

10.000 iei economii
Brigada nr. 9 de muncă patrio

tică de la termocentrala Paroșeni 
condusă de tov. Ispas Constantin, 
deși înființată abia de zece luni, 
a reușit să înscrie în jurnalul său 
realizări importante.

Cei 36 de membri ai brigăzii 
au efectuat pînă în prezent 3800 
ore muncă voluntară, valoarea 
muncii depuse ridieîndu se la cir
ca 10.000 lei.

Printre lucrările mai importan
te executate de membrii brigăzii 
pot fi amintite strîngerea și în
cărcarea a 25 tone fier vechi, a- 
menajarea bazinului de înot de 
la Paroșeni, amenajarea spațiilor 
verzi în incinta termocentralei 
etc. In aceste acțiuni s-au re
marcat mai ales tov. Chischiță 
Vasile. Jula Ioăn, Bălan Ioan, 
Ardelean Ioan și alții care nu 
și-au precupețit eforturile pentru 
ca brigada din care fac parte să 
obțină rezultate cît mai frumoa
se. Dat fiind că membrii brigăzii 
au obținut aceste rezultate !ru- 
moase, 22 dintre ei au primit de
ja insigna de „brigadier al mun
cii patriotice".

Buna gospodărire
• șantierului —- obiectiv 

principal
Printre obiectivele principale ce 

Și le-a propus brigada nr. 1 de 
muncă patriotică a șantierului de

r Printre brigăzile cele mai harnice ale minei Aninoasa)
} se numără și brigada condusă de Cerchezan Alexandru de la î 
< sectorul TI. In zMele care au trecut din această lună Cerche- c 

zan cu ortacii săi a smuls aidincului aproape 600 tone de ?
? cărbune peste sarcinile de plan. IN CLIȘEU: O parte din) 
s tovarășii care formează harnica brigadă condusă de Cerchezan * 
> Alexandru 5

La Aninoasa
Rezultate frumoase obținute în urma 
însușirii inițiativei Valentinei Gaganova

Faptul că inițiativa Valentinei 
Gaganova a început să fie îm
brățișată și la exploatările mi
niere din Valea Jiului a trezit 
interesul colectivelor de mineri 
pentru urmărirea rezultatelor ob
ținute. După o lună de la aplica
rea valoroasei inițiative și în Va
lea Jiului brigăzile . preluate de 
mineri fruntași au ajuns în cen
trul atenției minerilor. Doar nu-i 
puțin lucru să învingi greutățile 
și apoi să salți zilnic pînă ajungi 
la nivelul brigăzilor care și-au 
cucerit un nume bun datorită re
zultatelor obținute în muncă.

Un merit de acest fel revine 
minerului șef de brigadă Iancu 
Victor de la sectorul II al minei 
Aninoasa care a preluat conduce
rea unei brigăzi rămase în urmă, 
fosta brigadă a iui Grad Ioan.

construcții Vulcan chiar de la 
înființarea sa a fost buna gospo
dărire a șantierului. In lunile ce 
s-au scurs di!n acest an, cei 22 
membri ai brigăzii au căutat să 
traducă în fapte obiectivele pro
puse. Rodul muncii lor n-a întîr- 
zîat să se vadă. Sub conducerea 
pricepută a tov. Buciu Anton, bri
gada nr. 1 de munca patriotică a 
efectuat 1760 ore de. muncă vo
luntară. Aceste ore au fost folosite 
pentru strîngerea materialelor de 
construcție de la punctele de lu
cru.

Printre membrii brigăzii carq 
au muncit cu mai mult spor sînt 
tovarășii Calotă Constantin, Teo- 
dorescu Vasile, Vladu Petre, Niță 
Gheorghe și alții.

Pe lîngă ajutorul dat în buna 
gospodărire a șantierului, briga
da a mai lucrat și la terminarea 
betonului pentru stîlpi de beton 
armat de înaltă tensiune și la 
celelalte lucrări

încă o brigadă harnică
Alături de celelalte brigăzi de 

muncă natriotică din Vulcan care 
au muncit bine poate fi amintită 
și brigada de la C. F. din 
I.C.T.P. condusă de tov. P. Bar- 
bu Membrii acestei brigăzi au 
reușit să efectueze peste 2600 ore 
de muncă voluntară, reușind să 
înscrie la fondul de economii 
peste 7.000 lei 

Luna august această brigadă a 
incheiat-o rămînînd datoare pa
triei eu 132 tone de cărbune. 
Iancu Victor, preluînd conduce
rea brigăzii a început munca 
stînd de vorbă cu fiecare om ’în 
parte. Odată cunoscîndu-i pe toți, 
împărțirea sarcinilor n-a mai fost 
o greutate. Fiecare știa .ce are 
de tăcut. Și cu toții au pornit să 
muncească cu drag. Rezultatul, 
după o lună de muncă sub con
ducerea noului șef de brigadă, a 
uimit: minusul de 132 tone a fost 
recuperat, brigada extrăgî'nd pes
te planul lunii 164 tone de cărbu
ne. Cîștigul realizat în luna res
pectivă, pe post de miner, a în
trecut toate așteptările: 107 lei.

Luna aceasta rezultatele mun
cii sínt tot la fel de îmbucurătoa
re. In 15 zile lucrătoare s-au ex
tras aproape 150 tone de cărbu
ne peste prevederile planului.

- Și Tucaciuc Mihai cu noua Iui 
brigadă obține rezultate frumoa
se. De la începutul lunii, lucrînd 
Intr-un abataj cu front scurt a 
realizat un randament sporit cu 
1,26 tone pe post, ajungînd la un 
randament de 5,45 tone pe post.

La atelierul de reparații electrice din Vulcan lucrează mul
te bobinatoare. Și toate sînt harnice.

Aici lucrează și bobinatoa ea Lazăr Domnica care de curîncl 
a fost primită în rîndurile membrilor de partid. Clișeul ne-o 
arată preocupată cu izolarea capetelor de la placa de borne, la 
un motor care, datorită hărniciei acestei tinere bobinatoare, va 
putea reintra în funcțiune cu cinci zile mai devreme.

Í

După două decade de muncă

Niitiii Văii Jiului au oitlmt noi ;Ki II
Întrecerea socialistă, desfășurată în cinstea zilelor de 7 Noiem

brie și 30 Decembrie și-a arătat din nou roadele. După primele 
două decade de muncă din octombrie minerii Văii Jiului pot ra
porta cu mîndrle îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la 
zt. Cele mai bune rezultate în această perioadă le-au obținut mi
nerii de Ia Aninoasa care și-au depășit sarcinile de plan la zi 
cu 1288 tone de cărbune. Au obținut de asemenea succese de 
seamă minerii de la Uricani și Lupeni. Din abatajele acestor 
două mine s-au extras peste plan 1430 tone de cărbune cocsifi- 
cabil luat la un loc. Trebuie menționat de asemenea că minerii din 
Lenea, deținătorii drapelului de mină fruntașă pe ramură, și-au 

întrecut sarcinile planificate cu 369 tone de cărbune. Dintre co
lectivele de sectoare miniere, cu cele mai bune rezultate au mun
cit în această perioadă minerii sectorului II de la Lupeni care au: 
trimis cocsarilor hunedoreni 1924 tone de cărbune cocsificabil pes
te plan. Despre avîntul întrecerii socialiste este deosebit de grăitor 
faptul că din Valea Jiului în ultimele 5 zile lucrătoare au fost date 
peste plan 1754 tone de cărbune din care mai bine de 550 tone 
cărbune cocsificabil.

Consfătuirilor de producție — 
atenția cuvenită i

In Valea Jiului se desfășoară 
cu avînt întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea angajamen
telor luate ca răspuns la măsu
rile adoptate de plenara C.C. al 
P.M.R. din iulie 1959 cu privire 
la ridicarea nivelului de trai l 
celor ce muncesc. Minerii Văii 
Jiului sînt ferm hotăriți să ducă 
la îndeplinire angajamentul pe 
care și l-au luat, de a da peste 
plan pînă la sfîrșitul anului 
130.000 tone cărbune, de a rea
liza o productivitate medie pe 
bazin de o tonă de cărbune pe 
post și de a realiza economii la 
prețul de cost de cel puțin 
20.000.000 lei. îndeplinirea aces
tor angajamente cere eforturi 
sporite din partea tuturor mun
citorilor mineri, precum și din 
partea organelcr tehnico-adininis- 
trative pentru îmbunătățirea 
activității economice a exploată
rilor miniere, uzinelor și prepa>- 
r ați ilar.

Traducerea în viață a angaja
mentelor de sporire a producției 
și productivității muncii și de 
reducere â prețului de cost de
pinde în cea mai mare măsură 
de felul în care organizațiile de 
partid.și sindicale reușesc să an
treneze masa largă a muncitori
lor de a participa la conducerea 
treburilor întreprinderilor. Una 
din formele importante — cea 
mai importantă! — de atragere 
a muncitorilor la activitatea de 
conducere în întreprinderi o con
stituie consfătuirile de produc
ție. In numeroase unități de pro
ducție din raionul nostru ținerea 
cu regularitate a consfătuirilor 
de producție, punerea în discu
ția acestor consfătuiri a celor 
mai importante probleme a de
venit un lucru obișnuit.

In sectorul II al minei Petrila, 
de pildă, consfătuirile de pro
ducție sînt temeinic pregătite, 
problemele ce urmează să fie 
puse în discuție sînt studiate 
dinainte de comitetul de secție 
sindicală și de conducerea sec
torului, se acordă atenție infor
mării muncitorilor asupra mă
surilor luate pe baza consfătui
rilor anterioare. Sub îndrumarea 

biroului organizației de bază, in 
acest sector au fost dezbătute 
cu muncitorii in consfătuirile de 
producție problemele privind 
creșterea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, pre
cum și probleme privitoare la 
protecția muncii.

In cadrul unor astfel de con
sfătuiri, bine pregătite și orien
tate spre problemele cele mai 
arzătoare ale producției, munci
torii participă în număr mare, 
iau cuvîntul și ridică probleme 
importante, aducînd prin aceas
ta o contribuție prețioasă la îm
bunătățirea activității sectorului. 
Nu este lipsit de interes 
să arătăm că sectorul amin
tit în care s-a reușit ca 
în rîndul muncitorilor să se 
dezvolte un viu interes pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă, prin a- 
tragerea lor la activitatea de 
conducere a producției, a ex
tras peste plan de la începutul 
anului 20.000 tone de cărbune ș> 
s-au realizat economii la prețul 
de cost în valoare de 274.000 lei.

Consfătuirile de producție sînt 
bine organizate, se desfășoară 
cu regularitate și la nivel cores
punzător și în cele două sectoa
re de la mina Uricani, în sec
torul IV de la mina Aninoasa 
precum și la alte locuri de muncă.

Creșterea nivelului consfătuiri
lor de producție, aportul însem
nat pe care acestea îl aduc Ia 
îmbunătățirea procesului de pro
ducție, s-a simțit mai ales du
pă dezbaterea documentelor ple
narei C.C. ai P.M.R. din iulie 
a. c. Cu toate acestea, o bună 
parte din consfătuirile de pro
ducție se desfășoară nesatisfă
cător. In sectorul IV B și în sec
torul de transport de la mina 
Lupeni rolul consfătuirilor de 
producție este ignorat de condu
cerile administrative ale acestor 
sectoare, iar comitetele de sec
ție sindicală neglijează și ele 
organizarea temeinică a consfă
tuirilor. Din aceleași motive, pe 
multe șantiere de construcții, în 
majoritatea sectoarelor de acti
vitate ale I.F.E.T., la O.C.L.,
T.A.P.L. și în alte întreprinderi 
și organizații economice consfă
tuirile de producție nu se țin cu 
regularitate, și atunci cînd se țin 
se pregătesc în pripă, nu se ur
mărește cum s-au realizat pro
punerile juste făcute de munci
tori în consfătuirile anterioare, 
nu se iau hotăriri. In adunarea 
generală pentru alegeri a orga
nizației de partid din cadrul 
grupului de șantiere nr. 1 Petro
șani s-a ridicat cu tărie necesi
tatea ținerii de consfătuiri de 
producție pe Ioturi și șantiere.

Se înțelege că astfel de lip
suri împiedică pe muncitori să 
participe activ Ia conducerea tre
burilor întreprinderilor, lipsește 
conducerile întreprinderilor de 
sprijinul prețios al maselor.

Organizarea consfătuirilor de 
producție este o latură impor
tantă a muncii sindicate. Cu cît 
vor organiza și conduce mai bi
ne aceste consfătuiri, cu atît or
ganizațiile sindicale vor reuși Să 
atragă la conducerea întreprin
derilor masa largă de muncitori, 
tehnicieni și ingineri. Organiza
țiile de partid sînt datoare să 
îndrume și să ceară comitetelor 
sindicale să folosească pe deplin 
această formă de atragere a ma
selor Ia conducerea întreprinde
rilor.
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Pentru ca familia să devină 
un factor activ în realizarea e- 
ducației comuniste a elevilor, 
părinții copiilor din fiecare școa
lă au sarcina să ajute colecti
vul pedagogic în munca de in
struire și educare a elevilor. La 
Școala medie mixtă Lonea în a- 
nul școlar 1958—1959 a existat 
un comitet de părinți care a des
fășurat o activitate bogată, spri
jinind direct munca instructiv- 
educativă și extrașcolară. Așa 
cum a reieșit din darea de sea
mă ținută în fața a peste 320 de 
părinți în adunarea generală din 
15 octombrie 1959, vechiul comi
tet de părinți în anul școlar tre
cut a inițiat acțiuni frumoase 
pe care le-a dus pînă la capăt. 
Astfel, a reieșit din darea de 
seamă că membrii comitetului 
de părinți pe școală și ai comi
tetelor pe clase au sprijinit pro
cesul instruqtiv-educativ prin 
măsurile luate de îmbunătățire 
a frecvenței școlare, prin parti
ciparea unor membri din comi
tet, însoțiți de directorul școlii 
la lecții, prin mobilizarea pă
rinților la lectoratele cu părin
ții, prin sprijinirea organizării 
unor excursii și vizite la între
prinderi etc.

Una din cele mai frumoase 
realizări ale comitetului de spri
jin este noul muzeu școlar. In 
acest sens, datorită preocupării

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

Pentru o strînsă legătură cu școala
In anii școlari precedenți, co

mitetele de părinți de pe lîngă 
Școala de 7 ani dtin Aninoasa 
au constituit un real sprijin pen
tru cadrele didactice în munca 
de educare și pregătire a elevi
lor. Conducerea școlii din Ani
noasa n-a întîrziat nici în acest 
an de a organiza alegerile co
mitetelor de părinți pe clase, 
comitete în care au fost propuși 
părinții ce dovedesc un deosebit 
interes și pricepere în creșterea 
și educarea copiilor.

Zilele trecute, în urma alege
rii comitetului de părinți pe 
școală, a avut loc o consfătuire 
a acestuia. Cum era de aștep
tat, n-a lipsit nici un părinte de

Dezinteres
Profesorii Plav Ileana și 
Hendrics Ioan, de la 
Școala’ medie mixtă din 
Lonea, au refuzat să pri
mească în păstrare mate
rialul didactic necesar 

susținerii orelor lor.

permanente a membrilor comite
tului și conducerii școlii, s-a 
construit mobilierul pentru mu
zeu. constînd dtin 7 dulapuri și 
o mare vitrină de sticlă, iar pe 
de altă parte s-a procurat mate
rial didactic necesar ca animale 
și păsări împăiate, o colecție din 
toate speciile de pești existenți 
în țara noastră, formolizațl, o 
colecție de minereuri, planșe etc

O altă realizare frumoasă o 
constituie confecționarea scenei 
și cortinei din sala festivă a 
școlii. Cu sprijinul comitetului 
de părinți s-au făcut și unele a- 
menajări în sala de gimnastică 
a școlii și la atelierul de lucrări 
practice.

Multă preocupare a avut ve
chiul comitet de sprijin pentru 
rezolvarea unor probleme gos
podărești ale școlii ca : reparatul 
mobilierului, cumpăratul și fixa 
tul geamurilor, amenajarea curții 
școlii, repararea coșurilor etc. 
Rezolvarea tuturor problemelor 
materiale mai sus amintite, cît 
și sprijinirea desiășurării proce
sului de învățămînt sînt un ma
re merit al vechiului comitet de 
sprijin și în general al tuturor 
familiilor elevilor din Lonea. 
î'onducer«^ școlii și întreg colec
tivul nostru didactic consideră că 
rezultatele obținute în munca de 
educare a fiilor minerilor în a- 
nul școlar 1958—1959 sînt ro

la ședința noului comitet ales. 
Cu acest prilej tov. prof. Jurca 
Silvia, directoarea școlii, și tov. 
Șimo Iosif, directorul adjunct, 
au arătat sarcinile noului comi
tet pentru formarea educației 
comuniste a elevilor, școlarizarea 
tuturor copiilor de vîrstă școla
ră, îmbunătățirea condițiilor ma
teriale și sanitare de funcționa
re a școlii, organizarea și des
fășurarea muncii pedagogice în 
rîndurile părinților cu ajutorul 
lectoratelor pentru părinți și alte 
acțiuni menite să ajute la îmbu
nătățirea muncii de educare a 
copiilor.

După ce tov. Șimo Iosif a ară
tat rolul organului operativ al 
comitetului de părinți pe școală 
s-a trecut la alegerea acestuia. 
Ca președinte a fost ales tov. 
Popa Nicolae, vicepreședinte Bo- 
dor Emerik și ca membri — tov. 
Karacsonyi Alexandru, Valea 
Vasile, Bara Ioan, Lany Maria, 
Schneider Lucreția, Popa Ema, 
irșaî Mihai și alții.

Comitetul de părinți a discu
tat apoi planul de muncă pe 
întregul an școlar.

Mulți dintre membrii comite
tului au venit cu propuneri pre
țioase de îmbunătățire a muncii 
în noul an școlar. Tov. Popa 
Nicolae — președintele colecti
vului de conducere, a cerut 
corpului didactic din școală 
mai multă atenție la predarea 
lecțiilor, la supravegherea disci
plinei elevilor în pauze, la com
portarea acestora pe stradă și 
altele. El a propus organizarea 
unui colectiv de redacție al ele
vilor pentru redactarea unor ar
ticole privind munca lor, pentru 
ziarul „Scînteia pionierilor“, 
pentru radiodifuziune etc. A pro
pus de asemenea reînceperea ru
bricii „Carnet pedagogic“ în ca
drul emisiunilor locale ale cen
trului de radioficare.

Propuneri bune au făcut și 
părinți Bara Ioan, Lany Maria 
și alții care, din prima ședință 
a comitetului, au căutat să spri
jine munca deosebit de impor
tanță a educării și creșterii în 
spirit comunist a tinerelor vlăs
tare.
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dul muncii comune duse de cor
pul didactic și părinți. Tovarăși 
din comitet ca Ciocan Cornel, 
Chintă Pamfilie, Șerbu Gheor- 
ghe, Preda Petru, Bucșoiu Ioan, 
Tontea Ioan precum și delegați 
ai claselor ca Popa Maria, Gu- 
ran Elena, Samuel Clara, Ștu- 
mer Rozalia, Adam Aurelia, Vin- 
țan Marta, Kopetin Elisabeta, 
Chintă Maria și alții au fost 
mereu alături de colectivul nos- 
iru didactic în toate acțiuni'e 
inițiate.

Ca urmare firească a muncii 
fructuoase pe care au desfășu
rat-o în anul școlar trecut, în 
adunările părinților pe clase din 
noul an școlar, mulți părinții au 
fost realeși în comitetele de pă
rinți, iar majoritatea din ei fac 
parte din noul comitet de spri
jin al școlii, alături de alți pă
rinți ca: Feher Iosif, Gubaș Iur- 
liu, Kristaly Anton și alții noî 
aleși

Sarcinile propuse de colecti
vul de conducere al noului comi
tet de sprijin (președinte Feher 
Iosif. secretar Preda Petru) ca : 
amenajarea lotului școlar expe
rimental, confecționarea mobilie
rului pentru laboratorul de fi
zică și chimie, precum și procu
rarea unor mașini și aparate ne
cesare laboratorului, dezvoltarea 
atelierului de lucrări practice, 
rezolvarea măririi spațiului șco
lar pentru cei peste 1100 elevi 
etc., considerăm că vor fi reali
zate, iar rezultatele muncii noas
tre vor fi din cele mai frumoase.

STOICAN PETRU 
director al Școlii medii mixte 

Lonea

Cu toate că și-a deschis por
țile de scurt timp, Casa pionieru
lui din Petroșani răsună de vo
cile voioase ale copiilor, de rîsul 
lor cristalin.

Pionierii merg cu plăcere la 
„casa lor“. Ei știu că aici în
vață lucruri noi, interesante. In 
cercurile de lucru manual, foto, 
științele naturii, geografie și de 
dansuri, s-au înscris zeci de co
pii de la școlile din Petroșani. 
In fiecare dimineață spre clădi
rea impunătoare a Casei pionie
rului se îndreaptă grăbiți copii 
din diferite colțuri ale orașului.

...Intr-o sală spațioasă, bine lu
minată, în jurul unei meșe mari, 
cîteva fetițe lucrau de zor. Din 
cînd în cînd iov. prof. Dumbravă 
Natalia se oprește, cînd la una 
cînd la alta, controlînd „calita
tea“ lucrului, arătTndu-le dacă au 
greșit sau nu .La un colț de ma
să eleva Pîrvu Constanța, o feti
ță de o șchioapă, stînd aplecată 
asupra lucrului, coase zorită. Do
rește să termine cît mai curînd 
o față de pernă brodată. Alături 
de ea, eleva Balea Emilia cosea 
la un șervețel.

In dimineața aceea activitatea 
intensă domnea și la celelalte 
cercuri organizate. Din sala un
de își desfășoară activitatea cer- . 
cui de dansuri se aud clare ex- , 
plicațiile date micilor dansatori 1 
de către tov. prof. Lazar Mela- 
nia. Și aici, ca dealtfel la toate 
cercurile, acum în primele ore, 
sînt explicate noțiunile elementa- I 
re ale dansului.

Dar iată că se anunță pauză- 
Copiii se adună grupuri, grupuri 
și încep să-și împărtășească im- ' 
presiile. Curînd însă discuțiile lor ; 
sînt întrerupte de tov. prof. Vo- ! 
nica Maria care invită copiii la 
vizionarea unui film, în sala spe
cial amenajată pentru vizionări.

...Pe un ecran micuț, construit , 
parcă pe mărimea spectatorilor I 
se prezintă povestea „Prîslea cel ,

IN CLIȘEU: La căminul de 
peste 40 de copii fac primii pași

Intr-adevăr, primii pași spre 
școală îi face un copil în cămi
nul de zi sau la grădinița de co
pii. Deși aici ei nu învață încă 
să scrie sau să citească, viața 
pe care o trăiesc în colectiv sub 
supravegheri-^ atentă și perma
nentă a educatoarelor — cadre 
calificate în această muncă •— îi 
pregătește pentru școala pe care 
o vor începe peste 2—3 ani. Jo-

— --------

Filme pentru elevi
Azi și mîine, la cinematogra

ful Al. Sabia din Petroșani ru
lează trei filme documentare pe 
teme geografice. La spectacolele 
care vor avea loc la orele 12 șî 
14 conducerile școlilor din oraș 
pot organiza vizionări cu elevii 
în colectiv. Vor rula filmele: 
Călătorind prin Valea Ialomiței 
(producție romîneaseă); Balato
nul este al nostru (film maghiar) 
și Sonia a întîlnit Parisul (pro
ducție sovietică).

voinic și merele de aur“. Adesea 
acțiunile filmului trezesc protes
tul sau aprobarea copiilor care 
își spun părerea cu voce tare. 
Cînd filmul se termină, copiii cer 
să li se mai ruleze încă unul. Sa- 
tisfăcîndu-le dorința tov. prof. 
Vonica Maria cu ajutorul apa
ratului de proiecție făcu să apa
ră pe ecran eroii unei alte po
vestiri — dragă și cunoscută co
piilor — „Ursul păcălit de .vul- j 
pe“. După rularea celor două dia- 
filme sînt organizate discuții a- 
supra subiectelor acestora, apoi 
se trece la desfășurarea în con
tinuare a activității pe cercuri.

Spre ora prînzului, activitatea 
cercurilor ia sfîrșit. Copiii își 
strîng lucrurile, se îmbracă și 
pleacă în rînd, doi cîte doi spre 
case, salutîhd în cor profesorii. 
Ei știu că a doua zi Casa pionie
rului îi așteaptă la fel de primi
toare, unde își vor petrece iar 
cîteva ore plăcute și instructive.

M. C.
------- ------=

1

al O.C.L. Industrial Petroșani 
,spre școală".

cui lor ai crede că este cu totul 
întîmplător și pasiv. Dar prin a- 
ceste jocuri, prin cîntecele și 
poeziile pe care le învață la că
min, copiii capătă deprinderea în
sușirii unor cunoștințe, se obiș
nuiesc cu respectarea unui pro
gram, devenind astfel de mici 
ordonați.

Părinții care-și trimit copiii la 
aceste cămine își fac lor un bine, 
dar în primul rînd ajută învăță
torii, cărora le va fi mult mai 
ușor să educe și să pregăteasc"' 
un copil care a fost înainte 1. 
cămin, decît pe unul care nu a 
fost.

La Stoda ie 1 ani din iulian
Colt pedagog c

Din inițiativa conducerii școlii, 
de curînd s-a amenajat într-o sa
lă spațioasă „Colțul, pedagogic“ 
Acesta va avea un rol însemnat 
în ridicarea necontenită a nivelu
lui profesional al corpului didac
tic. Recent, aici s-a deschis un 
cerc științific. In planul tematic 
al cercului prezentat în prima 
ședință se arată că în viitor se 
vor ține aici referate științifice 
și pedagogice, la care vor parti
cipa toți membrii corpului didac
tic din centrul școlar Vulcan. R ' 
feratele ce se vor prezenta vc 
contribui efectiv la ridicarea ca
lificării profesionale. Tot în acest 
scop, în cadrul cercului se vor 
organiza și lecturi pedagogice.

Este demn de remarcat faptul 
că „Colțul pedagogic“ de la Școa
la de 7 ani din Vulcan este în
zestrat cu o bibliotecă destul de 
bogată, care va permite colecti
vului didactic al școlii să-și pe
treacă în mod folositor și plă
cut timpul liber.

134 abonamente
Pe lîngă alte activități, fri 

școala din Vulcan s-a dus în ul
tima săptămînă o muncă intensă 
pentru răspîndirea presei sovie
tice. Numai în cadrul Lunii prie
teniei romînd-sovietice în această 
școală ș-au făcut 134 abonamen
te ¡.< diferite publicații în limba 
rusă.

La Urlcani, o- 
dată cu orașul 
nou, s-a amena
jat în mijlocul 
lui, într-un bloc 
și o școală. Deși 
tînără, școala 
găzduiește în a- 
cest an peste 
400 de școlari de 
la ciclurile I și 
II. In toamna a- 
ccasta, alături de 
copii au început 
să vină ia școa
la și adulți, mun
citori tineri sau 
vîrstnici — care 

, rmează cursurile 
serale în clasa 
Vil La.

IN CLIȘEU: 
Școala din Uri. 
câni.
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AlegTile în organigațirfe de bază ale partidului

Sprijinirea brigăzilor rămase In urmă 
și intărirea disciplinei, In centrul atenției
Anul trecut, sectorul III al 

minei Lupeni s-a numărat prin
tre cele mai slabe colective ale 
minei încheind anul cu un mi
nus de peste 8000 tone de căr
bune.

Față de anul trecut situația 
în sector s-a schimbat radical. 
De la începutul anului minerii 
de aici au extras mai bine de 
3.500 tone de cărbune în afara 
sarcinilor ,de plan, iar prin re
ducerea prețului de cost au rea
lizat economii de peste 128.000 
lei

Aceste’ succese au foșt relie
fate în darea de seamă prezen
tată în adunarea generală pen
tru dare de seamă și alegerea 
noului birou a organizației de 
bază tiiri cadrul sectorului care 
a avut loc recent.

încă la începutul anului biroul 
organizației de bază a reparti
zat toți membrii și candidații de 
partid pe locuri de muncă, cu 
sarcini concrete privind mobili
zarea brigăzilor la sporirea ran
damentelor, la îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, la reducerea 
prețului de cost și întărirea dis
ciplinei în muncă. Organizația 
de bază și-a îndeplinit cu mai 
mult succes în cursul ultimului 
an rolul de conducător politic al 
colectivului datorită întăririi 
rîndurilor sale. Față de anul 
trecut, cînd organizația dte bază 
număra doar 36 membri și can
didați de partid, în prezent ea 
ze 58 membri și candidați de 

partid. Majoritatea membrilor și 
candidaților de partid, cum sînt 
tov. Ghioancă Sabin, Onișor Ni
colae, Furdui Petru, Spurigan 
Gheza, Buruleanu Sava, Coman 
Ioan și alții sînt exemple demne 
de urmat pentru întregul colec
tiv al sectorului în lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor puse de 
partid.

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri nu s-a oprit 
însă numai la realizări. Anali- 
zînd activitatea biroului organi
zației de bază, a tuturor mem
brilor și candidaților de partid, 
adunarea a scos în evidență și 
unele deficiențe.

— O deficiență serioasă în 
activitatea sectorului nostru, a 
arătat candidatul de partid! Nucă 
Ilarie, este rămînerea unui nu- 
hăr însemnat de brigăzi sub 

j-îan. Rezultatele obținute de 
brigăzile sectorului au confirmat 
faptul că acolo unde brigăzile

Mai mult sprijin tinerilor care lucrează 
pe șantierul O. C. M. M.

In ultimii patru ani s-au cons
truit în Aninoasa două cămine 
muncitorești pentru tinerii mineri 
nefamiliști cu tot confortul nece
sar, s-a renovat Școala elementa
ră de 7 ani, iar acum constructo
rii O.C.M.M. ridică o nouă și mo
dernă baie pentru minerii Aninoa- 
sei. Pe acest șantier lucrează vreo 
40 de tineri.

Pentru a cunoaște viața acestor 
tineri mi-am îndreptat pașii în- 
tr-acolo. Aici un grup de tineri 
aflînd scopul vizitei mele mă în
conjură repede.

— Muncim tovarășe că ne 
place munca — începu un tînăr. 
Avem însă și noi păsurile noas
tre. Multora dintre noi ne place 
sportul. Unii ar vrea să joace 
șah, volei, fotbal, să joace un 
rol într-o piesă de teatru, să as
culte o muzică la radio și să ci
tească o carte. Dar nu prea a- 
vem cum face tbate acestea. Mi 
s-a părut că în, ziua aceea tinerii 
erau puși pe înflorituri. De aceea 
m-am dus să mă conving la că
min la fața locului.

Tinerii constructori
au avii ¿rentate

Spre deosebire de cele două 
cămine existente în Aninoasa 
frumoase și confortabile, cel în 
care locuiesc tinerii de la
O.C.M.M. este necorespunzător. 
In dormitoare nu găsești decît 

au fost întărite cu membri și 
candidați de partid, și rezulta
tele sînt bune. De exemplu bri
gada condusă dfe comunistul 
Ghioancă Sabin care lucrează 
într-unul din cele mai mari fron- 
tale ale sectorului, prin munca 
politică desfășurată în sînul ei‘ 
de membrii și candidații de par
tid, este fruntașă. In schimb bri
gada condusă de tov. Luca Va- 
sile, tot dintr-un abataj frontal, 
și mai ales brigăzile de la îna
intări în care lucrează puțini 
membri și candidați de partid 
obțin rezultate slabe.

La nerealizarea sarcinilor de 
plan de către o bună parte din 
brigăzi a contribuit în mare mă
sură și disciplina scăzută în 
sector, au arătat tov. Cîrjan Ioan, 
Furdui Petru, Coman Ioan și al
ții. „Dacă în sector nu ar fi e- 
xistat cele peste 301X) nemotiva
te de la începutul anului, anga
jamentul nostru in privința de
pășirii sarcinilor dte plan ar fi 
fost de mult îndeplinit“, s-a a- 
rătat în adunare. împotriva nu
meroaselor absențe nemotivate 
și a lipsei de grijă față de păs
trarea materialelor, biroul orga
nizației de bază n-a luat o ati
tudine hotărîtă. O slabă muncă 
politică pentru lichidarea indis
ciplinei, pentru educarea tineri
lor a desfășurat și organizația
U.T.M. dtin sector. O mare parte 
din tinerii sectorului stau la că
minul nr. 9 unde există condiții 
optime pentru o bogată muncă 
educativă. Insă datorită lipsei' 
de preocupare a organizației 
U.T.M., educarea tineretului în 
spiritul dragostei față de muncă 
a fost neglijată.

Membrii și candidații de par
tid din sectorul III și-au expri
mat hotărîrea să-și sporească și 
mai mult realizările, să rapor
teze la sfîrșitul anului îndepli
nirea integrală a angajamente
lor luate în întrecere. Ei au ce
rut nouțui birou al organizației 
de bază să acorde mai multă a- 
tenție sprijinirii brigăzilor sla
be. In acest scop va fi’ necesar 
ca biroul să controleze conduce
rea sectorului în aprovizionarea 
brigăzilor și să întărească mun
ca politică pentru întronarea 
disciplinei în sector, pentru mo
bilizarea minerilor Ia extragerea 
unei producții de calitate și a- 
tingerea pînă la sfîrșitul anului 
a randamentului de 2 tone pe 
post pe sector.

I. DUBEK

paturi, o masă și un taburel, iar 
in unele, mai găsești și cîte un 
dulap. Totodată, în cadrul tabe
rei nu există încă club. Intrebînd 
pe secretarul organizației de ba
ză U.T.M., tov. Toma Andrei 
cum își petrec tinerii de aici tim
pul liber, acesta a răspuns: — 
Pleacă de cînd se termină șutul 
și nu mai vin pînă Ia miezul 
nopții, la dormitor.

— Dar ați cerut sprijin din 
partea comitetului sindical ?

— S-a cerut, dar nimeni nu ne 
dă nici un sprijin. Cică nu sînt 
fonduri pentru așa ceva. Adevă
rul e însă altul. Cauza acestor 
lipsuri trebuie căutată în slaba 
preocupare a celor ce răspund și 
trebuie să se ocupe de aceste 
probleme. De o bună parte din 
lipsuri se face vinovată și con
ducerea O.C.M.M. Petroșani, di
rector tov. Grigoraș. Oare un 
conducător de întreprindere tre
buie să se ocupe numai cu pro
bleme de producție ?

Cu puțină bunăvoință 
liosurile pot fi remediate

Stînd de vorbă cu mai mulși 
tineri constructori aceștia au fă-

Utilaje noi sosite 
la mina Lupeni

De curînd depozitul de utilaje 
al minei Lupeni a primit un nou 
transport de mașini și utilaje mi
niere. Din unul din vagoane au 
fost descărcate două locomotive 
electrice de mină de cîte 4 tone 
fiecare, opt transformatoare de mi
nă pentru lumină de 2,5 kilowați 
amperi, un număr de 30 separa
tori tripolari, 20 transformatoare 
de tensiune și un transformator 
de 440 kilowați amperi. Toate a- 
ceste utilaje au fost executate în 
uzinele „Electroputere“ Craiova.

De la uzinele „Unio” Satu Ma
re, cu o altă încărcătură au so
sit la Lupeni 13 trolii electrice 
de 5,5 kW cu echipamentul elec
tric aferent, un troliu MEL cu
plat cu motor electric de 12 kW 
și două transportoare de tip 
SKR-1L

Aproape zilnic sosesc la. depo-. 
zitul de utilaje al minei Lupeni! 
utilaje și mașini care să ușure- j 
ze munca minerilor. Acum se aș
teaptă un nou transport.

GH. PETRIC 
corespondent
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li HUI DE IU RUH EMII PDUTIIE
Documente ale P. C. U. S. 
Lucrări ale conducătorilor

P. C. U. S.
Din zecile de titluri privind 

documente ale P.C.U.S. și lu
crări ale conducătorilor P.C.U.S. 
și ale membrilor guvernului 
U.R.S.S. tipărite în zeci de mii 
de exemplare, cităm : volumul în 
3 părți cuprinzînd rezoluții ale 
P.C.U.S., „Congresul al XX-lea 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice (14—25 februarie 
1956) — Rapoarte, cuvîntări, re
zoluții, hotărîri“, „Materiale ale 
Congresului al XXI-lea extraor
dinar al P.C.U.S." etc. Din lu
crările tovarășului N. S. Hruș- 
ciov s-au tipărit 15 titluri în- 
tr-un tiraj total de 1.200.000 e- 
xemplare. Din acestea cităm: 
„Raportul la Congresul al XXI- 
lea extraordinar al P.C.U.S.“, 
„Spre victorie în întrecerea paș
nică cu capitalismul“ și altele.

Documente ale partidelor 
comuniste și muncitorești
Dintre lucrările de acest fel a- 

mintim : „Declarația- consfătuirii 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din țările

Aninoasa
cut propuneri prețioase. Comite
tul sindical de secție în colabo
rare cu organizația U.T.M. a 
șantierului și cu sprijinul dat de 
organiația de partid de sector, ar 
trebui să ducă o susținută muncă 
de atragere a constructorilor în 
diferite formații artistice și spor
tive, iar în ceea ce privește spri
jinul material totul depinde de 
felul cum tovarășii din organi
zația sindicală de întreprindere 
vor înțelege de acum înainte ne
cesitatea muncii cultural-sportive 
în, rîndul masei tinerilor de la 
șantijerul O.C.M.M. Aninoasa. 
Oare dacă ar exista puțină preo
cupare din partea comitetului 
sindical de secție și a organiza
ției U.T.M. nu s-ar găsi o ca
meră în incinta taberei care să 
fie amenajată în acest scop, unde 
tinerii să poată juca un șah, să 
asculte o muzică la radio sau di
fuzor, să citească o carte sau să 
joace un rol într-o piesă de tea
tru ? Dar se vede treaba că co
mitetul sindical al O.C.M.M. cît 
și cel de secție au alte preocu
pări. E necesar ca ele să țină 
cont de toate aceste recomandări, 
să le traducă în viață contribuind 
astfel la îmbunătățirea activită
ții cultural-sportive în rîndul ti
nerilor constructori.

1. ARAMA 
activist U.T.M.

CE SE AȘTEAPTA?

socialiste“, care a avut loc la 
Moscova între 14 și 16 noiembrie 
1957. „Comunicat informativ a- 
supra consfătuirii reprezentanți
lor partidelor comuniste și mun
citorești“, „Manifestul păcii“, 
„Congresul al VUI-lea al P. C. 
Chinez“, „Opere alese“ (4 vo
lume) de Mao Țze-dttn, „In lup
tă împotriva imperialismului! 
german și american“ de Ernst! 
Thälmann, „Culegere de cuvîn
tări și articole“ voi. I și II de 
W. Pieck, „Articole și cuvîn
tări“ de M. Thorez, „Articole și; 
cuvîntări alese“ de P. Togliatti, 
„Sistemul politic al Marii Brita
nii“ de John Gol lan, „Rînduri 
din închisoare“ de J. Duclos, 
„Istoria celor trei internațio- , 
nale“ de W. Z. Foster, „Idei ce 
nu pot fi întemnițate“ de E. 
Dennis și altele.

Lucrări pentru tnvăiămîntul 
de partid

Editura tipărește an de an, 
lecții, consultații și alte mate
riale în sprijinul acelora care 
studiază în învățămîntul de par
tid. In cei 15 ani de la elibe
rarea țării au apărut 319 titluri! 
într-un tiraj total de 25.657.000 
de exemplare. Dintre acestea ci
tăm lecțiile din colecția „In a- 
jutorul celor care studiază Sta
tutul P.M.R.“. volumul „In aju
torul celor care urmează cursu
rile serale de partid" — anul I 
orașe și sate, broșurile „In aju
torul celor care urmează cercu
rile de studiere a Istoriei P.M.R.“, 
lucrările din colecțiile „Probleme 
de bază ale teoriei marxist-leni- 
niste“ și „In ajutorul celor care 
studiază materialismul dialectic 
și materialismul istoric“, „Pro
bleme de economie industrială“, 
„Probleme de economie agrară“, 
volumele „Manual de economie 
politică“, „Bazele filozofiei mar
xiste“, „Mic dicționar economic“, 
„Dicționar politic“, „Mic dicțio
nar filozofic" etc.
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Autocisternă de 4 tone pentru... 
un litru de petrol

La Petrila sînt mulți locuitori 
care au nevoie de petrol în gos
podăria lor. Dar ca să cumpere 
un litru de petrol trebuie să vină 
tocmai la... Petroșani unde exis-

Depășit de timp 
panoul din clișeul 
'de față acoperă 
parțial unul din
tre pereții birouri
lor de la Jieț, a- 
mintind . tuturor, 
care îl văd ci la 
Jieț agitația vi
zuală a rămas în 
urma calendarului. 
Se vede insă trea
ba că tovarășii din 
comitetul sindical 
al mine! Lonca 
(președinte 01tea- 
nu- Dumitru) n-au 
trecut de mult pe 
la Jieț șă dea cu 
ochii de panoul 
în cauză. Numai 
așa se explică fap
tul că în timp ce 
angajamentele lua
te de brigăzile de 
mineri în cinstea 
zilei de 7 Noiem
brie și a aniver- 

sării Republicii n-au fost popu
larizate vizual, un panou ține 
umbra peretelui cu rezultatele 
obținute la Jieț în cinstea Zilei
minerului și a zilei de 23 August.

se așteaptă oare de nu se iau 
măsuri pentru popularizarea prin 
panou a realizărilor actuale obți
nute la mina Jieț ?

—=★ = -?-
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A cincea expediție 
sovietică în Antarctica

In prezent se termină pregăti
rile celei de-a cincea expediții 
sovietice în Antarctica care con
tinuă cercetările în cadrul cola
borării geofizice internaționale, în 
cele trei stații create de oamenii 
de știință sovietici în Antarctica: 
în Mirnîi, Vostok și Lazarev din 
interiorul continentului.

Pe lîngă continuarea cercetă
rilor în puncte fixe, colaboratorii 
expediției vor efectua cercetări 
pe diferite trasee.

Această expediție, ca și cea 
precedentă va avea cîteva echipe 
speciale: geofizice, aerometeoro- 
logice, glaceologice, geografice, 
geologice etc. Aceste echipe vor 

lefectua cercetări cu săni ¡-tractoa
re ajutate de echipe de aviație. 
Aviatorii vor face observații asu
pra ghețarilor, vor fotografia con
tinentul, vor efectua cercetări 
magnetice și aerometeorologice.

Geologii sovietici și-au propus 
alcătuirea primei hărți a siste
mului muntos care se întinde de 
la răsărit la apus pe o lungime 
de aproximativ 1.000 de kilome
tri pe pămîntul regiunii Maud. 
Ca și în anii precedenți, împreu
nă cu oamenii de știința sovie
tici vor lucra oameni de știință 
din alte țări printre care și oa
meni de știință din R. Cehoslova
că.

Expediția va pleca în Antarcti
ca în prima jumătate a lunii 
noiembrie.

tă unitate de desfacere a produ
selor petrolifere.

Pentru a scuti pe cetățenii res
pectivi de deplasarea la Petro
șani, conducerea Competrol-ului 

din Petroșani a 
luat măsuri de a 
trimite în Petrila 
autocisterna de 4 
tone ca să vîndă 
eu...litrul petrol la 
populație. (Vezi 
clișeul). Dar oare 
este rentabil a- 
ceasta ?
De ce nu se poa

te deschide un 
chioșc de . desfa
cere a produselor 
petrolifere la Pe
trila ?,
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Darul oferit de U. R. S. S.
Organizației Națiunilor Unite

NEW YORK 21 (Agerpres). - 
TASS anunță :

V. V. Kuznețov, conducătorul 
delegației U.R.S.S. la cea de a 
14-a sesiune a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor 
Unite, a adresat d-lui D. Ham- 
marskjoeld, secretar general al 
Organizației Națiunilor Unite 
următoarea scrisoare :

„Stimate domnule secretar 
general.

Prin aceasta am onoarea de 
a vă face cunoscut că guvernul 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste a adoptat hotărîrea 
de a oferi în dar Organizației 
Națiunilor Unite:

1. Modelul primului satelit a) 
Păniîntului lansat la 4 octom
brie 1957 ca simbol al realizări
lor tehnico-științifice ale ome
nirii în domeniul cuceririi spațiu 
lui cosmic.

----- O-----

Acte de agresiune comise 
de unități ale armatei franceze 

la frontiera tunisiană
RABAT 21 (Agerpres)
La 19 octombrie, Secretariatul 

de Stat pentru Informații de pe 
lîngă guvernul tunisian a dat pu 
blicității un comunicat în care se 
arată că „unitățile armatei fran
ceze, staționate în Algeria, au 
sporit numărul actelor de agresiu
ne la frontierea tunisiană“.

Astfel, la 10 octombrie, artile
ria franceză a bombardat locali
tatea Kebr el Quda. In aceeași 
zi, două avioane franceze au 
bombardat localitatea Kef ei Ach- 
kab, pe care au supus-o timp de 
45 de minute unui tir intens de 
mitralieră.

La 16 octombrie, postul irancez 
de la Hajar (Algeria) a mitraliat 
o localitate tunisiană în apropie- j
re de Ain Drahama. Doi copii au î securitate care să cuprindă Uniu- 
iost uciși, iar un alt copil și o nea Sovietică, China și S.U.A. 
femeie au fost răniți grav. Asanuma a amintit că S.U.A-

■------------ - —  • ■ ■ț-Ț'-Î -t1 tt —;—rr-~ _ Z

BERLIN — Autoritățile din 
R. F. Germană continuă să per
secute pe membrii Partidului 
Comunist din Germania. După 
cum anunță agenția A.D.N., la 

i.‘.9 octombrie la Niirenberg, a 
¡început procesul unor membri 
!aî P. C. din Germania — Hans 
Heusel din Düsseldorf și lohann 
Wineke din Hamburg. Ei sînt 
învlnuiți că au continuat în mod 
ilegal în Bavaria de nord acti
vitatea Partidului Comunist din 
Germania.

; WASHINGTON — Secretarul 
de stat adjunct, Douglas Dillon, 
•se află la Tokio în cadful unei 
.vizite pe care o face în fruntea 
unei delegații americane în cî- 
feva țări ale Extremului Orient. 
Referindu-se la o declarație a lui 
Dillon din ajunul plecării, agen
ția Associated Press precizează 
că după ce va participa la Con
ferința de la Tokio a miniștrilor 
țărilor membre ale G.A.T.T. (a- 
cordul general asupra tarifelor 
și comerțului), secretarul de 
stat adjunct va pleca la baza 
militară americană de la Oki
nawa, apoi va vizita Taipe și 
Seul.

MOSCOVA — Abdel Kerim 
Kassem a adresat lui N. S. Hruș
ciov o telegramă în care arată 
că mesajul trimis de șeful gu
vernului sovietic în legătură cu 
¡atentatul comis la viața primu
lui ministru al Irakului a făcut 
impresia cea mai favorabilă po
porului irakian pașnic și iubitor 
de libertate.

In telegramă se exprimă mul-

2. Lucrarea cunoscutului sculp
tor sovietic E, Vucetici „Să pre
facem paloșurile în pluguri“, ca 
simbol și expreșie a dorinței Or
ganizației Națiunilor Unite și a 
tuturor țărilor lumii spre dezar
marea generailă.

Cu respect,
V. V. KUZNEȚOV

Conducătorul delegației U.R.S.S. 
la cea de-a 14-a sesiune a 

Adunării Generale a O.N.Li.

Un acord general 
cu privire la folosirea 

Antarcticii exclusiv 
în scopuri pașnice

NEW YORK 21 (Agerpres). 
Potrivit unui comunicat oficial 

al grupului de presă al Confe
rinței pentru Antarctica, ce are 
loc Ia Washington, în ședința 
din 20 octombrie a Comitetului 
nr 2 al conferinței s-a realizat 
un acord general cu privire la 
folosirea Antarcticii exclusiv în 
scopuri pașnice și la interzicerea 
în Antarctica a oricăror măsuri 
cu caracter militar. Se presupu
ne că această înțelegere va con
stitui articolul nr. 1 al acordu
lui internațional referitor la An 
tarctica, discutat de conferință.

Partidul Socialist din Japonia cere renunțarea 
la alianța militară cu S. II. A.

TOKIO 21 (Agerpres)
Luînd cuvîntul în fața a 1500 

de studenți de la universitatea 
„Meiji“ din Tokio, secretarul ge
neral al Partidului Socialist din 
Japonia, Asanuma, a declarat că 
singura cale pentru asigurarea 
securității Japoniei este renunța
rea la legăturile militare cu 
S.U.A. și crearea unui sistem de 

țumiri și recunoștință pentru u- 
rările adresate de N. S. Hrușciov 
și se subliniază că legăturile de 
prietenie care unesc cele două 
țări se vor întări zi de zi.

PEKIN — Agenția China Nouă 
a transmis declarația comună a 
Partidului Comunist Chinez și 
Partidului Comunist din Japonia 
semnată la 20 octombrie la Pe
kin.

DJAKARTA — Luînd cuvîn
tul la conferința de presă orga
nizată în clădirea parlamentului 
din Djakarta, N. A. Muhitdinov, 
conducătorul delegației Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., și-a ex
primat convingerea că întîlnirile 
și convorbirile prietenești pe ca
re delegația le-a avut cu condu
cători din Indonezia au fost fo
lositoare pentru întărirea priete
niei și colaborării dintre cele 
două țări.

PARIS — După cum relatea
ză ziarul „rHumanite", la 19 oc-

Oamenii muncii francezi luptă 
împotriva scăderii nivelului de trai
PARIS 21 (Agerpres)
In lața refuzului cercurilor pa

tronale franceze de a satisface 
cererile de mărire a salariilor, co
respunzător actualului nivel al 
prețurilor din Franța, numeroase 
organizații sindicale, fără deose
bire de nuanța lor politică, se 
unesc pentru a lupta împotriva 
scăderii nivelului de trai, precum 
și împotriva concedierilor.

Primul laborator cosmic din Bulgaria

♦ 
♦
♦
♦ 
♦ 
:

(i, SOFIA 21 (Agerpres) — A.T.B. anunță:
■?? Recent, s-a terminat construirea primului laborator cosmic
$ din Bulgaria situat în munții Rîla, în cel mai înalt punct din 
W, Balcani. Construirea acestui laborator special la mare altitudi- 
$ ne va permite extinderea cercetărilor în domeniul razelor cos- 
$ mice. Peste puțin timp va începe utilarea laboratorului cosmic 

cu aparate de cercetări științifice construite în Republica Popu
le Iară Ungară. Datorită colaborării stabilite între Academia de 
<(< Științe a R.P. Bulgaria și Academia de Științe a R.P. Un 
n) gare, la aceste cercetări vor participa și oameni de știință
)>> unguri.
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♦
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♦

Scopul călătoriei în S. U. A. 
a primului ministru al Laosuluî

HANOI 21 (Agerpres)
După cum s-a mai anunțat, 

primul ministru ai Laosuluî, Sa- 
nanikone, însoțit de un grup de 
ofițeri superiori ai armatei lao- 
țiene a plecat în S.U.A. pentru a 
cere intensifirarea intervenției a- 
mericane în Laos.

Comentînd această vizită, un 
purtător de cuvînt al Ministeru
lui, Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a declarat agenției de 
știri vietnameze că trimiterea a- 
cestei delegații la O.N.U. arată 
clar că guvernul laoțian se află 
într-o situație penibilă și încur 
cată, deoarece opinia publică mon
dială a respins calomniile sale 
împotriva R.D. Vietnam.

au în Japonia baze militare și 
instalații în 540 de locuri. Cu 
atît de multe baze militare ame
ricane, a subliniat Asanuma, Ja
ponia nu poate fi numită o ța
ra independentă. Această situație 
trebuie să ia sfîrșit cît mai cu- 
rînd cu putință. El a subliniat că 
O.N.U. trebuie să se străduiască 
să pună în practică propunerile, 
președintelui Consiliului de Mi- i 
niștri al U.R.S.S., N.S. Hrușciov, l 
cu privire la dezarmarea generală I 
și totală.

tombrie pe insulele Canare a 
fost executat patriotul spaniol 
Juan Garcia Suarez, fost comba
tant în armata republicană, care 
după terminarea războiului ci
vil s-a refugiat pe aceste insule 
și a stat acolo ascuns timp de 
19 ani. In anul 1947 el a fost 
condamnat la moarte în lipsă. 
Anul trecut, poliția a reușit să-l 
aresteze pe Suarez.

CAIRO — Ziarul „Al Ahram“ 
a publicat interviul acordat co
respondentului său de primul mi
nistru al Arabici Saudite, emi
rul Feisal.

Referindu-se la problema al
geriană, Feisal a spus că propu
nerile cercurilor conducătoare 
din Franța în această problemă 
știrbesc drepturile poporului al- 
gerian și nu-i oferă posibilitatea 
de a-și hotărî singur soarta.

BRUXELLES — La 20 octom
brie, ziarul „Drapeau Rouge“ a 
publicat declarația Biroului Po
litic al C.C. al_ P.C. din Belgia 
intitulată „NU — aventurilor 
militare și financiare I".

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

Ziarul ,,1’Humanité“ relateaza 
‘că organizațiile sindicale ale 
muncitorilor din cinematografie, 
afiliate la Confederația Generală 
a Muncii și la organizația „Force 
Ouvrière“, au luat hotărîrea de 
a constitui un comitet de acțiune 
al oamenilor muncii din cinema
tografie pentru apărarea drepturi
lor lor la muncă și ridicarea sa
lariului.

Purtătorul de cuvînt a relevat 
că din știrile primite din Laos, 
precum și din declarațiile făcute I 
de Sananikone se poate vedea 
ci ar că autoritățile laoțiene își 
trimit delegații la O.N.U. pentru 
a manevra în Consiliul de Secu
ritate și în Adunarea Generală, 
cu scopul de a se trimite obser
vatori în Laos sau să se instale
ze un birou permanent al O.N.U. 
în Laos. Acești delegați vor ast
fel să folosească în mod abuziv, 
numele O.N.U. pentru a anula 
acordurile de la Geneva în legă
tură cu Laosul. De altfel — a con
tinuat el — Sananikone și-a dez
văluit hotărîrea de a se întîlni cu 
secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A. pentru a cere in
tensificarea ajutorului militar a 
merican în vederea întăririi for
țelor laoțiene.

In sprijinul dezarmării
NEW YORK — Ziarul „Chris

tian Science Monitor“ a publi
cat o scrisoare în sprijinul ideii 
dezarmării generale și totale. 
Această scrisoare, a fost semna
tă de O. Pell, președintele Aso
ciației americane a ligii interna
ționale a femeilor pentru pace 
și libertate.

„Activitatea” militarilor 
americani din Germania

occidentală
BERLIN 21 (Agerpres)
In Germania occidentală nu 

contenesc actele huliganice ale 
militarilor americani. Agenția 
A.D.N. anunță că în apropiere de 
Dachau doi soldați americani au 
atacat un șofer de taxi. După ce 
l-au bătut și i-au luat automobi
lul aceștia s-au făcut nevăzuți. 
Grav rănit, șoferul a fost inter 
nat în spital.

Un caz similar s-a petrecut la 
München, unde un soldat ame
rican, amenințînd cu revolverul 
un șofer de taxi, i-a furat auto
mobilul.

PROGRAM DE RADIO
23 octombrie

PROGRAMUL I. 7.30 Melodii 
populare moldovenești, 8,00 Din 
presa de astăzi, 8,30 Muzică, 
10,10 Concert simfonic, 11,03 
Album de valsuri, 12,00 Melodii 
populare romînești, 13,05 Muzică 
din opere, 14,00 Cîntece de dra
goste și jocuri populare romî
nești, 15,10 Muzică din operete, 
15,40 Din muzica popoarelor, 
16,15 Vorbește Moscova 1 18,05
Legendele popoarelor, 19,05 Con
cert de muzică populară romî- 
nească, 21,00 Piese pentru ghi
tară, 21,45 Muzică distractivă 
romînească, 22,00 Radiojurnal, 
buletin meteorologic și sport, 
22,30 Muzică populară. PRO
GRAMUL II. 14,07 Tangouri și 
valsuri de compozitori romîni și 
sovietici, 14,30 Program muzical 
dedicat fruntașilor în producție 
din industrie și agricultură, 15,00 
Concert simfonic, 15,45 Piese 
pentru xilofon, 16,30 Cîntă or
chestra de instrumente populare
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TEATRUL DE STAT: 
„VALEA JIULUI“! ----------------------------------- * 

prezintă------------------ *
slmbătă și duminică 25 ♦ 
octombrie 1959, orele 19,30 ♦

FIUL i 

RĂTĂCITOR | 
de EGON RANNET J 

Spectacol prezentat în ♦ 
cinstea prieteniei : 
romîno-sovietice ♦

Regia artistică ; *
ION PETROVICI ♦

Scenografia: *
ION PRAHASE X

♦
In distribuție; *

Ana Colda, Gh. I ord ane s- ♦ 
cu, Ion Pavlescu, Vladhnir ♦ 
Surăscu și Heda Hîrjeu ♦

«♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Inlomaiii Loto Central
in luna octombrie pentru 

fiecare bilet Loto Central pe 
care îl cumpărați, șansele 
dvs. de cîștig sini duble.

Rețineți! Azi ultima Zi 
în care vă mai puteți cum
păra bilete pentru tragerea 
de mîine 25 octombrie.

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni face cunoscut că 
la tragerea la sorți lunară 
din 30 noiembrie 1959 a o- 
bligațiunilor C.E.C., in a- 
fara celor 861 de cîștiguri 
în valoare de 1.000.000 lei, 
se vor acorda în plus nu
meroase premii speciale:

Una motocicletă, garnituri 
studio Miorița, televizoare, 
ceasuri de mină, aparate d 
radio, mașini de cusut, bi
ciclete precum și excursii fn 
U.R.S.S., R. P. Ungară, R. 
Cehoslovacă și R. P. Bul
garia.

Obligațiunile C.E.C. pro
curate pînă în prezent pre
cum și cele care vor fi pro
curate pînă la data de 29 
noiembrie inclusiv vor par
ticipa la tragerea de bază 
din 30 noiembrie a. c.

In primele 10 zile ale lunii 
obligațiunile C.E.C. se pot 
procura la valoarea lor no
minală fără diferență de 
preț.

a Radiodifuziunii sovietice, 17,00 
Din viața muzicală a orașelor 
și regiunilor patriei, 17,35 Mu
zică ușoară, 18,05 Din cele mai 
cunoscute melodii populare ro
mînești, 18,35 Cîntece revoluțio
nare ruse, 19,00 Actualitatea în 
țările socialiste, 19,40 Fragmen
te din opera „Elixirul dragostei“ 
de Donizetti, 21,15 Cîntă Mia 
Braia și clarinetistul Traian 
Lăscuț Făgărășanu, 21,45 Album 
artistic.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Dimineața mohorîtă; AL. 
SAHIA : Misiune specială; LO- 
NEA: Răsfățatul; PETRILA: 
Urmașii lui Kao; ANINOASA: 
Fete de aceeași vîrstă; LUPENI : 
Urmașii lui Kao; BARBATENI: 
Poznașii din Berenburg.
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