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Din experiența cluburilor țtuniașe

La mina Aninoasa printre brigăzile care-și îndeplinesc 
mod ritmic sarcinile de plan, se numără și brigada lui Săcăluș 
Petru. In prima jumătate a lui octombrie brigada și-a întrecut 
planul cu peste 60 tone de cărbune. IN CLIȘEU: Un grup de 
nerî din această brigadă harnică stînd la sfat.

-----------------Q-----------------

PENTRU A DOUA OARĂ CONSECUTIV

mi-

Umerii de la Lonea sint fruntași pe țară 
în ramura cărbunelui brun

care 
mi-

s-au

De cîteva zile în abatajele mi
nei Lonea, munca se desfășoară 
într-un cadrul sărbătoresc. Prin
tre mineri circula tot mai intens 
o vorbă cum că mina lor va fr 
distinsă pentru a doua oară con
secutiv cu înaltul însemn al pre
țuirii muncii celor mai harnici 
mineri „Drapelul roșu de ex
ploatare fruntașă pe țară în ra
mura cărbunelui brun" pentru 
rezultatele deosebit de bune ob
ținute în producție în primul se
mestru al acestui an. Un aseme
nea eveniment în viața lor, mi
nerii Lonei l-au întîmpinat cu 
entuziasm. Din abatajul lui Com- 
podi loan, într-una din zilele 
trecute cărbunele a ieșit mai 
mult ca niciodată: cîte 11,5 tone 
Ie cărbune pe post au extras 
¿rtacii săi. Cu peste 180 tone de 
cărbune date peste plan doar în 
vreo 2 zile a întîmpinat sărbă
toarea și minerii lui Lapșansky 
Adalbert și mulți alții. t

Ieri după-amiază sala de fes
tivități a minei devenise neîn
căpătoare pentru sutele de mi
neri, maiștri, tehnicieni și ingi
neri veniți să primească drape
lul. Emoționat, tov. ing. Feier 
Gheorghe — șeful exploatării -i- 
a arătat în referatul său 
sînt rezultatele colectivului
nei pe primul semestru al anu
lui. 12.465 tone de cărbune___
extras peste plan în perioada a- 
mîntită din abatajele minei, cu 
3,4 la sută a crescut productivi
tatea muncii minerilor de aici și 
cu 2,6 la sută a fost mai ieftină 
tona de cărbune extrasă de ei. 
Cu mîndrie au privit spre orta
cii lor, atunci cînd li s-a amin
tit rezultatele bune, miile de 
tone extrase peste plan, briga
dierii Petric Simion, Compodi
loan, Berindei Aurel, Boca Ște
fan, Timar Gheorghe și mulți 
alții. Colectivul minei Lonea a 
primit înalta distincție mai ales 
datorită faptului că laolaltă, mi
nerii și tehnicienii au vegheat 
cu perseverență la respectarea 
normelor de protecție a muncii.

Colectivul harnic al Lonei a 
fost salutat 
Vasile din partea 
Central al sindicatului muncito
rilor din industria grea, de tov. 
inginer Roman Petru din partea 
C.C.V.J., de reprezentanți ai
M.I.G. Departamentul cărbunelui. ’

Și cum o asemenea sărbătoa
re dă încredere în forțe, avînt în 
muncă, numeroși mineri și-au 
reînnoit și sporit angajamentele 
de întrecere, întărind astfel ho- 
tărîrea întregului colectiv de aici 
de a munci mai bine, mai cu 
spor pentru a-și îndeplini și de

de tov. Martinéit 
Comitetului

păși angajamentele cu care au 
chemat la întrecere socialistă 
toate celelalte colective miniere 
din Valea Jiului.

Mina Uricani distinsă 
cu „Mențiune pe țară 
în ramura cărbunelui 

brun”
același timp cînd mineriiIn

de la Lonea sărbătoreau primi
rea drapelului de fruntaș pe țară, 
la celălalt capăt al bazinului, 
minerii de la Uricani se aduna
seră pentru a primi răsplata 
muncii lor din primul semestru 
al anului. Mina lor a fost dis
tinsă cu „Mențiune pe țară în 
ramura cărbunelui brun“, pentru 
faptul că minerii de aici au 
livrat în semestrul I, peste plan 
10.071 tone de cărbune cocsifi- 
cabil obținute pe baza creșterii 
Ia 1,047 tone pe post a produc
tivității muncii și au economisit 
la prețul de cost peste 450.060 
Iei. Luînd cuvîntul numeroși mi- 

, nerî s-au angajat să îndeplineas
că înainte de termen atît sarci
nile anuale de plan cît și anga
jamentele sporite luate în între
cerea cu cei din Lonea și din ce
lelalte exploatări ale Văii Jiului.

Din acțiunile gospodarilor 
pietruiesc 

noi străzi 
orașul Vulcan s-au ri- 

în ultimii ani zeci de blo- 
de locuințe. Aceasta și

Se

I In 
Î dicat
7 curi
> datorită lucrărilor prin coniri- 
C buție voluntară. Mobilizați de de. 
( putați. locuitorii Vulcanului au 
I muncit cu mult drag pentru ca 

orașul lor să devină cit mai fru
mos. De la începutul anului și 
pînă în prezent valoarea lucră
rilor executate prin muncă vo
luntară se ridică la peste 100.000 
lei. Curățind albia pîrîului Mo

> rișoara, cetățenii au cărat de aici 
\ o cantitate de peste 250 m.c. ba- 
J last, care a fost folosit la nive- 
f larea unor străzi și a pieței. Tot 
? prin contribuție voluntară au fost 
t pietruite străzile 1. Creangă, A- 
( balorului și Hogman — Coro- 
\ iești.

? Intîlnire cu alegătorii
z Aproape 200 de alegători din
£ circumscripția raională nr. 34i:

întrecere 
între schimburi j 
Mai zilele trecute, într-unul ♦ 

din birourile minei Vulcan se f 
adunaseră tovarășii din con- J 
ducerea exploatării. Erau de î 
față și tovarășii Mîrza Aurel, I 
secretarul comitetului de par- I 
tîd, Rîpa Petru, președintele f 
comitetului sindical și Popes- ț 
cu Stelran, secretarul organi- 4 
zațieî U.T.M. pe mină. Discu- 4 
tau despre felul în care se ?

j 

desfășoară întrecerea în cin- t 
stea zilelor de 7 Noiembrie și J 
30 Decembrie. i

Dm discuție în discuție s-a « 
ajuns la concluzia necesității ♦ 
organizării unei întreceri pe ♦ 
schimburi.

— In fruntea fiecărui schimb 
să repartizăm tovarăși din co
mitetul de partid și U.T.M. și 
din conducerea tehnică, pro
puse unul dintre cei prezenți.

— Ideea nu-i rea și am pu
tea-o pune în 
din prima zi a săptămînii 
toare — interveni un alt 
varăș.

— Atunci, ar fi bine să 
cem chiar acum repartiția 
propuse tovarășul Cotoț losif. ♦

Zis și făcut. De schimbul I t 
răspundeau tovarășii Cotfiț Io- ț 
sif, inginerul Stamciu Vaier și I Dnrxocon QfAÎÎa.n cai'rof a firi J
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Popescu Stelian, secretarul co
mitetului
Schimbul II a revenit ingine
rului șef Fodor Arcadie, me
canicului șef Blaj Traian și 
Borza Eugen. Toți trei ingi
neri. Secretarul de partid Mîr
za Aurel, inginerul Săbău loam 
și Bernat loan răspundeau de 
schimbul IM. In aceeași zi a 
fost ales și un dispecer care 
să se ocupe de evidența rea
lizărilor obținute în întrecere. 
Acesta s-a găsit în persoana 
tovarășului Rîpa Petru, pre- 

i sindical

U.T.M. al minei.

al minei.
...Dimineața, de 19 octom

brie. Zorii abia mijiseră, dar 
jos în a<dînc bătălia cărbune
lui începuse deja cu înverșu- 

D. CRIȘAN
(Continuare în pag. 3-a)

Vulcan, au avut recent o întîlni- 
re cu deputatul ales de el, tov. 
Cotoț losif. După o scurtă dare 
de seamă prezentată de tov. Co
toț losif, alegătorii, în discuțiile 
lor, au făcut o serie de propuneri 
privind înfrumusețarea Orașului. 
Tov. Jeiconi Gh„ Danciu F lorica 
și alții au arătat că este necesar 
să se formeze in masa cetățeni
lor o opinie pentru a păstra cu 
cea mai mare grijă curățenia 
străzilor, a blocurilor și a între
gului oraș. Alegătorul Grundel 
Eduard a propus ca prin contri
buția voluntară a cetățenilor să 
se construiască un dig pe malul 

, sting al Jiului și să se canali
zeze apa care provine de la 
pompele de rambleu.

In încheierea adunării, tov. 
deputat Cotoț losif a promis ale
gătorilor că va expune propune 
rile lor Sfatului popular orășe
nesc.

Și cum tov. Cotoț niciodată 
nu și-a călcat cuvîntul, cu sigu-

In ultimii 10 ani, Valea Jiului s-a îmbogățit cu o seamă de 
construcții noi — locuințe, cămine muncitorești, cantine, unități 
sanitare și comerciale etc. Astfel, au fost construite 6 cartiere noi 

blocuri si 6 cartiere noi de case în șir.
IN CLIȘEU: Vedere a unei părți din noua stradă principală 

Uricaniului.

Glubul minier din Lupeni ofe
ră oamenilor muncii și familiilor 
acestora posibilități largi de îm
bogățire a cunoștințelor de cul
tură generală, politice și tehnico- 
profesionale, fiind un loc unde 
timpul liber este folosit plăcut si 
litri.

Vi^itînd sălile ciutului
Dincolo de „pragul“ clubului 

te întîmpină un hol spațios, unde 
sínt expuse în permanență dife
rite tablouri de artă plastică sau 
grafică, executate de artiști ama
tori locali sau profesioniști din 
diferite părți ale țării. De aici 
treci firesc spre cercul de arte 
plas'tice. lată-i aici pe Scheau 
Marcel, Galu Teodor, mineri. Fe
cior Alexandru, Halász Tiberiu, 
Țîrcă loan, meseriași, pe dr. Ba- 
ianu C-tin sau învățătoarea Mic- 
lea Profira, care au îndrăgit ar
ta plastică și se străduiesc să re
dea în imagini trecutul de luptă 
revoluționar al minerilor dm Va
lea Jiului, precum și mărețele 
construcții ale socialismului.

Acest cerc are peste 100 de 
membri, iar de curînd a luat fiin
ță și o secție de sculptură, cu 40 
de membri, care va funcționa în 
cadrul clubului-cinematograf de 

Bărbăteni.
Sala de lectură de alături, fru

mos amenajată, dotată cu mobi
lier nou, scaune tapisate, fotolii 
comode, covoare, te îmbie la odih
nă. In tihna acestei săli poți sta 
de vorbă cu eroii cărților pre
ferate, să studiezi probleme de 
tehnică, să răsfoiești reviste și 
ziare, îmbogățindu-ți mintea și 
sufletul. Ii întîlnești pe minerii 
Schianu loan, Onișor Nicolae 
pe ing. Szüszer Andrei și pe me
seriașul Țipțer loan.

Biblioteca clubului numără în 
prezent peste 12.000 volume și

din Vulcan
ranță că și această promisiune i 
se va realiza. )

O cantină 
bine gospodărită

Pe lingă sfatul popular din 
Vulcan funcționează o cantină 
unde iau masa 150 de persoane. 
De curînd prin grija sfatului 
popular cantina a fost mutată 
din vechiul local intr-un local 
nou spațios.. In felul cum . este 
amenajată în prezent, cantina a- 
sigură în cele mai bune condi- 
țiuni deservirea cetățenilor ce iau 
masa aici. Prin buna gospodărire 
a cantinei de către tov. respon
sabil Șerban Ileana, celor ce 
iau masa la această cantină li 
se asigură zilnic la prtnz un me
niu bine pregătit de 2—3 f 
Tov. Brătilă Ana, Beldiman - , 
livia, Gruber Antin, Borcula ? 
Gheorghe și alții care iau masa 
la această cantină sint mulțumiți \ 
de fetiil cum este pregătită mîn- | 
carea. 

I
III
I 

feluri. \ 
un O- ?

1

ț

peste 1.700 cititori lunar, avînd 
o secție și la clubul din Bărbă
teni, plus 4 biblioteci volante, la 
unele sectoare miniere și la că
minele muncitorești.

Și sala de șah este frumos »- 
menajată, cu covoare, mese noi, ’ 
fotolii. Au fost instalate aleii și 
mese pentru rummy, care vor fi 
puse la dispoziția amatorilor.

Alături e sala de repetiții pen
tru formațiile artistice de ama
tori, formații care la faaele ce
lui de al V-lea concurs pe țară 
din sindicate au obținut rezulta
te frumoase. De exemplu, echipa 
de dansuri populare a obținut 
premiul I pe raion și premul II 
pe regiune, orchestra semisrrnto- 
nică premiul 1 pe raion și premiul 
II pe regiune, iar famfara pre
miul I pe raion și regiune șl 
II pe țară.

Aici se întîlnesc artiști amatori 
fruntași ca Moldovan Nistor, 
Gsulay Victor, lușan loan, Gior- 
vași Valeria și alții.

Să urcăm acum la etaj. Iată 
— sala festivă a fost dotată cu 
scaune noi, tip cinematograf, co
mode, unde tineri si vîrstnici iau 
parte la diferite manifesta
ții cultural--educative, organi
zate în colaborare cu comitetul 
sindical și cel U.T.M. al minei 
cu sprijinul comitetului de partid.

In alte două săli alăturate îșî 
desfășoară activitatea un cerc de 
teatru în limba romînă și altul 
în limba maghiară, cercul de 
croit și cusut și de curînd un 
cerc de fotografi amatori.

C A fjuccese pe tarimu muncii 
cultural=e d uca ti ve

In activitatea de educare a oa
menilor muncii clubul a fost în
drumat în permanență de comi
tetul de partid al minei, orien- 
tîndu-se spre legarea activității, 
de problemele cele mai arzătoa
re ale prdoucției.

Iată cîteva din temele care au 
fost obiectul acțiunilor noastre: 
prelucrări și discuții asupra ho- 
tărîrii plenarelor CC. al P.M.R., 
problemele prețului de cost și 
ale economiilor, probleme de edu
cație în spiritul patriotismului și 
internaționalismului socialist etc. 
La aceste acțiuni au fost atrași 
tov. Zborovski Augustin, secreta
rul comitetului de partid și Faur

ARDELEAN IOAN 
directorul clubului minier Lupeni

(Continuare în pag. 2-a)

a acceptat 
a vizita

franceză a

a

Citiți în pag. IV-a
• N. S. Hrușciov 

invitația de 
Franța.

• Opinia publică
primit cu deosebit interes 
știrea vizitei lui N. 
Hrușciov.

* Situația dezastruoasă 
oamenilor de știință 
ponezi.

* O nouă majorare a prețu
rilor în Turcia.

S.,
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(Urmare din pag. l-a) a

Ciorgo-
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Oscar, 
Ludovic, 
Francise 
maistrul 
profesori

de
ce

îndica- 
pe Ana

D E
stelele și zorii, 
și mari,

lot
des- 
ini-

LUNA MARII 
PRIETENII

★ ★ ★

O premieră reușită
In pragul deschiderii săptă- 

mînii muzicii și teatrului din ca
drul Lunii prieteniei romîno-so
vietice, sîmbătă seara, sala Tea
trului de stat din Petroșani a 
inaugurat cea de a 3-a premie
ră din actuala stagiune, cu o 
piesă sovietică, opera unui 

; scriitor estonian. E vorba de 
spectacolul cu piesa „Fiul rătă
citor” de Egon Rannet.

Spectacolul de sîmbătă de la 
Petroșani a fost bine primit 
publicul prezent în sală, ceea 
e o notă bună atît pentru regi
zorul piesei tov. Ioan Petrovici, 
directorul teatrului, pentru colec
tivul de actori care evoluează în 
scenă cît și pentru regia tehni
că care aparține lui M. Dumi- 
trescu. Scenografia spectacolului 
aparține lui Ioan Prahase de la 
Teatrul tineretului din Bucu
rești, iar părțile muzicale com
pozitorului local Petre 
veanu.

Distribuția în ordinea 
tă de autor a cuprins 
Colda, în rolul Leenei Tuisc, pe 
Ioan Pavlescu (Mart Tuisc), 
Heda Hîrjeu (Annica), VI. Ju- 
răscu (Lembit Pedaias) și Gh. 
Iorcfânescu (lohammes Raies- 
mic).

Editarea operelor 
lui Gogol

(
Recent, cu prilejul „Săptămî- 
fiii cărții sovietice“ a apărut 
poemul „Suflete ¡moarte’’ de

N. V. Gogol — vast tablou al 
realității Rusiei iobăgiste — în 
care autorul opune sufletelor 
moarte, parazitare, josnice ale 
nobilimii, sufletul viu, dragus- 

Itea pentru muncă, natura gene
roasă a omului din popor.

Volumul al Vl-lea, ultimul 
din seria operelor lui Gogol 
editat cu ocazia împlinirii a 
150 de ani de la nașterea lui, 
cuprinde o serie de articole și 
scrieri ale marelui scriitor rus 
reprezentînd o parte însemna
tă din moștenirea lui literară.
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nota: Brigadă de agitație 
doar pentru concurs ?4

Cine a participat la Lupeni la 
faza ne centre a celui de-ctl V- 
lea concurs pe țară al artiștilor 
amatori din sindicate își. amin
tește că clubul minier din Vul
can s-a prezemat cu un program 
d? brigadă artistică de agitație 
dintre cele mai interesante. Scris 
într-o formă vie, atractivă, plin 

' pe tem? concrete din 
a orașului.
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« 
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♦ 
♦ 
« 
4.
♦
•
J de poante i,~ ---- -
J v'ața exploatării și 
» dacă și interpretarea ar fi fost 
•» la înălțime, acest program pe 

bună dreptate s-ar fi putut situa 
între cele mai bune din Valea 
Jiului prezentate în concurs.

După concurs, deoarece s-a a- 
rățat conducerii clubului din Vul
can și membrilor brigăzii artis
tice de agitație ce trebuie făcut 
pentru a obține succesele scon
tate, se credea că această forma
ție va lupta pentru întărirea 
muncii artistice, luîndu-se mă
suri de a se pune la dispoziția 
ei și o mică orchestră.

Realitatea e însă alta. După 
concurs... potopul. Nimeni nu 
s-a mai interesat de soarta aces
tei tinere și talentate formații 
artistice, nimeni nu s-a interesat 
de alcătuirea unui nou program
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Te-au plămădit, în lupte, muncitorii 
Din visurile de milenii, coapte 
Din spicele de foc dospi te-n noapte, 
Să-ncingă peste culmea lumii, zorii.. 
Din inimi — frunze roșii — miez de fapte 
Ai făurit și-ai dat lumină florii... 
Din ochii de oțel, cutezătorii 
Au fulgerat un veac măreț în noapte; 
?li dindu-i vieții țel înalt șl treaz, 

I simt cum crește-n zilele de azi
In mari poeme care ne-ncunună;
In bezna minei și-n arșiță de cuptoare 
Și-n fanionul roșu de pe lună... 
Azi te sărut, In steaguri. Hori și soare 1

M î I N I
Minerale, frate cu 
Mîirrile taie aspre 
Fremătînd pe plchamer, încordate, 
înrourate de sevele sudorii. 
Par frunze de cărbuni, dezghiocare 
Din inimă de arbori seculari. 
Asemenea
— Cîntec

7
Iubesc tinerețea 

ce spumegă-n vinele țării
Și clocotul mării
Șl farmecul zării 
Și-apusul de soare tihnit 
și somnul

ce-nvăluie azi liniștit
Copilul din leagăn; 

părul iubitei 
floarea de tei 
visu-1 iubesc, —•

Și 
Și 
Și
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Matineu cinematografic
In săptămîna care a trecut ci

nematograful Al. Sahia din Pe
troșani a avut o activitate cu 
larg caracter instructiv-educativ.

Pe lingă recenzia cinemato
grafică la filmul german „Mi
siune specială“, s-a organizat un 
ciclu de filme cu teme geogra
fice, pentru educarea științifică 
a pionierilor și școlarilor, la ca
re s-au făcut de către școli vi
zionări colective.
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4

De ♦pentru a fi adus în scenă, 
ce ? Oare să fi dispărut cu totul ♦ 
lipsurile din cadrul exploatării ♦ 
miniere Vulcan ? Oare brigada « 
artistică de agitați?, sezisînd X 

prin membrii săi cauzele care fac J

♦
♦

♦
♦
♦ 
♦

«

«

ca mina Vulcan să fie rămasă în 
urmă în unele sectoare de pro
ducție, n-ar fi putut contribui 
prin acțiuni concret? la mărirea 
productivității muncii și la ob
ținerea de economii ?

La aceste întrebări pot răs
punde deopotrivă — conducerea 
clubului, comitetul sindical și tel * 
U.T.M. Sînt întrebări cărora tre. ♦ 
buie să le afle răspuns concret ♦ 
și membrii comitetului de partid • 
al minei, prin analizarea muncii ♦ 
cultural-educative desfășurate la * 
club. La această analiză se cere J 

însă înainte de toate să se vadă «■ 
de ce la clubul minier din Vttl ♦ 
can activitatea brigăzii artistice • 
de agitație e considerată ca utilă ♦ 
doar în preajma unor concursuri. ♦ 
cînd se știe ce eficace sînt In 
lupta pentru stîrpirea a tot ceea 
ce e putred, veefii, armele folo
site de artiștii amatori cu ajuto
rul acestei formații.

unor petale, degetele mîinilor tale-nfloresc... 
al meu, tu vei crește pentru ele, firesc!

TRAIAN MOLLER 
membru al cercului literar 

„Minerul“ Petroșani

E S C
Cutezanța 

spre-a lui Împlinire
Și-nalta gîndire
A omului nou,
Și-a zilei de mîine venire 
Urcînd tot mai sus
Luceafărul roșu-al Comunei 
Ce n-are apus,
Luminînd căi de jar 

printre crestele Lunei 1
R. SELEJAN
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Azi dimineață, în colaborare 
cu Comitetul raional A.V.S.A.P. 
are loc un matineu cinematogra
fic pfentru tineret, cu acest pri
lej organizîndu-se o conferință 
pe tema patriotismului socialist 
și a internaționalismului prole
tar.

Acțiuni similare se organi
zează săptămînal și la cinema
tograful „T Noiembrie“ din Pe
troșani. Din păcate nu același 
lucru se poate spune despre ci
nematografele sindicale din Va
lea Jiului care se preocupă prea 
puțin de echicarea spectatorilor.
--------- --------------- ~ A

Reportajul saptămînii

SUBTERANUL DEVINE 
LUMINOS

Pare curios acest titlu de re
portaj ? Poate, la prima vedere 
da.'Toți cei ce coboară în adîn.- 
curi sînt obișnuiți ca aici să fie 
întîmpinați de bezna subpămîn- 
teană de nepătruns. Licuricii 
lămpilor de mină reușesc să a- 
lunge doar parțial această sen
zație firească. Oricum, rămîti

VIorel, seerelaiul ~ comitetului 
U.T.M. al minei, Fărkaș Mihai, 

; maistru miner, Borsay 
; maistru mecanic. Șipos 
lăcătuș; inginerii Haber 
și Marinescu Vasile, 
mecanic Papuc Stan, 
Păunescu Dumitru, Rusii Maria, 
Ștefănescu Silvia și alții.

Educația prin muncă a fost o 
preocupare a noastră, organizînd 
în acest scop schimburi de expe
riență, întîlniri cu fruntașii în 
producție etc. De exemplu în pro
blema organizării muncii și a 
disciplinei în muncă au luat cu- 
vîntul șefi de brigăzi miniere 
fruntașe ca Schianu Ioan, Diana 
Chitu sau Furo Iosif. inginerii 
Răspopa Nicolae sau Zăvoianu 
Nicolae, maiștrii Ambruș Dioni 
sie. Ana Ferdinand etc.

Intre alte acțiuni încununate 
de succes se ' numără conferința 
ținută de ing. Haber Francisc, în 
fața muncitorilor de la atelierul 
mecanic, despre folosirea întregii 
capacități a mașinilor șt a scu
lelor, de asemenea concursul 
„Cine știe cîștigă“ (examinator 
ing Rozsa Elemer) pe tema „Să 
ne cunoaștem producția și desti
nația ei“ (la care au cîștîgat 
minerii Decebal Constantin și 
Bulgaru Mircea) etc.

O preocupare de' seamă a con
ducerii clubului a fost educarea 
patriotică a oamenilor muncii și 
în special a tineretului, organl- 
ztndu-se pentru ei simpozioane 
ca cele cu tema „Mîndria de a fi 
cetățean al R.P.R.". condus de 
profesorul Păunescu Dumitru în 
fata a peste 200 de auditori, 
„Chipul nou al patriei“ condus 
de nrof. Dulubei Sebastian etc. 
Pentru ca tineretul să cunoască 
chipul nou al patriei noastre în 
cei 15 ani de la eliberare au mai 
fost organizate seri tematice cum 
ar fi : „In fața hărții R.P.R.“ 
sau „In fața hărții regiunii noas
tre” în care s-a dat posibilitate 
auditorilor să cunoască grandioa
sele realizări ale regimului de
mocrat-popular.

In scopul educării patriotice a 
tineretului s-au mai organizat 
acțiuni pe tema „Să cunoaștem 
trecutul pentru a prețui prezen
tul și viitorul luminos“. Aici vechi 
militanți ai mișcării muncitorești 
ca Farkaș Mihai, Cristea Ajron,

unghere în care vederea nu poa
te pătrunde, colțuri care se pierd 
în întunecimea cărbunelui, con
tururi abia deslușite, difuze, ca
re. adesea par a fi produsul vreu
nei halucinații. Aceasta e mina, 
tainică, ca și bogățiile sale plă
mădite de-a lungul miilor de mi
lenii.

Dincolo de aceste senzații fi
zice există însă o lumină puter
nică, imperceptibilă pentru ochi, 
oricît ar fi ei de versați. Și a- 
ceasta este lumina adevărată, 
lumina epocii ce o trăim. Cu toa
tă intensitatea acestei lumini, 
subteranul rămîne tot atît de în
tunecat, dar ceva se schimbă 
profund : omul, viața pe care o 
trăiește. Și această lumină urcă 
din subteran spre ziuă, însoțind 
pașii multora E 
ța de a cunoaște 
din cele cuprinse 
cărților.

Această lumină 
șii tînărului Panta Sabin, miner 
în brigada lui Cepălău Vasile 
de la mina Petrila. atunci cînd 
purtat de colivie după termina
rea schimbului urcă spre ziuă; 
aceeași dorință l-a însuflețit pe 
ajutorul miner Toporan Vasile 

cultura, dorin- 
tot mai mult 
între scoarțele

călăuzește pa-

Borsay Oscar etc. au vorbit 
pre mizeria și viața grea a 
nerilor sub regimul burghezo- 
moșieresc și perspectivele lumi
noase deschise azi de partidul 
nostru tineretului

Tineretul și restul oamenilor 
muncii de la mina Lupeni parti
cipă cu entuziasm și la acțiunile 
închinate păcii, pentru a cunoaș
te adevărații prieteni ai poporu
lui nostru în frunte cu Uniunea 
Sovietică. Acestea au primit o 
amploare deosebită l'a clubul nos
tru cu prilejul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, cuprinzînd sim- 
oozioane, expoziții, conferințe etc.

Una din problemele de care 
ne-am ocupat în permanență, a 
fost popularizarea hotărîrilor C.C. 
al P.M.R., organizarea de discu
ții în jurul acestor hotărîri. A- 
ceste hotărîri au fost prelucrate 
de activiști ai comitetului de par
tid. Pe marginea hotărîrii C.C. 
al P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri privind îmbunătățirea Tnvă- 
țămîntului seral și fără frecven
ță — de exemplu — s-a organi
zat serata intitulată: „Ieri mun
citori, azi ingineri", la care au 
vorbit inginerii Iliescu Gheorgbe 
și Haber Francisc.

In scopul lichidării rămășițelor 
mistice din conștiința tifteretului 
au fost organizate conferințe cum 
ar fi cele intitulate „Despre știin
ță și religie“. „De ce trebuie să 
luptăm împotriva superstițiilor și 
a leacurilor băbești”, „Progrese
le medicinei moderne în slujba 
omului” care au tost expuse de 
tov. dr. Aldica Nicolae, Albert 
Gavrilă și Taborski Carul

Despre 'aspectul moral af tine- 
letului din patria noastră s-a vor
bit în unele conferințe ea : „Să 
discutăm despre tinerețe, educa
ție, răspunderi“, în serile închi
nate tinerelor familii sau celor 
trei generații ale minei Lupeni, 
unde au vorbit tov. Kleiber Wil- 
helm, procuror, Iosifescu Aurel, 
președintele sfatului popular oră
șenesc și alții.

Comisia culturală își propui 
să organizeze și pe mai departe 
acțiuni vii și atractive, la care 
minerii și familiile lot din Lu
peni să participe în număr cit 
mai mare, în scopul ridicării ni
velului lor politic, ideologic, cul
tural și profesional, pentru a de
veni luptători activi și corîștienți 
ai socialismului.

cărților

din brigada lui Mihai Dumitru 
de la Petrila ca după orele de 
muncă în adîncuri să stea plecat 
ceasuri în șir asupra 
Dorința de a învinge...

Dorința celor mulți de a pă
trunde tainele științei, de a se 
adăpa la izvoarele culturii, este 
străveche. Vremurile cînd a mi
jit această 
neguri; ea 
înțelegerea 
noțiunii de 
zarea ei pentru milioane a de
venit posibilă doar în anii cînd 
însuși milioanele de oameni sînt

năzuință se pierd în 
s-a născut odată cu 
sensului profund a 
a fi OM, dar reali-



Ceea ce Ie spune minerul Tițu Tema șef de brigadă ini sec
torul II al minei Vulcan celor cinci ortaci ai săi, îi înveselește 
pe aceștia. Le spune poate că brigada lor a extras deja peste 150 
tone de cărbune în plus de plan sau poate le aduce vestea că în 
curînd va avea... urmaș. In tot cazul, oricare ar fi vestea mine
rii »înt veseli. Asta e bine 1

întrecere între schimburi

Alegerile în organizațiile de bază ale partidului

Fiecare membrH și candidat de partid 
un militant activ !

(Urmare din pag. l-a) 

nare. Duduitul perforatoarelor, 
răpăitul ciocanelor de abataj, 
răbufniturile surde ale explo
ziilor, mersul ritmic ai crate
relor totul vorbea de munca 
avîntată din abataje. Schim
bul de după-amiază a dat și el 
test.

- Ce ne tăcem — exclama 
Bernat loan că de nu ne încor
dăm la noapte, din prima zi ră- 
xînern de căruță.
--Să facem un pian de bătă

lie — propuse inginerul Săbău. 
Unul dintre noi intră în subte

ran, iar altul să vegheze ca trans
portul la suprafață să meargă 
ca ceasul.

Așa au și făcut. Din abataje 
au început să „curgă“ tonele de 
cărbune mai vîrtos ca în celelalte 
schimburi. Cei de la puț nu mal 
pridideau cu scoaterea lui la su
prafață.

...In dimineața următoare, de 
cum intră în sediul sindicatului, 
Bernat loan îl și întrebă pe pre
ședinte.

— Cum stăm în prima zi to
varășe dispecer ?

— N-am încă evidența — răs
punse tovarășul Rîpa Petru fă- 
cînd cu ochiul ia cei din jur.

— Rău, tovarășe dispecer, că 
treabă s-a făcut faină.

Tovarășul Rîpa scoase un car
et și-l spune rezultatul. LMtl- 

mii-s cei din schimbul I. Pe lo
cul II sînt cei de după-amiază 
care au dat cu 223 de vagonete 
mai mult ca cei de dimineață.

— Atunci înseamnă că noi sin- 
tem primii spuse Bernat.

— Da. Ați dat cu 31 de vago
nete mai mult decit cei din 
schimbul II.

stăpîni pe soarta lor. Acum mi
nerul Panta Sabin (clișeul din 
stingă) are tot confortul în că
minul tinerilor din Petrila de a 
se pregăti temeinic pentru a ter
mina clasa a X-a a școlii medii 
serale; ajutorul miner Töporan 
Vasile (clișeul din mijloc) în a- 
celaji cămin curat și liniștit a 
putut să-și însușească materia 
necesară la matematici, iar a- 
cum să urmeze cursurile școlii 
de maiștri din Petroșani, fiind 
scos din producție.

In Valea noastră sînt sute de 
tineri mineri care învață, urcă 
trepțetot mai sus, mereu spre 
lumină. E un lucru organic le
gat de viata nouă ce clocote?'' 
pretutindeni.

Aiți tineri ca de pildă Kâroiy 
Samoilă (în clișeul din dreapta, 
cel din stînga) care locuiește în 
același cămin, a învățat și el 
multe de cînd se află în Vale: 
Jiului. A învățat din domeniu! 
mineritului. Acum e vagonetar, 
dar continuă să învețe Poate 
mîine.. Șeful de brigadă Kibedi 
Adalbert, fruntaș cunoscut, se 
ocupă cu drag de creșterea lui. 
la fel cum se ocupă și brigadie
rul Szekely Ștefan de creșterea 
ajutorului miner Fazakas Sigis
mund (în clișeu, cei din dreap
ta). Sînt tineri și învață mereu, 
fiecare ceea ce îl atrage, putînd 
astfel înfăptui năzuințele la care

— Și încă ne-a mai rămas jos 
la puț o grămadă de vagonete.

— Nu vă prea lăudați — in
terveni tovarășul Cotoț care toc
mai intrase pe ușă — că ma» 
e timp să v-o luăm înainte.

— Numai să ne lăsăm — răs
punse zîmbind Bernat.

întrecerea între schimburi este. 
în toi. Care va ieși învingător 
pînă la urmă, se va vedea la 
sfîrșitul lunii...

VITRINA CU NEON...
Chiar în centrul orașului Vul

can se găsește noul bloc cu ma
gazine : clădire mare și frumoa» 
să, încălzire centrală, galerie 
cu arcade îmbrăcate în mozaic, 
tencuieli calcîo vechio...

Seara, vitrinele magazinelor 
sînt puternic luminate prezentînd 
mărfurile expuse. In deosebi a- 
trage atenția vitrina magazinu
lui alimentar, frumos luminată 
cu neon. înfățișînd privitorilor 
bogăția și varietatea de produse, 
alimentare puse în vînzare.

Vizitînd însă magazinul ali
mentar respectiv, care are vitri
na cu neon rămîi profund decep
ționat de starea acestui local co
mercial care — conform reguli- 
lor cte igienă obligatorii pentru 
o unitate alimentară, — ar tre
bui să strălucească de curățenie.

Pereții magazinului sînt mur
dari, afumați, în unele puncte 
chiar scorojiți, localul este plin 
de ambalaje și rămășițe de îm- 

, pachetaj, mărfurile nu sînt atrac
tiv prezentate, iar personalul de 
deservire poartă halate care... 
nu prea arată a fi curate.

Ce părere are conducerea
O.C.L. Alimentara ?

părinții lor nici nu îndrăzneau 
să viseze.

Sînt șute de mineri care înva
ță, care pe zi ce trece cunosc tot 
mai mult din comorile nesecate 
ale științei și culturii. Acești oa
meni, prin munca lor, prin cu
noașterea tot mai temeinică a 

tehnicii noi, prin priceperea lor 
fac ca subteranul să devină tot 
mai luminos, luminat de razele 
calde ale vieții noi, care dincolo 
de orice senzație fizică fac să 
dispară pe veci umbrele întune
ricului.

*

Și acum pentru că cititorul ar 
putea să rămînă nedumerit, să 
lățnurim scena ce se vede în cli-

In sală erau prezenți membrii 
și candidații de partid ai organi
zației de bază din sectorul de 

; transport al minei Lonea. Tova
rășul Stana Ioân, secretarul or
ganizației de bază, citea darea 
de seamă asupra activității de
puse de birou de la ultimele ale
geri și pînă în prezent. In prima 
jparte a dării de seamă se arăta 
?că mina Lonea este fruntașă 
¡pe Valea Jiului. Atît în semestrul 
1II al anului trecut cît și în pri
mul semestru al acestui an, co
lectivul minei Lonea a cucerit 

1 drapelul de fruntașă pe ramură.
Acest fapt este suficient pentru 

a pune în lumină că și sectorul 
de transport a desfășurat o acti
vitate rodnică. Intr-adevăr, mun
ca în abataje, pe galerii nu pu
tea să se desfășoare cu succes 
dacă n-ar fi fost organizată o bu
nă aprovizionare cu vagonete 
goale și materiale, fără o bună 
desfășurare a transportului sub
teran. Au fost învinse greutăți, 
s-au întreprins acțiuni de mun
că voluntară. Insuflețitorii acti
vității sectorului, ai acțiunilor în
treprinse în sprijinul sectoarelor 
productive au fost în permanență 
comuniștii, membrii și candidații 
de partid, printre care tovarășii 
Tacaci Gavrilă, Isac Gheorghe, 
Iacob Petru, Csipai Coloman. Ka
menski loan și alții.

Se poate spune că în sector 
s-au realizat multe lucruri bune, 
că s-a depus o muncă susținută. 
Cu toate acestea, o parte a dă
rii de seamă, discuțiile purtate au 
pus în lumină o serie de slăbi
ciuni asupra cărora trebuie să 
reflecte nu numai membrii birou
lui, ci fiecare membru și candi
dat de partid.

Dezbaterile adunării generale 
au semnalat o serie de lipsuri în 
desfășurarea muncii politice în 
sector. Există pe hîrtie un activ 
fără de partid, dar nu e atras 
la activitate. Activul nu e atras 
la transpunerea în viață a sarci- 

•nilor stabilite de organizația de 
bază; cu activul nu s-a ținut 
nici o conferință. S-au semnalat 
Lipsuri serioase în educarea can- 
didaților de partid. La expirarea 
stagiului, din cauza slabei pre
gătiri, candidatul Paraschiv O- 
prea nu a putut fi primit în rin 
doi membrilor de partid, stagiul 
lui de candidatură fiind prelun
git de adunarea generală. In 
anul școlar trecut, cît și perioada 
care s-a scurs de la începutul 
noului an școlar, s-au semnalat 
deficiențe în desfășurarea învă- 
țămîntului de partid. Unii mem
bri de partid, între care tov.

șeul nostru din dreapta. Se cioc
nesc doar pahare într-una din 
camerele căminului tinerilor din 
Petrila. Ce se întîmplă ? Vago
netarul Karoly Samoilă își ia 
rămas bun de la colegul său Fa
zakas Sigismund cu care a lo
cuit împreună, pentru că în cu- 

rînd se va însura... Logodnica 
și sora ei, cum e și firesc, parti
cipă la acest eveniment.

— Noroc și multă sănătate, 
munca' să ne fie cu tot mai mult 
spor — pare că spun cei ce stau 
cu paharele în mînă.

Să le urăm la fel...
V. FULESI

Foto; AL. RIEGELHAUPT 

Gîrda Nicoiae, Feher Martin nu 
participă la adunările generale; 
alții, între care iov. Protzner 
loan, fac absențe nemotivate de 
la lucru.

După cum s-a putut vedea din 
desfășurarea discuțiilor unii mem
bri de partid din această orga
nizație de bază aruncă vina pen
tru aceste slăbiciuni exclusiv pe 
seama biroului organizației de 
bază. Intr-adevăr biroul, în frun 
te cu tov. secretar Stana loan, 
se face vinovat de faptul că a 
desfășurat o activitate sporadică, 
că nu a întreprins acțiuni menite 
să atragă la activitate pe toți 
membrii și candidații de partid. 
Principiul muncii colective de 
conducere nu a fost înfăptuit cu 
consecvență. Ca urmare o parte 
a membrilor și candidaților. pre
cum și unii membri ai vechiului 
birou au fost inactivi, din care 
cauză munca organizației de ba
ză a avut de suferit

Trebuie însă combătută cu ho- 
tărîre atitudinea acelor membri 
de partid care consideră că e în
deajuns să aprecieze dacă munca 
de partid merge bine sau nu, 
fără să ia parte la ea. Tovarășul 
Ciolpan Simion, de exemplu, s-a 
supărat că în darea de seamă a 
fost arătat că activitatea comite
tului secției sindicale se desfășoa
ră nesatrsfăcător, că se neglijea
ză organizarea consfătuirilor de 
producție. Ba mar mult, el s-a 
considerat „persecutat“ pentru că 
în darea de seamă a fost dat ca 
exemplu de indisciplină, fiind gă
sit dormind în timpul programu
lui de lucru. In loc să vorbească 
despre propria muncă, despre mo
dul în care și-a dus sarcinile la 
îndeplinire, tov. Ciolpan l-a în
trebat pe secretarul organizației 
de bază ce măsuri a luat pentru

■---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porira prevcRfrcâ íiibcrcni&zci

| Sfatul medicului

Prevenirea și combaterea tu
berculozei, boală infecto-contagi- 
oasă, care, prin efectele ei nega
tive social-economice aduce re
zultate nedorite, constituie azi o 
preocupare permanentă a statu- 
Jui nostru.

In acest sens, axat pe concep
ția profilactico-curativă s-a în
ceput o vastă campanie de stă
vilire a morbidității T.B.C. prin 
vaccinările BCG, măsură preven
tivă care consti
tuie corolarul 
complexului de 
măsuri menite 
să creeze un ba
raj biologic, greu 
de trecut de infecția T.B.C.

Vaccinarea anti-T.B.C. se face 
cu o emulsie, la baza căreia este 
o tulpină de bacili Koch modifi
cați, nepericuloși pentru orga
nism, „tulpina B.C.G“.

Morbiditatea T.B.C., nu scu
tește nici o perioadă de vîrstă 
din decursul vieții, prin excelen
ță este însă apanajul vîrstei ti
nere. Tocmai de aceea preveni
rea T.B.C. se face punîndu-se 
un accent deosebit pe grupele 
de vîrstă pînă la 21 ani.

Dacă problema prevenirii TBC 
este mai ușoară și reglementată 
la naștere și la perioadele de 
vîrstă școlară, categoriile de 
vîrstă preșcolară au beneficiat 
mai puțin în totalitatea ei de a- 
ceastă măsură binefăcătoare.

Intrucît, conform rezultatelor
--------------—Q-----------------

S U M A R H
nr. 43 din 24 octombrie 1969 al revistei ,

— Cunoașteți cea mai bună 
estradă din lume ?

— Se pot produce nori și 
ploaie la comandă ?

— Ce este și la ce folosește 
fulgerul ?

— Ați auzit de bucătăria e- 
lectromagnetică ?

— Vreți să cunoașteți linia 
actuală a modei ?

— Manifestări din cadrul Lu
nii prieteniei romîno-sovietice.

— I-^.-csantul fotoreportaj 

organizarea consfătuirilor de pro
ducție — ca și cînd el ar fi fost 
străin de această problemă.

O asemenea atiiudine a putut 
fi văzută nu numai la tov. Ciol
pan. Tovarășul Oprișa Alexandru, 
membru în biroul organizației de 
bază, a arătat că în perioada cft 
s-a scurs de la ultimele alegeri 
a fost chemat numai de două ori 
la ședință de birou și din această 
cauză n-a prea activat. O mo
tivare care este neîntemeiată, de
oarece un membru al biroului nu 
trebuie să aștepte să fie invitat 
pentru a-și îndeplini sarcinile ce 
i-au fost încredințate.

Fără să fie combătute cu toa
tă hotărîrea aceste atitudini au 
frînat munca organizației de ba
ză, au făcut ca o parte a mem
brilor de partid și a candidațiior 
să-și neglijeze sarcinile de partid. 
De altfel, din desfășurarea adu
nării generale s-a putut vedea că 
nu a existat preocupare pentru 
activizarea fiecărui membru și 
candidat de partid, pentru repar
tizarea de sarcini și controlul 
executării lor, pentru întărirea 
răspunderii față de îndatoririle ce 
revin unui membru de partid.

Organizația de bază din sec
torul de transport subteran al mi
nei Lonea poate și trebuie să 
desfășoare o activitate rodnica. 
Se cere însă ca sub îndrumarea 
și cu ajutorul comitetului de par
tid al minei, noul birou al orga
nizației de bază să desfășoare o 
muncă colectivă, să pună accent 
PP activizarea fiecărui membru 
sau candidat de partid prin re
partizarea de sarcini și controla
rea îndeplinirii lor; să dezvolte 
o atitudine critică față de lipsuri 
și abateri, să asigure participa
rea tuturor comuniștilor la ac
tivitatea organizației de bază.

statisticilor și a diferitelor stu
dii, cunoscut fiind că aceste ca
tegorii de vîrstă sînt în general 
leagănul primo-infecției T.B.C., 
s-a considerat necesar să se a- 
plice aceste măsuri de preveni
re, în special, în această etapă 
a vieții. De aceea s-a trecut la 
vaccinarea în masă cu B.C.G., 
prin echipe speciale.

In orașul Petroșani această e- 
chfpă specială, execută aceste 

vaccinări con
form instrucțiuni
lor atît pe străzi 
cît și la școli. 

Prin campania 
aceasta, avînd 

o importanță deosebită, s-a cău
tat și se caută imunizarea tutu
ror copiilor. Un organism vacci
nat va prezenta rezistență față 
de boală, pe cînd cel nevaccinat 
va oferi posibilități de îmbolnă
vire cu diferite forme de T.B.C., 
boală care va cere o îndelunga
tă îngrijire și tratament, fapt ca
re va cauza o scădere sensibilă 
a potențialului de muncă al in
dividului respectiv.

Se recomandă deci ca nimeni 
să nu-și sustragă copiii de la a- 
ceastă măsură (vaccinarea) ne>- 
dureroasă, rapidă și foarte bu
nă, prin care reușim să scutim 
de suferință și să călim copiii 
noștri, generația zilei de mîine.

dr. PETREANU CORNEL 
medic ftiziolog

L
Flacăra“

„Milionarii“ despre viața col
hoznicilor turemeni, crescători de 
oi Karakul.

— Pamfletul „Un business de 
natură „divină“, cuprinzînd sen
zaționale relatări despre escro
cheria unui Petrache Lupu ita
lian.

— Schițele : „Faină călătorie" 
de Asztalos Istvan și „Intr-o 
noapte“ de Mircea Radina.

— Un reportaj științific dc 
Constanța Bratu : „Vă salută Ebl, 
mare energetician“.



STEXCUOŒÇÜ

ȘTIRI DE PESTE HOTARE
N. S* Hrttșcfov a acceptat invitația 

de a vizita Franța
K MOSCOVA (Agerpres). TASS anunță: 

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Republicii Franceze, 

a vizita Franța și

N. S. 
De 

mulțu-
|i> Hrușciov, a comunicat președintelui 
|Ș Gaulle că acceptă invitația sa de 
B mește pentru această invitație 
r Data și programul vizitei lui 
( bilite ulterior de comun acord.

Opinia publică franceză a primit 
cu deosebit interes știrea vizitei 

Hrușciov 
sînt- încă departe de a fi 
cord asupra datei unei întîlnirî 
la nivelul cel mai înalt între cei 
patru mari. Astfel, întrucît gu
vernul francez rămîne în conti
nuare pe punctul de vedere că o 
asemenea conferință trebuie să 
ai'bă loc primăvara viitoare, 
schimburile de vederi dintre Mos
cova și Paris asupra datei unei 
conferințe la nivelul cel mai înalt, 
constituie probabil unul din mo
tivele pentru care data viitoarei 
îritîlniri De Gaulle-Hrușciov nu 
a putut fi încă fixată“.

Ziarul „l’Humanite” consideră 
că De Gaulle a hotărît să lanse
ze această invitație știind ce gin- 
dește poporul francez și ceea ce 
se întîmplă în lume. Aceasta, 
scrie ziarul, constituie un nou suc
ces al păcii șl o nouă dare îna
poi a războiului rece.

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

lui N. S.
PARIS 24 corespondentul A- 

gerpres transmite :
Opinia publică franceză comen

tează cu deosebit interes știrea 
vizitei pe care premierul sovietic 
N. S. Hrușciov o va tace în Fran. 
ța. Anunfînd această știre cu un 
titlu pe întreaga lungime a pri
mei sale pagini, ziarul „Combat“ 
subliniază într-un editorial utili
tatea viitorului schimb de vederi 
dintre premierul sovietic și pre
ședintele Franței.

Referindu-se Ia data eventua
lă care va fi fixată pentru aceas
tă vizită „Le Populaire“ scrie : 
„Această întîlnire trebuie inclusă 
în calendarul diplomatic interna
țional. Toată lumea este de acord 
că probabil încă înainte de sfîr- 
șitul anului va avea loc o confe
rință occidentală la nivelul cel 
mai înalt, dar cei trei occidentali

WASHINGTON. — Fostul am
basador al S.U.A. în Uniunea 
Sovietică, George Kennan, actual
mente profesor Ia Universitatea 
din Princeton, a criticat cu pri
lejul unei cuvîntări rostite la 
Clubul membrilor partidului de
mocrat strategia americană baza
tă pe folosirea armamentului nu-

I

Í(
Í
( 
( (

EVENIMENTELE
SAPTAMINII :

• In urma invitației Socie- •
tați* Regale Britanice și Bri- 1 
tish Council o delegație a A- ( 
cademiei R. P. Romîne în frun- ( 
te cu acad. Iorgu Iordan, vi- ( 
cepreședinte al Academiei < 
R.P.R., a sosit în ziua d!e 17 ( 
octombrie la Londra. Timp de J 
două săptămîni oamenii de ști- ) 
ință vor vizita institute știin-) 
țifîce și culturale și vor lua ) 
contact cu oamenii de știință / 
britanici. ?

• La 19 octombrie In toate ?
instituțiile de învățămînt supe- ( 
rior din Austria a fost decla- \ 
rată o grevă de două zile. Stu- ) 
denții, profesorii și oamenii de ) 
știință au cerut mărirea aloca- ( 
țiilor de stat pentru învăță- ( 
mint (

J

Í

D. I 
22 ( 
de ( 
la)

> IÍIr
<

• Președintele S.U.A., 
Lisenhower, a declarat la 
octombrie la o conferință 
presă că este gata să plece 
o conferință la nivel înalt în
tre Est și Vest de îndată ce a- 
liații occidentali își vor stabili 
de comun acord pozițiile. Pre
ședintele a subliniat că insistă < 
pentru ca această conferință > 
să aibă loc la începutul lunii ' 
decembrie.

N. S. Hrușciov vor fi sta

de a-

elear. El și-a exprimat regretul 
că guvernul S.U.A. „nu pare dis
pus să studieze cu seriozitate 
propunerea U.R.S.S., privind de 
zarmarea generală“.

TBILISI.— Teatrul 
neretului din Tbilisi 
piesa dramaturgilor 
gil Stoenescu și Octavian Sava 
„Nota zero la purtare“. Presa lo
cală subliniază calitățile piesei, 

'precum și modul în care a fost 
pusă în scenă și interpretată.

de stat al ti- 
a prezentat 
romîni Vir-

BIN ȚĂRILE CARE CONSTRUIESC
SOCIALISMUL

Cu trei ani și trei luni înainte de termen
PEKIN 24 (Agerpres) Ghina 

Nouă anunță :
In primele nouă luni ale aces

tui an R. P. Chineză a produs 
utilaj energetic cu o putere ins
talată de 1.454.000 kW., îndepli
nind astfel planul pe anul 1962, 
ultimul an al celui de-al doilea 
plan cincinal, cu trei ani și tre! 
luni înainte de termen.

In luna septembrie s-a produs 
în China utilaj energetic cu o 
putere instalată de 298.000 kW.,

Succesele energeticii din R. P. Polonă
VARȘOVIA 24 
La Varșovia s-a 

re expoziție consacrată succeselor 
energeticii în R.P. Polonă.

Numeroasele standuri dovedesc 
că în anii puterii populare în Po
lonia s-a creat cu ajutorul Uniu
nii Sovietice o industrie energe
tică modernă, utilată după ulti
ma expresie a tehn’cii.

In țară au fost construite 14 
tnari centrale electrice. Sînt în

adică cu 41,2 la sută mai mult 
decît în luna august.

Printre utilajele noi produse 
anul acesta se află: grupuri tur- 
b-jgeneratoare cu abur cu o pute
re de 50.000 kW.; transformatoa 
re de înaltă tensiune de 220.000 
volți, cu o putere de 60 kVA ele.

In prezent în China se produce 
într-o singură lună o cantitate 
de utilaj energetic mai mare de
cît aceea produsă în întregul an 
1957.

(Agerpresl 
deschis o ma

îI 
? • In dimineața zilei de 22 J
r octombrie a sosit la Helsinki » 
( Anastas Mikoian prim-vicepre- r 
\ ședințe al Consiliului de Mi- ț 
\ niștri al U.R.S.S. Anastas Mi-) 
S koian a sosit în Finlanda pen-) 
> tru a semna acordul pe termen ) 
) lung sovîeto-finlandez și în 
( legătură cu deschiderea la( 
c Helsinki a expoziției indus- ( 
( triale sovietice. (

• FU BL! Uf ATE 
PROSPECT

Se aduce la cunoștință celor 
interesați că la data de 28 oc
tombrie a. c. are loc la sediul 
Secției sanitare din Alba lulia 
examenul de admitere pentru 
Școala tehnică sanitară cu ur
mătoarele specialități: asistență 
medicală, asistență obstetrico- 
ginecologie, asistentă pediatrie.

Durata de școlarizare este de 
3 ani. Se primesc absolvenți ai 
școlilor medii cu examenul de 
maturitate. Pentru înscriere sînt 
necesare următoarele acte: ce
rere de înscriere, certificat de 
naștere, copie legalizată, diplo
mă de maturitate în original, 
certificat medical (cuprinde: ra
dioscopia pulmonară și analiza 
Waserman), declarația tip com
pletată de candidat.

Examenul de admitere constă 
din următoarele probe : anato
mia și fiziologia omului (scris 
și oral), chimie (scris și oral), 
fizică (oral).

Școala acordă burse celor ca
re îndeplinesc condițiile cerute 
de H.C.M. nr. 1868/1954. în
scrierile se fac pînă în ziua de 
27 octombrie.

Informații suplimentare se pot 
obține la Sfatul popular raional 
Petroșani.

a 
numeroase o- 
noi. Puterea

curs de 
biective 
instalată a centralelor electrice a 
crescut la 5.600.000 kW. In com
parație cu perioada antebelică 
consumul de energie electrică pe 
cap de locuitor a crescut de 8 
ori, ajungînd la peste 840 kWh. 
Au fost construite linii de înaltă 
tensiune cu o lungime totală 
150.000 km.

construcție 
energetice

de

Situația dezastruoasă a oamenilor 
de știință japonezi

cată o „carte albă“ despre situa
ția dezastruoasă a oamenilor de 
știință japonezi. Potrivit' anche
tei desfășurate în ultimii doi ani, 
marea majoritate a colaboratori
lor instituțiilor de cercetări știin
țifice și universităților din Japo
nia primesc un salariu egal cu 
al unui muncitor de la o între
prindere mică sau mijlocie. 
10.000—20.000 ieni. Această su
mă, arată în carte, nu este nici 
pe departe suficientă pentru trai 

Concluzia cărții este 
unor condiții mai mult 
puțin normale pentru 
tea științifică, salariile 
ale oamenilor de știință 
torilor pe tărîm cultural, sînt 
cauza decăderii științei și culturii 
în țară.

TOKIO 24 (Agerpres)
In legătură cu conferința Con

siliului 
a avut

științific din Japonia care 
loc la Tokio a fost publi-

----- O—-------

nouă majorare 
a prețurilor în Turcia

ISTANBUL 24 (Agerpres).
In ultimele săptămîni în Tur

cia s-au majorat din nou prețu
rile Ia mărfurile alimentare <i 
industriale, , precum și la nume
roase servicii comunale. La ane
le articole de consum de primă 
necesitate prețurile au tost dub
late, iar tarifele pentru serviciile 
comunale au fost majorate cu 30 
la sută.

O

că lipsa 
sau mai 
activita- 

scăzute 
și lucră-

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦ 
£ TEATRUL DE STAT j 
: „VALEA JHBLU1“ |
♦ *

X prezintă
♦ duminică 25 octombrie 1959, *
» orele 19,30

: Hai rătăcitor i
X de EGON RANNET X
♦ Spectacol prezentat în ♦
X cinstea prieteniei x
‘ roiHÎno -sovietice ♦
X Regia artistică : ♦
X ION PETROVICI X
X Scenografia: •
X ION PRAHASF. X
X In distribuție: X
X Ana Colda, Gh. Iordănes- ♦ 
X cu, Ion Pavlescu, Vladimir X
♦ Jurăscu și Heda Hîrjeu ♦
v♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦>

Acțiuni contrare O.N. U.
Evenimentele care au reținut 

atenția opiniei publice mondiale 
în ultimul timp au fost dezba
terile din cadrul Adunării Ge
nerale a O.N.U. Și aceasta, pen
tru că pe ordinea de zi a sesiu
nii au fost înscrise puncte ca: 
planul cu privire la dezarmarea 
generală și totală, posibilitatea 
ajutorării țărilor slab dezvolta
te, extinderea legăturilor econo
mice și politice între state etc. 
probleme de o importanță ex
cepțională pentru soarta ome
nirii.

Lucrările O.N.U. s-au deschis 
îritr-o atmosferă de destindere 
generală creată de istorica vizi
tă în S.U.A. a președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov și se așteaptă ca 
delegații să găsească o cale nouă 
de rezolvare a problemelor încă 
nerezolvate. Din păcate însă a- 
ceastă 
țiilor 
nată 
tale 
unui 
lui rece“ și cursei înarmărilor.

Căutînd să abată atenția opi
niei publice de la problemele 
majore ale vieții internaționale, 
diplomații occidentali printr-o 
manevră de culise prost camu
flată, au strecurat pe ordinea de 
zi a Adunării Generale a O.N.U. 
așa-numita „chestiune a Tibetu
lui“. Deci O.N.U. va fi nevoită 
să se ocupe de o acțiune cu ca
racter provocator în loc să con
centreze atenția Comitetului și 
Adunării Generale asupra pro-

blemelor importante și urgente 
de pe ordinea de zi a sesiunii, 
V. V. Kuznețov reprezentantul 
Uniunii Sovietice la O.N.U. a 
arătat că „aducerea în discuție 
a „chestiunii Tibetului“ este ile
gală, incompatibilă cu Carta 
O.N.U. și reprezintă un amestec 
grosolan și nejustificat prin ni-

Comentariu extern
mic în treburile interne ale Re
publicii Populare Chineze“.

Rolul ingrat de a cere inclu
derea în discuție a acestei „pro- 

a revenit delegațiilor 
și Irlandei care au ac- 
conform instrucțiunilor 
de la Departamentul de 
S.U.A. Argumentele cu-

atmosferă prielnică discu- 
constructive a fost înveni- 
de unele cercuri occiden- 
interesate în menținerea 
climat favorabil „războiu-

bleme“ 
Malayei 
ționat 
primite 
Stat al 
prinse în nota explicativă care 
însoțește memoriul celor două 
delegații sînt născociri absurde 
menite să aducă discordie între 
R. P. Chineză și celelalte țări 
ale Asiei.

Amatorii de amestec în trebu
rile interne ale altor țări însă au 
dat greș. Reprezentanții statelor 
socialiste la O.N.U. împreună cu 
cei ai altor țări independente 
din Asia și Africa au respins cu 
indignare această încercare de a 
înrăutăți relațiile internaționale. 
Numeroase personalități politice 
din Asia și numeroase ziare au 
demascat reaua intenție a-diplo
mației americane care urmărește 
să lipsească și pe mai departe 
R. P. Chineză de dreptul său le
gitim ce-i revine în O.N.U., cau-

tă să permanentizeze în Asia 
atmosfera încordată a „războiu- 
lui rece“.

O altă diversiune pusă la cale 
de diplomația americană la 
O.N.U. este împiedicarea alege
rii Poloniei ca membru neper
manent în Consiliul de Securi
tate. Alegerea primilor doi can
didați Ecuador și Ceylonul s-a 
făcut fără nici o dificultate. Cînd 
a fost vorba însă de alegerea 
Poloniei, candidată din 
țărilor Europei răsăritene, 
și sateliții lor au încercat 
pună alegerea Turciei.

Văzînd că majoritatea 
au votat pentru alegerea Polo
niei, Statele Unite au trîmbițat 
(în surdină bineînțeles) faptul 
că Polonia nu poate fi aleasă în 
Consiliul de Securitate deoarece 
a fost aleasă în Consiliul Eco
nomic și Social. Este o manevră 
de ultima oră care nu necesită 
ample comentarii.

Practica activității O.N.U. cu
noaște destule cazuri cînd' una 
și aceeași țară a făcut parte și 
din Consiliul Economic și So
cial și din Consiliul de Securi
tate, exemplu Canada în 1948 
și 1958; India în 1950 și 1951; 
Pakistanul în 1952 etc.

Atîț diversiunea cu Tibetul cît 
și manevra discriminatorie a a- 
legerii R. P. Polone în Consiliul 
de Securitate, fac parte din ar
senalul învechit âl „războiului 
rece“ care după cum a arătat în
săși viața sînt sortite eșecului.

partea
S.U.A. 
să im*

țărilor

GH. CREȚU

REDACȚIA SI • tt* ■ - «b- Gh Gheorghiu-Dei m. 56. Tei.: interurban 322.

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

Una motocicletă, garnituri 
studio Miorița, televizoare, 
ceasuri de mînă, aparate de 
radio, mașini de cusut, bi- 

i ciclete precum și excursii în 
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 
dini 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.

ANUNȚ
O.C.L. Produse industriale , ’ 

Petroșani a mutat sediul J' 
magazinului de soldări din ,1 
Petroșani, localul Sfatului , 
popular oraș pe aceeași stra- ,' 
dă (Gheorghe Gheorghiu- 'I 
Dej) la nr. 15 unde în con- 
tinuare magazinul desface ; > 
la preț redus plăci de pate- .' 
fon, patefoane, plite reșou ' > 
și ceainice electrice, briche- [ 
te pentru fumători, bricege, ' > 
perii de unghii și cap din ,' 
nvlon, poșete de nylon și ', 
piele, trotinete, biciclete, ju- 
cării etc.
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