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Congresul ARLUS
Sîmbătă 31 octombrie s-a'des

chis în Capitală cel de-al V-lea 
Congres A.R.L.U.S. La congres 
participă 250 delegați aleși în 
adunările ce au avut loc în Ca
pitală și in toate centrele regio
nale. Printre delegați sînt nu
meroși muncitori fruntași care 
aplică cu succes metodele îna
intate ' de muncă sovietice, ino
vatori și raționalizatori din fa
brici. uzine, mine, fruntași al 
recoltelor bogate, cercetători ști
ințifici din laboratoare, acade
micieni, profesori, scriitori și 
artiști^ activiști ai A.R.L.U.S.- 
ului care s-au distins în munca 
pe tărîmul întăririi prieteniei 
romîno-sovietice.

De asemenea participă un ma
re număr de invitați din țară, 
precum și membrii delegației A- 
sociației de prietenie sovieto- 
romîne, în frunte cu vicepreșe
dintele asociației, 
senko, ministrul 

p al R.S.F.S.R.
La Congres se

plă trecere în revistă a activită
ții AR.L.U.S.-ului în cei patra 
ani care au trecut de _..... ....
Congres și va fi ales noul Con
siliu general A.R.L.U.S.

(Agerpres)

E. I. Afana- 
luvățămîntului

va face o am-

la ultimul

r-«

In program: cîntece 
și dansari romînești 

si sovietice
Artiștii amatori din cadrul 

clubului sindicatului minier din 
Petrila se pregătesc cu entu
ziasm pentru marea sărbătoare 
de la 7 Noiembrie. Formațiile 
muzicale și cele de dansuri pre
gătesc un program artistic spe
cial închinat acestui însemnat e- 
yeniment.
■ Astfel, corul, care numără 
peste 80 de persoane, repetă sub 
conducerea dirijorului VI. Ure
che, cîntecele sovietice „Porniți

IN 1NT1MPINAREA ZILEI DE 7 NOIEMBRIE

Minerii trimit coesarilor hunedorenî 
cărbune cocsificabil moi mult și mai bun

Una din sarcinile de seamă care stau în fața minerilor în 
acest an este asigurarea unei cantități mereu sporite de cărbune 
cocsificabil de bună calitate coesarilor de la Hunedoarei. In lupta 
pentru îndeplinirea acestei importante sarcini minerii Văii Jiului 
au obținut rezultate de seamă. In primele 9 luni ale anului, coc
sarii hunedorenî au primit peste plan circa 20.000 tone de cărbu
ne de bună calitate, iar în luna aceasta alte 2256 tone de cărbu
ne livrate numai de minerii de Ia Uricani și 
la începutul anului și pînă în prezent minerii 
mis coesarilor circa 22.300 tone de 
plan.

Calitatea cărbunelui
Cărbunele destinat cocsului 

trebuie să conțină cît mai puți
nă cenușă. Muncitorii prepara- 
ției Lupeni se străduiesc să a- 
sigure cărbunelui calitatea co
respunzătoare. Dar și minerii 
dau cărbune cu cenușă mai pu
țină, alegînd șistul vizibil. Așa 
de exemplu, cele 1420 tone de 
cărbune pe care minerii de la 
Uricani le-au dat peste planul 
lunar la zi, împreună cu temele 
de cărbune prevăzute în plan 
au conținut cu aproape 0,3 la 
sută mai puțină cenușă. Mine-

cărbune

Duminică
1 noiembrie 

1959
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Minerul Severineana Ion conduce o brigadă harnica in 
sectorul I A al minei Lupeni. In clișeul nostru l-am surprins

Lupeni. In total de 
Văii Jiului au tri- 

cocsificabil peste

*
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săi. Cînd treaba merge Mne (sectorul lor a dat îni luna oc
tombrie mai bine de 320 tone de cărbune peste plan) mine
rii sînt veseli. Și veselia îil ajută să muncească mereu mai'

în centrul atenției
de aici au văzut că a da căr

bune de calitate înseamnă eco
nomii suplimentare mult mai 
mari. In ultimul timp au îm
bunătățit simțitor calitatea căr
bunelui extras și minerii de la 
Lupeni și Vulcan. La mina Lu
peni, de pildă, cărbunele dat a- 
cum conține cu 0,4 la sută mai 
puțină cenușă la sortimentul 
blocuri, iar la Vulcan calitatea 
acestui sortiment s-a îmbunătă
țit cu 0,8 la sută față de reali
zările din luna trecută.

LA F 1 L A T I R A’ LUPENI

rii

La Lupeni, cărbune peste plan
de la Lupeni —- cea 
mină a țării — nii-și 

hotărîrea

Minerii 
mai mare 
dezmint hotărîrea cu care au 
pornit să lupte pentru înfăptui
rea angajamentelor de întrece
re. De aici cocsarii hunedorenî 
au primit peste plan 838 tone 
de cărbune cocsificabil. Este un 
rezultat frumos la care au con
tribuit aproape toate sectoarele 
minei. In . ultimele 7 zile din a- 
batajele sectorului I au fost ex
trase peste plan 334 tone de 
cărbune, la sectorul IV A au 
fost date peste plan în aceeași 
perioadă 370 tone de cărbune, 
la sectorul IV B, 262 tone de 
cărbune iar din abatajele came
ră ale sectorului V sud — 61 
tone de cărbune peste plan. A-

cum, pe panoul de onoare al mi
nei, alături de numele brigadie
rilor Nagy Andrei și Popa Ioan 
de ța sectorul II al minei s-au 
aliniat și Demeter Ioan, Furo 
Alexandru, Scheianu Ioan, Fe- 
her Vasile, Gligor Nicolae, Do
liu Avram, Letean Petru și mulți 
alții.

Măsuri în vederea îmbunătățirii 
calității

Conducerea secției a III-ai 
din cadrul Filaturii Lupeni a 
studiat posibilitățile de îmbună
tățire a calității firelor și a în
tocmit un plan de măsuri teh- 
nico-organizatorice, plan care a 
început să fie aplicat.

In secția răsucit, la umezi
tor, pentru evitarea bobinării fi
relor cu nuanțe diferite s-a in
stituit un post de control care 
are menirea să sorteze bobinele 
sosite din filatură după nuan
țele cele mai apropiate. In a- 
ceastă secție, ca o altă măsură 
luată, s-a pus un accent deose
bit pe curățirea mașinilor de 
scame și a bobinelor cu bruna]'

firelor
scăpate de sub controlul de In 
umezitor. Pentru evitarea mur
dăririi bobinelor verificarea ten
siunii firului se efectuează de 
către mașiniste interzieîndu-se 
lăcătușilor să manipuleze firele. 
Lăcătușii au trecut la verifica
rea zilnică a turației fuselor de 
la mașinile de răsucit, îrilocu- 
indu-le pe cele defecte. De ase
menea, ei verifică uleiajul ca 
toate rolele să uleieze uniform 
și înlocuiesc din timp conducă
toarele de fir defectate. Această 
măsură asigură răsucirea uni
formă a firului. Multe alte mă
suri de acest fel au fost luate și 
se aplică cu sucves în secția ră
sucit a Filaturii Lupeni.

SCHIMB DE EXPERIENȚA
Intre muncitoarele din sesția 

și membrele brigăzii de 
din secția tineretului

sortare 
calitate 
s-a organizat un schimb de ex-

(Continuare în pag. 2-a)

In luna octombrie a.c. inovatorii de la preparația Petrila au de
pus la cabinetul tehnic aproape 10 noi propuneri de inovații. Pro
totipurile se confecționează în atelierele uzinei. IN CLIȘEU: Lă
cătușul Penu Ioan lucrează la -confecționarea unei piese necesare 
unei noi pompe de apă propusă ca inovație.

---------------- O-----------------
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EXCURSIE
Studenții anului V, facultatea 

de mine, de la I.M.P., însoțiți 
de cadre didactice, au întreprins 

■ joi o excursie de studii la ex
ploatarea la zi de la Ruinări, 
din regiunea Craiova.

Aici, studenții au putut vedea 
practic metodele de lucru care 
stau la baza exploatării la zi,

DE STUDII
au înțeles mai bine limitele ca
re avantajează acest fel de. ex
ploatare, față de: cea subterană, 
prin mecanizarea mai- extinsă 
care este posibilă aici etc.

Asemenea 
sitoare.

✓ •

excursii sînt folo-

S. RADU 
corespondent

ĂPODTUL INOVATODILOD
Inovatorii minei Petrila des

fășoară o susținută activitate în 
direcția găsirii de noi procedee 
de lucru care să ducă la reali
zarea de cît mai multe economii. 
In cursul celor trei trimestre ale 
acestui an, inovatorii de aici au 
făcut 21 propuneri de inovații, vatorii Gaier losif 
dintre care 11 sínt aplicate iar 
8 sînt în faza de experimenta
re. Economiile antecalculate prin 
aplicarea acestor inovații, se 
cifrează la suma de MO.OOO lei. 
O inovație valoroasă este cea a

Pentru îndeplinirea integrală

tehnicianului Tenczler Ștefan 
privind deschiderea de către un 
singur om a ușilor din ambele 
părți la rampele puțului orb nr. 
7. Prin aceasta se realizează o 
economie postcalculată în sumă 
<ie 91.000 lei. De asemenea, ino- 

și Scovran 
losif au conceput inovația în le
gătură cu modificarea fișelor și 
a prizelor de la locomotivele 
LAM-4, aducînd astfel o însem
nată economie,

periență cu scopul de a discuta 
unele măsuri pentru remedierea 
defectelor care influențează ne
gativ calitatea firelor. Reîntoar
se în secție, membrele brigăzii 
de calitate au ținut să împărtă
șească depunătoarelor experiența 
cîștigată. Le-au cerut să lucreze 
cu mai mare atenție, să treacă 
de îndată la organizarea mun
cii în așa fel ca mașinistele să-și 
consacre cele 8 ore d'e muncă 
exclusiv muncii de depănare a 
bobinelor. Conducerea secției a 
luat măsuri ca mașinile de de
pănat să fie aprovizionate în mod 
ritmic cu bobine sortate de per
sonal instruit în acest scop.

Schimbul de experiență s-a do
vedit a fi de folos.

a angajamentelor
La. începutul lunii septembrie, 

Valea Jiului a fost străbătută de 
ecoul chemării la întrecere a co
lectivului minei Lonea adresată 
celorlalte exploatări miniere din 
Valea Jiului de a întîmpina săr
bătorile de la 7 Noiembrie și 30 
Decembrie cu succese deosebite 
în întrecerea socialistă. Prin che
mare, colectivul minei Lonea s-a 
angajat să depășească planul a- 
nual de producție cu 30.000 to
ne de cărbune, să obțină în ulti
mele 5 luni ale anului Curent un 
randament mediu pe post de 1,050 
tone, să reducă procentul de ce
nușă cu 0,2 la sută, umiditatea 
cu 0,5 la sută, iar granulația să fie 
îmbunătățită cu 1 la sută. Printre 
altele, colectivul minei Lonea s-a 
mai angajat să înfăptuiască lo
zinca „Nici o brigadă sub plan“, 
astfel ca toate brigăzile care nu-și 
îndeplinesc planul să fie ridicate 
la nivelul celor fruntașe.

Ne aflăm acum în preajma mă
reței sărbători de la 7 Noiembrie, 
cea de a 42-a aniversare a Marii 

. Revoluții Socialiste din Octom
brie. Orientîndu-se just, comitetul

de partid al minei Lonea a ho- 
tărît șă analizeze în cadrul unei 
ședințe plenare lărgite cu mem
brii birourilor organizațiilor de 
bază modul în care sînt duse la 
îndeplinire angajamentele de în
trecere.

Un referat care nu a analizat 
ci numai a enunțat

Tovarășul Ungureanu Ion, in
ginerul șef al minei, ■■ a prezentat 
în fața plenarei. comitetului ; de 
partid un referat în care se cerea 
analizata preocuparea conducer 
minei și a conducerilor de sectoa 
re pentru a se asigdra condiții 
bune de rțîuncă în fiecare abataj 
în .vederea .îndeplinirii integrale 
a angajamentelor de întrecere.

Referatul prezentat în fața ple
narei a fost bogat în cifre.-El a 
trecut în revistă activitatea; sec
toarelor, reliefînd unele realizări 
frumoase. Sectorul I -șî-a .depăși’ 
pînă în prezent jplanul cu 5.630. 
tone, sectorul IV cu ’4.880 tone 
iar sectorul V cu ' 43544 tone. 
Realizările 'p întreaga mină sînt

de întrecere !
trase înapoi de sectoarele 
III care au rămas sub plan

însă 
II și 
cu importante cantități de cărbu
ne. Sectorul II e rămas în urmă 
cu 2968 tone, iar sectorul III cu 
3043 tone. S-a apreciat că cu toa
tă rămînerea în urmă în momen
tul de față a celor două sectoare, 
angajamentul de a da patriei pî- 
nă la sfîrșitul anului 30.000 tone 
de cărbune poate fi realizat și 
depășit.

S-au enunjant de asemenea ci
fre care oglindesc situația înde
plinirii. angajamentului- privind 
realizarea . de economii: sectorul 
I, din angajamentul de a econo- 

„misi în acest an 620.000 lei, a 
realizat pînă; în prezent 338.000 

' lei . economii,; sectorul IV a rea
lizat o economie în valoare de, 
252.000- lei, iar sectorul V a eco
nomisit pînă în prezent 264'000 
lei. Și în privința reducerii pre
țului de cost rămase în urmă sînt 
töt sectorul5 II (cu n pierdere la 
prețul de cost de 577.000 lei) și

I. BRANEA

(Contlnuare în pag, 3-a)



2 I

Mi STEAGÜÜ R0$W

CULTURA-ARTA ★

*
* CULTURA-ARTA

XXXXXWQCXXXXttXXXXXXI ixxxx»

i
f 
r 
?♦ 
?

C O M U N I S M!
— r R N

Pînă acolo, în pisc, 
vom urca pîlcuri-pîlcuri : 
întîi

dl

o sută, 
apoi o mie, 

apoi milioane... 
Primii ne-am croit

cărare dreaptă, 
tăiată în cremene tare, 
treaptă de treaptă;
primii ne-am săpat însemn 
cu sînge și cuvînt 
de îndemn;
noi deschidem cale 
celor ce vin — 
suim, 
suim...
încă tîrim în noi,

M € H I-
spaime de rob, 
șovăieli și-nirebări; ■> 
încă-au rănea It» conștiințe, 
(ascunse lua tllltf' noastre) 
gloduri mărunte, dttRtoare 
ca triate tantari, 
ce încRi nrifite# rfr ■: 
jmmuI »|W pHc ți apre aoart. 
.. . ...vv « • . j'?
Urcăm, urcăm — 
aerul crestelor c tare, 
cînd vindecă — doare...
Umerii se-ndreaptă, 
fruntea se-nalț^, 
lanțuri se frîng, 
rămîn ir.apoi, 
fără de noi...,

FLORENȚA ALBU
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(Urmare din pag. 1-a)

înainte tovarăși“, „Drumuri" și 
„Acolo peste rîu", concomitent 
cu lucrările corale romîneșți. 
„Steăgul țtirtidiilui", „Stea- de 
țub.ib“ Ș> „Fata ardeleană“.

De asemenea, fanfara pregă
tește 4 bucăți dSn muzica' clasi
că rusă și sovietică, iar forma
ția de dansuri, un. joc romînesc 
și altul sovietic.

LINIȘTE
Prima cerință pentru buna 

funcționare a oricărei biblioteci, 
în afară de fondul necesar de 
cărți, este păstrarea liniștei de
pline. Pentru respectarea acestei 
reguli o mențiune specială „me
rită" biblioteca din cadrul clu
bului A.S.I.T. din Petroșani. 
Intr-adevăr, este atîta liniște 
aici îneît... să tot citești. Trec 
zile și săptămîni în șir și ni
meni nu tulbură liniștea sălii 
de lectură. Comitetul sindical 
al C.C.V.J. a luat toate măsu
rile necesare pentru respectarea 
întocmai a acestei prime cerin- 

' țe — liniștea. 1) Sala de lectu
ră a fost transformată în sală 
de... biliard (!?), Vezi, chipu
rile, cititorii prin lectura lor ar 
fi putut face gălăgie, dar jucă
torii de biliard nu se ceartă 
decît fcarte rar și numai de la 
orele 17 în sus (pîpă atunci sala 
de 
de 
ta 
ta
Și .
dezordine, pentru bibliotecă nu 
au mai fost cumpărate cărți noi 
de mai bine die doi ani. Așa că 
biblioteca are în prezent cca. 30 
cititori, care, ori cît de des ar 
veni să împrtimute cărți (dar 
ce cărți să împrumute, cînd toa
te sînt vechi) nu pot fi mai 
mulți de doi pe zi. 3) Bibliote
cara Ungureanu Maria este 
proaspăt absolventă a Școlii 
tehnice de 2 ani biblioteco-eco- 
nomic.e din București. La aceas
tă școală ea a studiat nenumă-

Mart Tuisc so
sește acasă. Cei 
din iurul său cred 
că a venit din
Siberia unde a 
Realitatea este însă alta : Mart 
Tuisc a sosit din occident unde 
a urmat cursuri de spionaj, a 
învățat la școala calomniei. Sub 
numele său în Siberia fusese de
portat cu 10 ani în urmă o altă 
persoană. Avînd un astfel de 
alibi, el a sosit în Estonia so
vietică să provoace dezordini, să 
creeze o rețea de trădători de 
patrie, pentru a aservi din nou 
Estonia intereselor imperialismu
lui mondial. Dar Mart Tuisc 
află aici o altă Estonie decît cea 
despre care auzise în occident. 
Vede că viața s-a schimbat pro
fund, pretutindeni se constru
iește, oamenii sînt mulțumiți. A- 
ceșt lucru îl influențează puter
nic si-1 face să renunțe la acti
vitatea sa de dușman, să denun
țe cîrdășia cu spionul Johammes 
Raiesmic și să-și dezvăluie iden
titatea în fața mamei sale, a 
Annicăi și a lui Lembit Pedaias, 
oameni cinstiți pătrunși de un 
profund patriotism.

Scînteia de adevăr născută în 
Mart Tuisc. care se dezvoltă 
apoi, este o urmare firească a 
vieții noi înflorite în Estonia 
sovietică. In lupta ce se dă în
tre -dorința de a poseda bani și 
patriotism, cel din urmă senti
ment învinge.

Piesa prezintă un episod din 
istoria Estoniei după cel de-al

iectură-biliard nu e vizitată 
nimeni).. 2) Pentru ca afluen- 
de cititori, care ar împrumu- 
cărți, să nu fie prea mare 
prin aceasta să se producă

DEPLINĂ !
rate materii de Specialitate la 
care a dat peste 30 de examene 
și colocvii. De aceea comitetul 
sindical i-a dat posibilitatea să 
se gîndească... în liniște la me
toda de lucru.

Dar... sst 1 De aceasta să vor
bim în șoaptă. Comitetului sindi
cal al C.C.V.J. îl place liniștea !

M. D.

Montarea piesei
Pescăriți de pe Volga”'

a! ace- 
sub în- 
Mogoș, 
din Pe-

»>
Colectivul, de teatru 

luiași club, în prezent, 
drumarea tav, Romeo 
actor la Teatrul de stat
troșaffl, repetă în. fiecare zi pie
sa într-un act „Pescărită de pe 
Volga" de B. Torahov.

Din distribuție fac parte mun
citorii subterani T. Avasiloaie, 
Anton; Lynel, Nelu Teușan și tî- 
năra Elena Budai.

Spectacolul cu această piesă 
va avea loc in ziua de 7 No
iembrie.

1 Filmul sâ tfimînii SOARTA UNUI OM
<J Filmul „Soarta unui o.m" care 
ț rulează de luni la cinematograful 

„Al Sahia’’, ecranizare a nuvelei 
lui M. Șolohov, a fost distins cu 
Marele Premiu al Festivalului 
Internațional al filmului de la 
Moscova în august 1959.

In regia lai S. Pondarciuk. 
care interptetMzfc și Toiul erou
lui principal — A.. Sokolov,
„Soarta unui om" a înscris în 
istoria cinematografiei sovietice 
o pagină de antologie. s

Povestea vieții lui Andrei Șo- 
kolov este povestea milioanelor 
de etqd sovietici, care n-au pre
cupețit nimic pentru a scăpa pa
tria socialistă, întreaga omenire, 
de flagelul hitlerist. '

Dragostea fierbinte pentru, pa-
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? trie i-a dat putere lui.,Andrei 
' Sokolov să îndure cu nervii -oțe- 
SJ liți, foamea, frigul, bătaia, umi- 
, lințele pe care a trebuit să le 

£ îndure ca prizonier la hitieriști.
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încrederea în victoHa 'armatei 
sovietice, speranța că el, condam
natul, va mși săruta odată pă- 
mîntul sovietic și-i va îmbrățișa 
pe ai săi, i-au dat putere, să-și 
păstreze demnitatea, să-și păstre
ze viața, în ciuda condițiilor cri- 
minale în care au fost ținuți pri
zonierii sovietici în Germania hit
lerista.

Și visul iui Andrei Sokolov s-a . 
înfăptuit aievea. El s-a întors în) 
patria socialistă. Dar ai săi între) 
timp au căzut victime ale răz- ? 
boiului. 1

S < ) 
s

V
să trăiască 

singur. Andrei Sokolov l-a în- 
tîlnit pe Vanea, 
fan. Și aceasta i-a redat sensul 
vieții. ‘Sokclov știe 
trebuie să trăiască, 
că pentru a-1 crește pe Vanea un 
om adevărat.

' Omul rtu’ poate

un mic or-

că de acum 
să munceas-

MAI FAC 
BLAU...“

cut-o cu voie. 'M-a durut rău 
urechea și în nădejdea că va trece 
pînă cînd o veni rîndul 
bului III nu m-am dus la 
să mă scutească. Dar uite 
s-a făcut mai rău,. Și îi 

umflată.
te pot aju-

„N-O SA 
NICI UN

Ca un miner fruntaș ce este, 
de cite ori merge la comitetul 
sindical al minei, Gherghei Mi
hai intra cu fruntea sus. Discută 
cu tovarășul Rîpa Petru, preșe
dintele comitetului, despre între
cere, despre cit cărbune a dat 
peste plan brigada în care lu
crează, despre ‘concediile dc o- 
dihnă. Intr-un cuvînt despre pro
bleme minerești așa cum obiș
nuiesc să facă, atunci cînd se in- 
tîlnesc, doi ortaci de aceeași pro
fesie.

De asiădată în
să de cum a in
trat in sediul sin
dicatului, Gherghei 
Mihai și-a 
privirea 
mint, iar binețe a dat cu un glas 
ce trăda sfială.

— Noroc tovarășe Gherghei — 
îi răspunse președintele strîngîn- 
du-i puternic mina — ia spune ce 
vini te aduce pe-aici... Eee... dar 
dece ai mutra asta ca’ de înmor- 
mintare ?

Gherghei Mihai începu să-și în- 
vîrtească șapca între degetele 
mari, butucănoase, neștlind cum 
să aducă vorba despre ce-l doa
re.

,— No, spune, ce-i baiul, de 
te-ai rușinat ca o fată mare — 
îl îndemnă la vorbă președintele.

— Apăi, să vezi, tovarășe Ri
pa. Dumneata mă știi cum mun
cesc.,

— Știu, cum să nu. Ei, și 2 
Dcar nu ți s-o fi făcut vreo gre
șeală la salariu.

— La salariu nu-i nici un bai, 
da ieri am făcut și eu o boacă
nă. de nu mă spală toată apa 
de pe Jiu.

Președintele l-a privit surprins, 
gîndindu-se. Ce o fi greșit Gher
ghei pe care-l știa miner de nă
dejde. De aceea îl întrebă. Ei fi 
tras o beție și nu te-ai dus la 
șut ? In timp ce spuse aceste 
vorbe ochii președintelui priveau 
întrebători dezvăluind oarecum 
îndoială și teamă.

— De îmbătat nu m-am îmbă
tat, dar blau tot am făcut.

— Asta zău că n-am crezut-o 
din partea dumitale, tovarășe 
Gherghei. Mare rușine pe un mi
ner de frunte să lipsească nemo
tivat de la șut.

— E drept, am greșit — se 
scuză Gherghei — dar n-am fă-

ță, încearcă să 
se reabiliteze. 

Intre persona
jele negative ale 

piesei se numără și Johammes 
Raiesmic, înrăit și odios duș
man al puterii sovietice, întru
chipat cu multă înțelegere prin 
jocul lui Gh. lordănescu. Acto
rul în acest rol dovedește vi
goare, impetuozitate, împrumutînd 
personajului o notă de șiretenie 
și lașitate, cerută de rol.

Din păcate nu la fel de pu
ternice apar în spectacol perso
naj ile pozitive, purtătoarele ce
lor mai înalte idei ale piesei. 

Astfel, dacă Lembit Pedaias, 
interpretat de VI. Jurăscu, apa
re în scenă frumos și impună
tor ca bărbat, nu la fel de con
vingător se oferă ca om și mili
tant pentru o cauză dreaptă. 
Jocul său corect, mult prea sec 
uneori cam afectat, nu reușește 
întotdeauna să convingă, să 
„încălzească" scena.

Deși s-a corectat mult de la 
primul spectacol, 
apropiată de rol, 
în rolul Annicăi, 
la suprafață, rece, 
accente de dramatism nejustifi
cate în joc.

La acest spectacol se cuvine 
amintit aportul adus de sceno
grafie (Ion Prahase, de la Tea
trul tineretului 
cît și dte regia 
mitrescu), care

schim- 
cloctor 
ca mi 
arătă

președintelui urechea
— Și acum cu ce 

ta.
— Păi cu un bon 

tor că altfel nu mă 
șut.

După
i-a dat

pentru sec- 
primesc in

ce l-a 
bonul.

<£POQfa>ui.
lăsat '

în pă-
SAPTAMIM//]

mai criticai puțin 
Nici nu se putea 
altfel.
miner bun 
șit, musai 
ajutat.

Peste
vreme 

președintelui intră un alt 
tor. Asta era client 
în. a cere bonuri de 
în șut. De cum îl văzu, ^tovară
șul Rîpa îl și luă în primire.

— Iar îți trebuie bon Ioane ? 
Ia spune al citelea blau e ăsta 
pe luna octombrie ?

— Apăi, al doilea, tovarășe pre
ședinte.

Cum l-a auzit președintele a 
sărit ca ars. Glasul lui, și așa 
destul de tare, de data aceasta 
s-a mai ridicat cu un ton.

— Al doilea! Mare rușine pe 
capul tău Ioane. Acum stai strîmb 
și vorbește drept, cum să-mi bag 
eu din nou obrazul la sector pen
tru tine.

Am fost bolnav, tovarășe 
zău că am fost bolnav. 
Eu unu te cred, dar 
că avem dispensar, 
te vizitează doctorii

Cind un 
a gre- 
să fié

puțină 
biroul 

munci- 
cam vechi 
a fi lăsat

in

Ripa,
știi tu 
De vî- 
g rai uit 
și con
ce n-ai

bine 
zitat, 
și dacă ești bolnav capeți 
cediu de boală plătit. De 
fost ia .dispensar? *

— Am fost și la dispensar to
varășe Rîpa și am foaia de boală 
în buzunar. Necazu-i că foaia de 
boală e numai de azi și eu nu 
um fost nici ieri la șut.

— Apoi dacă e boală serioasă 
te-om motiva și pentru^ ieri... Dar 
să știi de la mine, altădată să 
nu te mai prind cu d-alde astea 
că, vorba ceia, neglijența se plă- 
tește.

Lui Ion nu i-a părut rău că 
a fost criticat, doar i-a fost de 
învățătură critica
Și în timp ce se îndrepta 
biroul sectorului III unde lucra 
cugeta:

— Să știi că are dreptate pre
ședintele nostru. La el te poți 
duce cu orice necazuri, că nu ieși 
nemulțumit. Se vede că-i 
di-al nostru... Eu unu însă
să mai merg niciodată la el să 
mă motiveze, că n-o să mai fac 
in veci nici un blau.

D. CRI ȘAN

președintelui.
spre

Fiul rătăcitor“ de Egon RannetW
fost deportat. doilea război mondial, demás- repljpă și mișcare în scenă,, ac- 

cînd uneltirile imperialismului și țoriî* fiind îndrumați să adopte 
ale reacțiunîi interne și în ace- ‘ linii detJ*joc în rftajoritate con- 
lași timp aducînd un elogiu pa
triotismului fierbinte al celor ce 
prin muncă vor să construiască 
o nouă Estonie, o Estonie libe
ră, fericită.

Piesa, deși pe 
schematism, 
meritul de 
un rechizi- 
la adresa

miner 
n-am

alocuri suferă

forme cu tipurile de caracter ale 
personajelor 
mai slabă a 
în ansamblu 
act, unde se 
de artificios

de 
are 
a fi 
toriu 
dușmanilor pute- ________ 
rii sovietice, e 
o chemare puternică la, vigilență 
pentru a prdîntîmpina orice ma
nevră îndreptată împotriva cau
zei păcii și libertății popoare
lor; un omagiu cald1, plin de re
cunoștință pentru cei ce luptă 
pentru adevărata fericire a pa
triei for.

In ceea ce 
scenă (Ioan 
rului i s-au 
și de data 
probleme dificile la care în bună 
măsură li s-a găsit cheia. Ceea 
ce e de subliniat în primul rînd 
la acest spectacol e faptul că 
ideea principală a piesei — o- 
menescul — se transmite firesc 
spectatorilor. S-a mers pe linia 
căutării unor imagini cît mai 
sugestive, construite cu mijloace 
simple, neforțate. S-a muncit pe 
amănunt, pe gest și intonație, pe

CRONICĂ
TEATRALA

privește direcția de 
Petrovlci), regizO’ 

pus spre rezolvare 
aceasta o serie de

piesei. Partea cea 
spectacolului privit 
se âfă în primul 
mai întîlnesc note 
și teatralizări inu

tile. In special 
întîlnirile erou
lui principal cu 
mama și soția 
sa sînt căutate, 
rezolvate într-uri 

; conformist.spirit aproape
Dintre interpreți un joc bogat 

în nuanțe oferă Ana Colda, a- 
ducînd în scenă prin Leena 
Tuisc, chipul mamei înșelate de 
fiul său, care suferă pentru el, 
încercînd șă.-l aducă pe drumul 
cinstei, al adevărului. Ea își 
gradează în mod just nuanțele 
sentimentelor ce o frămîntă de 

.la o scenă Ia alta.
Ioan Pavlescu (Mart Tuisc) 

prin interpretarea ce a dat-b 
personajului pe care l-a repre
zentat, s-a dovedit și de astă 
dată un fin psiholqg, pătrunzînd 
sensurile sentimentelor mîrșave 
care animă un trădător de pa
trie. Actorul a știut totodată să 
arate drumul parcurs de perso
najul său de la această stare, 
spre aceea de om ce se trezește 
la realitate și, ros de conștiin-

devenind mai
Heda Hîrjeu 
rămîne încă 

pe alocuri cu

din București), 
tehnică (M. Ou
au corespuns.

V. FÜLES!
I. STRAUȚ

PĂDUREA RUSEASCĂ
de Leonid Leonov

In romanul lui Leonid Leo
nov, pădurea rusească apare ca 
un personaj central care parti
cipă direct la acțiune, ca un e- 
rou al cărui destin se împletește 
strîns cu al oamenilor pe care 
intr-un fel sau altul, viața îi a- 
duce în contact direct cu ea.

Dragostea pentru pădure este 
adînc înrădăcinată în inima po
porului rus. Ea a fost întot
deauna ocrotitoarea omului 
în zilele grele, l-a ajutat în 
ta împotriva cotropitorilor, 
i-a , diat copacii ei pentru 
făuri corăbii, l-a ascuns
era urmărit de zbirii poliției ța
riste; în clipele de răgaz, de o- 
dihnă, pădurea l-a primit în si
nul ei, răcorindu-i fruntea în- 
fierbîntată, înseninîndu-i gîndul' 
cu frumusețea ei. Iată ce l-a a- 
tras pe Leonid Leonov ca să-și. 
aleagă această admirabilă temă: 
„Pădurea rusească“.

rus 
lup- 
apoi 
a-și 

cînd



Alegerile îrt ^organizațiile de bază H, X M.

C1ND BIROUL SE RUPE DE MUNCA 
SI PREOCUPĂRILE TINERETULUI

ÍN PREAJMA 
„SĂPTĂMÎNH ECONOMIEI“

In sectorul VIII transport de 
la mina Petrila lucrează aproa
pe 200 de tineris O parte din
tre ei, 36 la număr, sînt mem
bri ai organizației U.T.M. Ti
nerii aduc o însemnată contri
buție la îndeplinirea sarcinilor 
ce revin sectorului de transport 
în aprovizionarea brigăzilor de 
mineri, participînd totodată la 
acțiuni de folos obștesc. De la 
începutul acestui an ei au colec
tat peste 16.000 kg. fier vechi 
și au participat la numeroase 
acțiuni voluntare pentru înfru
musețarea orașului, la planta
rea de plopi canadieni, la ame
najarea de parcuri și altele.

Aceste realizări au fost ară
tate în darea de seamă prezen
tată în adunarea generală de a- 
legeri a organizației de bază 
U.T.M. din sectorul VII al mi
nți Petrila, care a avut loc re
cent. Darea de seamă a eviden
țiat numeroși tineri fruntași în 
procesul de producție și în ac
țiunile de folos obștesc. Astfel 
de exemple au fost tinerii Szasz 
Adalbert, Seress Ștefan, Pasz- 
ternak Ioan, Ungureanu Dumi
tru, Drăcea Nicolae și alții. Dar 
darea de seamă, deși a scos în 
evidență unele realizări, prea 
puțin a oglindit rolul pe care 
l-a jucat organizația U.T.M. din 
sector în mobilizarea tinerilor 
la obținerea acestora. De ase
menea n-a vorbit, decît foarte 
puțin, despre lipsurile ce au e- 
Xistat în activitatea tinerilor din 
ector.

De fapt nici în cursul activi
tății sale vechiul birou al or
ganizației de bază nu s-a ocu
pat de aceste probleme. El a ră
mas străin față de numeroase 
preocupări ale tineretului din 
sector, nu a urmărit cum își în-

—.---------- o

, Cîteva nume și cifre grăitoare
Pe graficul secției răsucit a 

Filaturii Lupeni nume și cifre 
vorbesc despre hărnidia munci
toarelor antrenate în întrecerea 
care se desfășoară în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie. Iată cîteva 
dintre ele: Tîrcă Paraschiva — 
depășire de plan 30 la sută, A- 
reșan Maria — 22 la sută, Siiket 
JH^tilda — 21 la sută, Horțopan 

îrăschiva — 21 la sută* Paliță 
ujnilia și Maier Maria — cîte 20 
la sută, Nicolae Florica — 16 
la sută depășire de plan.

Muncitoarele Csernicska Maria,

Pentru îndeplinirea integrală
a angajamentelor de întrecere!

(Urmare din pag. l-a)

sectorul III (cu o pierdere de 
422.000 lei).

Raportul a subliniat că dacă 
în întreaga mină se va intensi
fica lupta pentru economii, anga
jamentul de reducere a prețului 
de cost poate fi de asemenea în
deplinit. O sursă importantă de 
realizare de economii o constituie 
reducerea procentului de cenușă 
în cărbune. In ultima perioadă, 
procentul de cenușă în cărbune 
a fost redus sub cel admis, fapt 
care aduce minei bonificații im
portante. Prin exercitarea unui con
trol atent asupra calității cărbu
nelui extras de brigăzi și sectoare 
în ultima perioadă procentul de 
cenușă a fost redus la 32 la sută 
față de 35 la sută cît este admis.

Păcat însă că în cea mai mare 
parte referatul s-a rezumat la a 
enunța și compara cifre, fără a 
înfățișa un studiu sistematic al 
experienței pozitive a sectoarelor 
I, IV și V care au obținut suc
cese importante atît în privința 
sporirii volumului producției de 
cărbune cît și în reducerea chel
tuielilor de producție. Dar mai 
ales referatul a păcătuit prin a- 
ceea că nu a analizat cauzele care 
fac ca sectoarele II și III să. 
rămînă în urmă, nu a indicat 

deplinesc tinerii obligațiile în 
procesul de producție.

Participarea la îndeplinirea 
sarcinilor de plan a tinerilor din 
sector, a arătat utemistul Mier- 
lușcă Constantin, nu este chiar 
așa trandafirie cum a reieșit 
din darea de seamă. In sector, 
a spus el, mai sînt tineri care 
fac absențe nemotivate, nu res
pectă dispozițiile date de maiș
tri și tehnicieni. Tînărul Moraru 
Ion a absentat de la lucru, iar 
tinerii Neamțu Radu și Vesa Ion 
n-au îndeplinit o sarcină ce li 
s-a dat din partea maistrului 
șef de schimb. Față de aceste a- 
bateri biroul U.T.M. a rămas 
însă indiferent. Tinerii n-au fost 
trași la răspundere pentru ne- 
reșpectarea disciplinei în proce
sul de producție.

Mai mulți utemiști, între care 
Vesa Gheorghe, Iobb Kelemen, 
Paszternak Ioan, au vorbit des
pre faptul că tinerii din sector 
ar fi putut colecta mai mult fier 
vechi. In sector, îndeosebi la o- 
rizontul X, sînt mari rezerve de 
fier vechi. Dar n-a fost cine să 
organizeze acțiunile voluntare 
ale tineretului. Biroul U.T.M. 
nu și-a îndeplinit rolul de or
ganizator și mobilizator al ti
neretului. Nu a existat interes 
din partea organizației U.T.M., 
a arătat utemistul Szasz Adal
bert, nici în direcția mobilizării 
tinerilor la realizarea de econo
mii. Urmînd exemplul comuniș
tilor mulți tineri s-au preocupat 
de reducerea consumului dle ma
teriale. Iar rezultatele obținute 
n-au fost analizate și nici evi
dența lor nu s-a ținut dte către 
organizația U.T.M.

Drept consecință‘a faptului că 
vechiul birou a rămas străin 
față de preocupările tinerilor, 
viața organizației U.T.M. din

Rusu Ana și Lită Giga lucrea
ză la împachetarea bobinelor. 
De numele lor este legată o sin
gură cifră: 3000 kilograme bo
bine împachetate peste sarcinile 
de plan. Muncitoare harnice a 
căror nume întregește șirul frun
tașelor Filaturii Lupeni sînt în 
secțiile bobinaj, sortare, împache
tare și tratare, peste tot unde 
întrecerea socialistă în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie a cuprins 
ca o flacără vie inimile munci
toarelor care formează colecti
vul Filaturii Lupeni.

căile de îmbunătățire a muncii 
în aceste două sectoare în vede
rea lichidării rămînerii în urmă 
și îndeplinirii angajamentelor de 
întrecere.

Probleme care nu trebuiau 
să lipsească din referat 
Așa cum se poate vedea din 

partea introductivă a materialu
lui de fața, angajamentele colec
tivului minei Lonea nu se rezu
mă numai la sporirea volumului 
producției de cărbune, realizarea 
de economii și îmbunătățirea cali
tății producției. Unul din impor
tantele obiective de întrecere a 
fost realizarea în ultimele 5 luni 
ale anului curent a unui randa
ment pe post pe exploatare de 
1.050 tone de cărbune, de a asi
gura ca toate brigăzile rămase 
în urmă să fie ridicate la nive
lul celor fruntașe astfel încît să 
se înfăptuiască lozinca „Nici o 
brigadă sub plan“. Unii dintre 
participanții la plenară au ră
mas de-a dreptul surprinși că în 
referat nu s-a Vorbit nimic des
pre productivitate, despre brigă
zile rămase în urmă. La sfîrșitul 
lucrărilor plenarei tovarășul Ni- 
culescu Emil, secretarul comite
tului de partid a atras atenția a- 
supra faptului că productivitatea 
muncii e abia de 0,937 tone pe 

sector a fost săracă, majorita
tea utemiștilor nu și-au dus la 
îndeplinire sarcinile, . unii ute
miști nu participă la adunările 
U.T.M. Tinerii Știrbu Mihai și 
Vătămănescu Constantin n-au 
plătit cotizația de 6 luni.

Deficiențele din activitatea or
ganizației U.T.M. se datoresc și 
lipsei de preocupare a vechiului 
birou pentru educarea și ridica- 

■ rea nivelului politic și cultural 
al utemiștilor.

Utemiștii din sectorul VII al 
minei Petrila au ținut să scoată 
în evidență lipsurile din activi
tatea lor, și și-au manifestat din 
plin dorința să lichideze cu lip
surile existente. In acest scop 
ei au cerut noului birou să tra
seze sarcini concrete fiecărui 
utemist, să acorde atenție edu
cării tinerilor în spiritul atitu
dinii noi față de muncă și îm
bunătățirii participării lor în 
procesul de producție. Ei au 
trasat ca sarcină noului birou 
să înființeze în scurt timp un 
curs de minim tehnic, pentru 
ridicarea calificării tinerilor și 
un post utemist de control care 
să militeze pentru întărirea dis
ciplinei tinerilor în procesul dte 
producție și să-î mobilizeze la 
realizarea de economii.

înfăptuind hotărîrile adunării 
generale, noul birou va reuși să 
îmbunătățească activitatea orga
nizației U.T.M. din sector.

I. DUBEK

Valea, Jiului s-a îmbogățit în anii puterii populare cu o sea
mă de noi unități sanitarb. Printre acestea si rit postul de prinț 
ajutor de la Jieț, staționare cu zeci de paturi la, Petrila, Uri- 
cani, pavilioane spitalicești la Vulcan, Lupeni, Petroșani, spitalul 
nou cu policlinică de la Lupeni etc

IN CLIȘEU : Clădirea noului spital de la Lupeni

post, că la mina Lonea peste 40 
de brigăzi de mineri nu-și realizea
ză încă sarcinile de plan.

Participanții la discuții au scos 
în edvidență o serie de cauze 
care au frînat obținerea unor rea
lizări mai importante. Tovarășul 
Dan Mihai a arătat că unii tova
răși din conducerea minei șî din 
conducerile sectoarelor se mărgi
nesc la întocmirea de planuri de 
măsuri fără să depună apoi inte
res și muncă pentru aplicarea lor 
în viață. Este slabă preocuparea 
pentru ridicarea rolului maiștri
lor de conducători și organiza
tori nemijlociți ai producției, To
varășul Dan Mihai a arătat că 
planul pe anul viitor -- 1960 — 
de care ne mai desparte puțină 
vreme, pune în fața colectivului 
minei Lonea sarcini mult mai 
mari. Perioada care a mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului curent tre
buie șă constituie o perioadă de 
muncă însuflețită, hotărîtă pen
tru îndeplinirea angajamentelor 
<îe întrecere, pentru pregătirea în‘ 
vederea realizării sarcinilor spori
te • ale anului următor. Tovarășii 
Gubaș Iuliu și Iancu Nicolae lui 
Mituț au arătat în fața plenarei 
că în cadrul minei Lonea mai 
există resurse importante de eco
nomii care nu sînt folosite. Ei au 
criticat conducerea minei pentru 
neglijarea ținerii unei evidențe

Intre 23—30 noiembrie, în în
treaga țară se va desfășura Săp- 
tămîna economiei. Scopul urmă
rit prin organizarea acestei ac
țiuni este stimularea spiritului 
de economii, creșterea numărului 
depunătorilor și a volumului de
punerilor la G.E.C.

Din analiza rezultatelor obți
nute de Gasa raională de Econo
mii Petroșani reiese că în raionul 
nostru crește mereu numărul ce
lor care-și depun sumele econo
misite la C.E.C. Astfel, numai în 
perioada ianuarie—octombrie 1959, 
depunerile la C.E.C. au crescut 
cu peste K) la sută față de a- 
ceeași perioadă a anului 1958. 
Ga urmare a creșterii salariilor, 
a nivelului de trai al oamenilor 
muncii, numărul depunătorilor es
te de peste 42.000.

In țara noastră casele de eco
nomii îndeplinesc un important 
rol financiar-economic, de mobi
lizare a disponibilităților bănești, 
spre a fi folosite ca sursă supli
mentară de finanțare a economiei 
naționale. Repuse în circuitul e- 
conomic, disponibilitățile bănești 
ale populației depuse la C.E.C, 
contribuie la dezvoltarea econo
miei naționale și ridicarea nivelu
lui de trai al oamenilor muncii.

Tn Săptămîna economiei munca 
de propagandă și agitație pentru 
educarea oamenilor muncii în 
scopul realizării de cit mai mul
te economii la casa de economii 
trebuie i/itensificată. Ea trebuie 

clare și operative a economiilor. 
Din discuțiile purtate de tovară
șii Mîțu Gheorghe, secretarul co
mitetului U.T.M., Demeter, . din 
partea comitetului sindical și de 
către alți tovarăși, a reieșit că 
nici munca politică pentru înde
plinirea angajamentelor de între
cere nu s-a ridicat la nivelul sar
cinilor. Agitația vizuală nu e axa
tă pe cele mai importante proble
me ce stau în fața colectivului. 
Consfătuirile de producție au un 
carecter formal, sînt lipsite de e- 
ticacitate

Măsuri bune, dar care 
trebuie duse la îndeplinire

Plenara comitetului de paitid 
a oglindit hotărîrea comuniștilor 
de la mina Lonea de a lupta pen
tru înlăturarea lipsurilor, ne a 
desfășura o susținută muncă po
litică pentru îndeplinirea angaja
mentelor de întrecere, de a fi 
mereu în fruntea luptei pentru 
cărbune mai mult, mai bun și 
mai ieftin. Comunistul Lapșanski 
Adalbert s-a angajat în fața ple
narei ca pînă la sfîrșitul anului 
să mai extragă peste plan cu bri
gada sa încă 3000 tone de căr
bune. Un angajament aserriănă- 
* or și-a luat și tovarășul Cnnopo- 
di Ioan, șeful unei alte brigăzi 
de mineri.

Plenara a aprobat măsurile ex
puse în cuvîntul de încheiere ros
tit de tovarășul Niculescu Emil, 
secretarul comitetului de partid. 
Nu peste mult timp se va ține 

să devină mai concretă și mai e- 
ficace. Educarea oamenilor muncii; 
în spiritul gospodăririi cu chibzu
ință, atît a bunurilor obștești, cit 
și a veniturilor proprii, este de 
altfel o sarcină permanentă a 
muncii educative.

Intensificarea acțiunii de mo
bilizare a tuturor oamenilor mun
cii pentru sporirea continuă a 
depunerilor, trebuie începută de 
îndată. t;

Este necesar ca conducerile în
treprinderilor și instituțiilor, co
mitetele sindicale să analizeze 
activitatea ghișeelor C.E.C. din 
întreprinderea sau instituția res
pectivă, să vadă cum au muncit 
acestea, care este numărul depu
nătorilor la C.E.C. și mărimea 
depunerilor.

Pînă la deschiderea Săptămînii 
economiei să se intensifice munca 
de propagandă, în spiritul acțiu
nii de economisire, prin conferin
țe, convorbiri cît și prin munca 
individuală de la om la om.

Un marc rol are în popularizarea 
C.E.C.-ului agitația vizuală. Este 
necesar ca în fiecare întreprinde
re și instituție să se afișeze la 
locuri vizibile materialele de pro
pagandă C.E.C. Gazetele de pere
le să oglindească activitatea des- 
lășuraiă în sprijinul acțiunii de 
economisire. Mandatarii și comi
siile de sprijin au ca sarcină 
permanentă a duce această țnun- 
că de popularizare.

Săptămîna economiei să cons
tituie pentru conducerile între
prinderilor și instituțiilor, pentru 
comitetele sindicale un prilej de 
a intensifica munca de edura+e 
în spiritul realizării de cît mai' 
multe economii în toate domeniile 
de activitate, în spiritul luptei, 
împotriva risipei.

GH. COSMA 
președintele comisiei de sprijin 

C.E.C. — Petroșani

Numirea noului ministru 
al R. P. Romîne

«în Republica orientală
Uruguay

Printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, tovară-i 
șui Francisc Păcuraru a fost nu
mit în calitate de trimis extra
ordinar și ministru plenipoten. 
țiar al R.P. Romîne în Republica ■ 
orientală Uruguay, în locul iova-' 
rășului Victor Dumitriu, care a 
primit alte însărcinări.

conferința comitetului de partid 
al minei, eveniment important ca
re trebuie întâmpinat în condițiile 
unei îmbunătățiri substanțiale a 
muncii de partid. Comitetul de 
partid și birourile organizațiilor 
de bază trebuie să pună în cen
trul întregii lor activități mobili
zarea întregului colectiv al minei 
ia îndeplinirea angajamentelor de 
întrecere. Comuniștii din condu
cerile secțiilor sindicale să se 
preocupe îndeaproape de. îmbună
tățirea desfășurării consfătuirilor 
de producție, de studierea și ge
neralizarea experienței pozitive. 
In perioada care urmează trebuie 
instruite colectivele de agitatori, 
astfel ca ei să militeze activ pen
tru obținerea de noi succese în 
producție. Atragerea la muncă a 
activelor fără de partid, îmbună
tățirea agitației vizuale, intensi
ficarea muncii în rîndul tineretu
lui — sînt de asemenea sarcini 
importante. Plenara a trasat bi
rourilor organizațiilor de bază 
sarcina de a studia și de a veni 
îndată cu propuneri privind ex
tinderea inițiativei de preluare a 
brigăzilor codașe de către frun
tași, în vederea îndeplinirii în cel 
mai scurt timp a lozincii „Nici 
o brigadă sub plan“.

îndeplinirea acestor măsuri, 
precum și a celorlalte sarcini tra
sate de plenară, vor duce la in
tensificarea luptei colectivului m'- 
nei Lonea pentru îndeplinirea 
sarcinilor de onoare de a încheia 
acest an cu angajamentele de în
trecere traduse în yiață.



4 STEAGUL ROȘU

ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Lucrir'le sesiunii Sovietului Suprem al U. R. S. S,

fiiiitivi li Ine u Hiwt li manii de aniaie 
a Miilot tavieialoi Sairea al 0. L S. S 

MOSCOVA (Agerpres) TASS
anunță :

In ședința din 30 octombrie a 
celei de a lîj-a sesiuni a Sovie
tului Suorem al U.R.S.S., Ditiitri 
Polianski, președintele Comisiei 
pentru propunerile legislative a 
Sovietului Uniunii, a prezentat 
raportul la proiectul de lege cu 
privire la procedura de revocare 
a drepturilor Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Raportorul a arătat că dreptul 
de revocare a deputaților care 
n-au justificat încrederea alegă
torilor lor a fost stabilit din pri
mele zile ale puterii sovietice și 
este prevăzut în Constituția 
U.R.S.S

Polianski a arătat că nu există 
nici un stat burghez a cărui cons
tituție să consfințească în vreo 
formă dreptul ca alegătorii să 
revpce pe deputății din instituțiile 
legislative superioare. Teoria și 
practica țărilor burgheze consfin
țesc lipsa totală de răspundere 
a deputațihr față de alegători, 
față de popor.

Raportorul a expus noile preve
deri ale proiectului de lege.

Potrivit proiectului de lege, a 
spus Polianski, dreptul de a ri
dica problema revocării drepturi
lor Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
este acordat atît organizațiilor 
obștești și societăților oamenilor 
muncii cît și adunărilor generale 
■'le muncitorilor și funcționarilor 
,:jn întreprinderi și instituții, ale 
țăranilor — pe colhozuri și sate, 
ale militarilor ■— pe unități mi
litare, Hotărîrea cu privire la 
revocarea deputaților se ia prin 
voț deschis, fiecărei organizații 
obștești, fiecărui cetățean sovietic 
asigurîndu-i-se dreptul de a face

-----O-----

nestînjenit agitație pentru revo
carea sau împotriva revocării u- 
uui deputat.

Totodată proiectul de lege pre
vede funcții care fac imposibilă 
revocarea unui deputat, fără te
mei

Adoptarea legii cu privire la 
procedura de revocare a deputați- 
lor Sovietului Suprem-al U.R.S.S. 
a arătat Polianski, va constitui 
un eveniment important în viața 
de stat a tării noastre, arătînd 
dezvoltarea continuă a democra
ției socialiste sovietice

★
MOCOVA 31 (Agerpres) 

TASS anunță:
La 31 octombrie, ora 10,

Marele Palat al Kremlinului s-au 
întrunit deputății celor . două ca
mere — Sovietul Uniunii și So
vietul Naționalităților.

In balcoane și în loji se aflau 
numeroși oaspeți, diplomați stră
ini, ziariști.

Deputății l-au întfmpinat cu 
aplauze prelungite pe N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care a pre
zentat raportul cu privire la si
tuația internațională șl la politi
ca externă a Uniunii Sovietice.

in

Comitetul nr. 4 a votat rezoluția 
cerînd trecerea Africii de sud-vest 

sub tutela O. N. U.
vot în ședința din 29 octombrie 
a comitetului, a fost adoptată cu 
56 de voturi pentru și 5 
contra. Au votat contra 
puterile coloniale.

Constatînd nenumăratele 
venții anterioare rămase iără re
zultat, ca și părerile* exprimate 
în fața comitetului de reprezen
tanții populației din acest teri
toriu asupra condițiilor inumane 
de viață și politicii de discrimi
nare practicată de guvernul A- 
fricii de sud, rezoluția cere gu
vernului sud-african să ducă tra
tative în vederea plasării terito
riului Africii de sud-vest sub 
sistemul internațional de tutelă 
în conformitate cu prevedterile 
Cartei O.N.U

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

NEW YORK 31 (Agerpres). 
Corespondență specială :

Comitetul nr. 4 pentru pro
blemele de tutelă se apropie de 
sfîrșitul dezbaterilor asupra pro
blemei teritoriului Africii de sud- 
vest. Guvernul Uniunii Africii 
de sud refuză în mod ilegal 
cestui teritoriu posibilitatea 
a păși pe calea independenței 
și alte foste colonii aflate 
prezent sub tutela O.N.U.
fost prezentate Comitetului nr. 4 
rezoluții condamnînd politica a- 
nexionista 
de sud și 
principiilor
gătură cu situația acestui teri
toriu. Prima dintre ele pusă la

voturi 
numai

Ínter

a- 
de 
ca 
în 

Au

a guvernului Africii 
cerînd respectarea 

Cartei O.N.U. în le-

„Ajutorul” american a pus 
Turcia într-o stare 

de dependență
LONDRA 31 (Agerpres).
„In economia Turciei domneș

te inflația și haosul“ scrie co
respondentul dtin Istanbul al săp- 
tăniînalului englez „Times and 
Tide“. Autorul subliniază inca
pacitatea guvernului turc de a 
rezolva dificultățile economice 
care stau în fața țării. Turcia, 
scrie el, are datorii față de toa
te țările Europei, cu excepția 
Danemarcei...

Numeroase întreprinderi și di
ferite obiective care se constru
iesc în Turcia sînt finanțate de 
Statele Unite. Autorul arată tot
odată că ajutorul financiar străin 
a pus Turcia într-o situație de 
dependență.

Constituția țării, scrie auto
rul, a fost încălcată în repetate 
rînduri. Guvernul face tot ce-î 
stă în putință pentru a face 
presa să tacă. Din 1954, scrie 
autorul, peste 1000 de ziariști' 
au fost dațî în judecată și con
damnați la amenzi și închisoare.

• PUBLICITATE
IIIIIIIIUIIIW IHIillllUlli UUUUlIlllIftmJMtittiniHMHIilHiUn

1«

Importante hotărîri ale guvernului 
cuban

Primul decret lege elaborat 
un comitet guvernamental 
sărcinat cu problemele legate 
industrializarea t ...
la o suprafață de 44 milioane 
hectare terenuri petrolifere a- 
parținînd unui număr de 35 so
cietăți străine, inclusiv trustu
rile Shell Oii, Esson și Standard 
Oii. Din 1958, asociațiile străi
ne au exploatat jdoar 24 milioa
ne hectare, restul lăsînd'u-le ne
folosite. In expunerea de moti
ve, decretul arată că în proiec
tele guvernului de refacere a e 
conomiei țării, exploatarea tutu
ror resurselor țării este de un 
interes vital pentru poporul Cu
bei.

HAVANA (Agerpres).
Referindu-se la informații 

transmise de postul de radio 
Voz din Havana, agențiile de 
presă anunță o serie de decrete 
adoptate de guvernul Fidel Gas- 
tro privind naționalizarea con
cesiunilor petrolifere străine dlin 
Cuba și aplicarea de impozite 
speciale exporturilor de mine
reu.

de 
în
de 

țării se aplică
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Producția industrială sovietică 
crește într-un ritm mult mai rapid 
decît producția industrială a SALA
— Declarațiile unor oameni de știință americani —
NEW YORK 31 (Agerpres)
In rapoarte prezentate Comi

siei economice mixte a Congresu
lui S.U.A. ' economiști americani 
de vază relevă ritmul susținut al 
dezvoltării industriale a Uniunii 
Sovietice.

Intr-un raport.inclus într-o cu
legere specială publicată de ă- 
ceastă comisie, M. Bornșțein, pro
fesor la Universitatea din Michi- 
gan, după ce face o analiză sta
tistică detailată în care sublinia
ză că „este absolut incontestabil“ 
că producția industrială sovietică 
crește într-un ritm mult mai ra
pid decît producția industrială a 
Statelor Unite spune că „o com
parație între tendințele de creș
tere manifestate în perioada 1955- 
1958 este deosebit de favorabilă 

. pentru U.R.S.S. și nefavorabilă 
pentru S.U.A.“. In Uniunea So
vietică, scrie el, resursele sînt fo
losite pe deplin, se menține un 
ritm extrem de susținut și per 
manent de folosire a muncii și 
investițiilor de capital, nu au loc' 
întreruperi în producție ca cele 
care apar în condițiile unei eco
nomii a pieței ca aceea existentă 
în Statele Unite în urma depre
siunilor în activitatea de afaceri 
și în urma conflictelor de mun
că“.

Prof. Bornșțein ajunge la con-

s

cluzia că economia sovietică va 
progresa în continuare și că ea 
va depăși economia Statelor U- 
nite.

Prof. F. Boddy, de la Univer
sitatea Minnesota, declară:într-un 
alt raport inclus în culegere că 
în Uniunea Sovietică producția 
și venitul ei național se vor a- 
propia curînd, pe cât se vede, 
de nivelul 
din Statele 
vor putea 
ritmul dc 
lor“.

Boddy relevă caracterul pe 
plin realizabil al planurilor 
sporire a venitului național 
U.R.S.S. pe bâza planului șepte- 
nal.

producției și venitului 
Unite, dacă S.U.A. nu 
accelera considerabil 

creștere a economiei

de- 
de 
al

----o----

409.000 de studenți japonezi au demonstrat 
împotriva alianței militare 
dintre Japonia și S. II. A.

TOKIO 31 (Agrepres) TASS 
anunță:

Aproape 400.000 de studenți de 
la cele mai mari instituții de în- 
vățămînt superior din Japonia au 
demonstrat la 30 octombrie pe 
străzile orașelor japoneze pentru 
a cere,, împreună cu întregul po
por japonez; lichidarea alianței 
militare dintre Japonia și S.U.A.

La mitingul de la Tokio au 
participai peste 20.000 de stu
denți; Ei -au adoptat o declarație 
și o rezoluție în care protestea-

ză cu hotărîre împotriva încercă
rii , guvernului de a revizui „tra
tatul de securitate“ japono-ame- 
rican în vederea intensificării a- 
lianței militare cu S.U.A. Tinere
tul japonez, se spune în acest do
cument, nu vrea să-și verse sîn- 
gele într-un război absurd. „Noi 
cerem guvernului să întrerupă 
imediat tratativele cn Statele U- 
nite ale Americii cu privire la 
revizuirea „tratatului de securita- 

-te“ și să anuleze acest tratat”.

EVENIMENTELE \ 
SAPTĂMINII <;

• La 23 octombrie N. S. (
Hrușciov, președintele Consi- < 
Mulul de Miniștri al U.R.S.S. (' 
a comunicat președintelui Re- <, 
publicii franceze, De Gaulle, } 
că acceptă invitația sa de a > 
vizita Franța. Această veste a !' 
fost intîmpinată de opinia pur } 
blică mondială cu adîncă sa- (' 
tisfacție. <

• La 24 octombrie la Kiev ( 
a luat sfîrșit plenara C.C. al ( 
P.C. din Ucraina. Plenara a t 
hotărî t să convoace la 16 fe- 5 
bruarie 1960 cel de-al XXI-lea j 
Congres al P.C. din Ucraina. )

• In ziua de 27 octombrie i 
In Marele Palat al Kremlinu- ( 
lui s-a deschis cea de a lil-a 
sesiune a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. Pe ordinea de > 
zi a sesiunii figurează puncte (> 
care prevăd îndeplinirea gram- /
dioaselor obiective ale septe- 
naiului.

® Lr3 in.ivnnunv îmivoiga \

lume a aflat despre succesul ( 
uluitor repurtat de știința și ( 
tehnica sovietică prin fotogra- ( 
fierea părții invizibile a Lunii. ( 
Acest lucru deschide o nouă ( 
pagină în lupta pentru cuce- j, 
rîrea cosmosului. >

î
27 octombrie întreaga I,

In Laos trupele regale 
incendiază sate, jefuiesc 

și asasinează
HANOI 31 (Agerpres) China 

Nouă anunță :
Ziarul „Lao Hak Sat“ relatea

ză că trupele guvernului regal 
al Laosului continuă să efectue
ze în țară „expediții de pedepsi
re“, incendiază sate întregi, je
fuiesc și asasinează locuitori paș
nici.

In provinciile Fong Săli, Sam 
Neua și Luan Prabang trupele 
guvernului regal au împușcat 17 
oameni, au arestat 237 și au dat 
foc la 40 de sate. Ziarul subli
niază că clica lui Fui Sananiko- 
ne încearcă să distrugă forțele 
patriotice și iubitoare de pace din 
Laos. Cu toate acestea nici un 
fel de represiuni nu sînt în stare 
să împiedice lupta mereu cres- 
cîndă a poporului laoțian pentru 
libertatea și independența sa.

In regiunea Meond Met din 
provincia Vientiane unități popu
lare înarmate au înfrînt la 19 
octombrie un detașament al ar
matelor regale. Au fost omorîți 
6 soldați iar mulți alții au fost 
răniți.

Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei 
Baza a VlII-a Timișoara

Aduce la cunoștința* celor 
interesați că în zilele de 16- 
18 noiembrie a. c. se țin e- 
xamenele pentru obținerea 
autorizației de instalator au
torizat în domeniul gazelor 
lichefiate.

Examenele 
curești, str. 
bis.

Cererile se
a VUI-a Timișoara1, 
ciul tehnic 
trov nr. 2 A 
iembrie.

Informații 
zilnic la 
Timișoara.

se țin tn Bu- 
Budișteanu, 11

depun la Baza 
servl- 

str. Gh. Dimî- 
pînă la 10 np-

suplimentare 
telefon nr. 5362
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Sortiment bogat de 
cărți politice, științifice, 
tehnice și literare, note 
muzicale, plăci de pate« 
fon, vederi, reproduceri 
de picturi, rechizite de 
birou și școlare.
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PROGRAM DE RADIO
2 noiembrie

diojurnal, buletin meteorologie, 
sport. PROGRAMUL II. 14.07 
Ansambluri de cîntece sovietice 
care ne-au vizitat țara, 14,30 
Muzică ușoară, 15.00 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultura, 16,15 Concert de estra
dă, 17,35 Romanțe ruse în in
terpretarea soliștilor noștri, 18,05 
Cîntece din trecutul dte luptă al 
poporului nostru, 18,20 „Săptă- 
mîna muzicii sovietice“, 19,00 
Muzică ușoară din țări prietene, 
20,00 Arii din opere, 20,28 Din 
creația compozitorilor Dunaevski 
și Soloviov Sedoi, 21,15 Cîntă 
orchestra „Doina Argeșului“ din 
Pitești

PROGRAMUL 1. 7,30 Cîntece, 
8,00 Muzică ușoară, 8,30 Con
cert de muzică simfonică, 9,10 
Muzică corală romînească, 10,00 
Program de valsuri, 11,03 Muzi
că de estradă, 11,30 Vorbește 
Moscova ! 13,05 Cîntece despre 
brigadieri, 14,00 Concert de 
muzică populară romînească, 
15,10 Muzică de estradiă, 16,00 
Prin sălile de concert ale Capi
talei, 16,30 Melodii populare ro- 
mînești, 17,45 Soliști și orches
tre de muzică ușoară, 19,20 Din 
cîntecele și dansurile popoare
lor. 20.00 Teatru la microfon : 
„De-o vîrstă cu furtuna“. Adap
tare radiofonică diupă piesa 
scriitorului sovietic T. Solodar, 
21,18 Muzică ușoară, 22,00 Ra-
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