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Minerii Văii Jiului raportează 
partidului:

• IN LUNA OCTOMBRIE AU FOST EXTRASE PESTE 
PLAN 7237 TONE DE CĂRBUNE.

• TOATE EXPLOATĂRILE, CU EXCEPȚIA MINEI VULCAN 
DEPĂȘIT SARCINILE DE PLAN.
IN 10
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Cristea Aurel, Tucaciuc Mihai, 
Gali Mihai și alții. Minerii de 
la Aninoasa au muncit în oc
tombrie cu un randament mediu 
pe post de 1,098 tone, fiind și 
în acest sens fruntașii pe bazin.

ȘI-AU

65.057
S-AU EXTRAS PESTE PLAN

Succese însemnate au obți- 
și colectivele minelor Uri- 
și Lupeni care și-au depășit

LUNI, PE BAZIN 
DE CĂRBUNE.

Din abatajele 
Văii Jiului în lu
na octombrie s-au 
extras 7237 tone 
de cărbune peste 
plan din care 
2.885 tone de căr
bune cocsificabil.

Important > este faptul că la a- 
cest succes și-au adus contribu
ția minerii dlin toate exploatările 
cu exaepția celor de la Vulcan 
care au trecut prin serioase 
greutăți provocate de condițiile 
de exploatare. In luna octom
brie colectivul minei Aninoasa 
este fruntaș în întrecerea pe ba
zin. Minerii de aici au extras 
peste plan 3.647 tone de cărbu-

La mina Aninoasa

ne. 
nut 
câni 
sarcinile lunare cu 1666 tone și, 
respectiv, cu 1219 tone de căr
bune cocsificabil. Au obținut re
zultate bune în îndeplinirea sar
cinilor de plan minerii de la Lo- 
nea și Petrila care și-au între
cut planul lunar cu 2348 tone și 
respectiv, 582 tone de cărbune.

In luna octombrie, pe combi
nat randamentul muncii a cres
cut la aproximativ 0,951 tone de 
cărbune pe > post. Condițiile exis
tente permit minerilor să-și în
deplinească integral pînă la fi
nele anului angajamentele spo
rite, asumate în întrecere.

— toate sectoarele
peste plan

In luna octom
brie, colectivul 
minei Aninoasa a 
desfășurat o rod
nică activitate în 

.. îndeplinirea. rit
mică a sarcinilor 
de plan. Drept ur

mate toate sectoarele minei au 
extras cărbune pieste plan. Tre
buie menționată munca depusă 
de minerii sectorului I care au 
recuperat rămînerea în urmă 
din primele zile ale lunii și au

depășit planul cu 604 tone de 
cărbune. Fruntaș pe exploatare 
este colectivul sectorului IV Pri
boi care a trimis la ziuă 1890 
tone de cărbune peste planul lu
nar.. Merită subliniat faptul că 
succesul acesta se. datorește ac- - 
țiunii întreprinse pentru ridica
rea tuturor brigăzilor. la nivelul 
sarcinilor de plan cît și extinde
rii metodei de preluare a brigă
zilor mai slabe de mineri cu ex
periență așa cum au făcut, cu 
rezultate bune, minerii fruntași

Scurt interviu 
despre... cărbune

Intr-una din 
maistrul miner 
se pregătea să : 
vând un răgaz 
el ne-a vorbit 
sectorului său.

— „Minerii sectarului II de la 
Uricani, ajutați de maiștri șl 
tehnicieni, depun eforturi mereu 
mai intense pentru îndeplinirea! 
înainte de termen a angajamen
telor de întrecere. In luna octom
brie noi am extras 951 tone de 
cărbune peste plan, situîndu-ne 
pe primul loc în întrecerea pe 
mină. Ca să evidențiez măcar a 
brigadă mi-ar fi greu. In sector 
toate brigăzile de lâ abataje ob
țin zilnic randamente de 5—? 
tone de cărbune pe post deci cu 
mult peste cele planificate. Prin
tre cele mai bune brigăzi a-șl 
menționa totuși pe minerii lui 
Năsăleanu Miron, Rusu Dumitru, 
minerii de la abatajul nr. 1 din 
stratul 8—9 și pe alții. Pînă la 
finele anului noi vom munci cu 
și mai multă hotărâre pentru a 
ne îndeplini și depăși angaja
mentele de întrecere".

G. D.

i zilele trecute, 
Enache Dumitru 

intre în mină. A- 
de câteva minute 
desp re s uccesefe

Brigadierul Novak loan conduce intr-unui din locurile de mun
că ale sectorului >V A de la mina Lupeni o brigadă de mineri 
care își Îndeplinește ritmic sarcinile de plan. In octombrie de pil
dă, datorită tonelor extrase peste plan de această brigadă, ca și! 
■ie celelalte, colectivul sectorului a extras peste plan mai bine de 
550 tone de cărbune cocsificabil. IN CLIȘEU: Minerul șef de 
schimb în -ui Bogdan Teodor și cu ortacul său Palu Petru 
pun la cate munca schimbului in oare vor intra peste cîteva 
minute. _ _...

avut loc consfă-
pe mi-

mm moh a g (intritaifj la liiita nulii kimiII? 
Depășirea ritmică a indicilor de plan 

ne aduce ciștignri importante

Citiți în pag. IV-a
• „Politica externă a Uniu

nii Sovietice este coexis
tența pașnică“

V A. Mikoian va pleca in 
Mexic

- • Afganistanul salată îmbu
nătățirea relațiilor interna
ționale

• Manevre ale forțelor ar
mate americane la Okina- 
wa

Pqaparația Lupeni este una 
din unitățile economice de sea
mă ale Văii Jiului. Aici se spală 
și prepară cărbunii necesari fur- 
naliștilor de la Hunedoara. De 
aceea, colectivul de aici se stră
duiește să muncească îh așa fel 
încât să asigure o producție con
tinuă, fără stagnări și întreru
peri — ne spune tov. ing. Filip 
Gheorghe de la preparația Lu
peni ca răspuns la ancheta 
noastră.

In această direcție, noi am 
obținut pînă acum unele reali
zări bune. Astfel, sarcina de 
plan pe trei trimestre la cărbune 
brut a fost depășită cu 583 tone. 
Iâ cărbune cocsificabil cu 1402 
tone, am îmbunătățit recupera
rea globală cu 0,5 la sută, recu
perarea Ia cărbunele special cu 
0,5 la sută, randamentul global 
cu 0,9 la sută, indicele de cenușă 
de la specia] cu 0,2 la sută, iar 
la cenușa de mixte cu 1.3 la 
sută.

Realizarea și depășirea ritmi
că a indicilor de plan pe cele 
9 luni trecute a avut o influență 
considerabilă asupra întregii si
tuații a prețului de cost al pre
parării cărbunelui. Astfel, la 
materiale s-au făcut economii 

față dle planificat — de 0,74 
lei, la salarii 0,44 lei, la ener
gie de 0,40 lei, la amortismen
te de 0,11 lei, la reparații cu
rente de 0,05 lei etc. E drept că 
la unele capitole cum sînt chel
tuieli de secție, contribuții, au 
fost unele depășiri — dar în 
alte direcții muncitorii au obți
nut realizări reducînd consumul 
de barită de la 6,70 kg. pe tona 
de cărbune în trimestrul II la 
numai 4,80 kg. pe tonă în tri-

Bilanțul realizărilor obținute 
dte minerii de la Petrila în pri
mele 9 luni ale anului și în spe
cial în trimestrul III arată că 
aici s-ău depus străduințe pen
tru îndeplinirea cu cinste a an
gajamentelor asumate în între
cere. De la începutul anului la 
Petrila s-au extras peste plan 
mai bine de 17.300 tone de căr
bune, obținute pe seama spori
rii productivității muncii la pes
te 1,023 tone pe post. In pri
mele 9 luni ale anului, minerii 
petrileni au economisit 1.555.000 
lei la prețul de cost al produc
ției brute.

Recent, a
tuirea de producție 
nă la care s-au dezbătut pe larg 
posibilitățile colectivului pentru 
îndeplinirea integrală a tuturor 
obiectivelor propuse în întrecere.

In trimestrul III, perioada a- 
nalizată, la mină s-au produs 
peste plan 6881 tone de cărbune 
energetic, rezultat care putea fi 
însă mai mare cu circa 3.200 to
ne de cărbune, adică atît cu cît 
a rămas dator colectivul primu
lui sector al minei. Linia de 
fronturi în cărbune este suficien
tă pentru a asigura îndeplinirea 
sarcinilor și angajamentelor. La 
sectorul I însă, din vina condu
cerii sale (șef tov. ing. Bosa 
Cornel) neglijarea asanării sui
torului de aeraj din stratul 5 
blocul O ca și întreținerea defec-

tuoasă a galeriilor de cap și ba-, 
ză de pe stratul 13 au cauzali 
serioase greutăți brigăzilor de 
la abatajele în trepte răsturna
te. In trimestrul III la acest sec
tor au rămas sub plan cinci brî-. 
găzi de la abataje și trei brigăzii 
de la pregătiri. Activitatea eco
nomică a minei a mai fost gre
vată și de munca neritmică de 
la sectorul IV al minei care cui 
toate că a depășit planul trimes
trial cu 1057 tone dte cărbune, a 
lost mai tot timpul sub plan, 
recuperînd rămînerea. în urnw 
doar spre sfârșitul perioadei. 
Sectoarele care aü muncit ritmic 
și cu spor sînt sectoarele II șî 
III de unde în trimestrul III au 
fost date peste plan 6035 tone 
și, respectiv, 2952 tone de căr
bune.

Angajamentul în privința eco
nomiilor suplimentare prevede 
că se vor economisi în acest an 
3.600.000 lei la prețul de cost. 
In primele 9 luni minerii Petri- 
lei au obținut doar 1.555.000 lei. 
Este, așa cum s-a apreciat în 
consfătuire, un rezultat care nu 
exprimă, întrutotul posibilitățile 
colectivului de aici. Din cauza 
muncii nesatisfăcătoare, la sec
toarele 1 și IV prețul de cost a 
fost grevat în trimestrul II cu 
4,61 lei/tonă și, respectiv, cu

ing. GH. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a)
domeniu o 
440.000 lei 
a făcut po- 
șî chiar de-
de 400.000

mestrul III. Toate acestea ne-au 
dat numai în acest 
economie totală de 
pînă acum, ceea ce 
sibil să ne realizăm 
pășim angajamentul
leî economii pe care l-am avut 
pe anul în curs.

Acest succes însemnat nu ar 
fi fost posibil fără străduința și 
munca neprecupețită a întregu
lui colectiv, în frunte cu schim
burile fruntașe ale tov. Szabo 
Dominic, Teici Martin, Gali A- 
dalbert și altora. De exemplu, 
au fost luate o seamă de mă
suri tehnico-organizatorice ca: 
repartizarea echipelor de mun
citori pe utilaje, repararea ma
șinii de zețaj nr. 1, refacerea 
bateriei de flotare B, repararea 
elevatoarelor intermediare și de 
griș nr. 1 și 2, schimbarea sis
temului de acționare la mași
nile de zețaj, confecționarea 
unui ciur fix pentru mixtele de 
la mediu dens etc. In același 
timp colectivul de inovatori a 
venit cu un număr de 13 inovar 
ții în sprijinul rezolvării pro
blemelor de producție printre ca
re modificarea schemei de eli
minare a șistului la jgheabul III 
Rheo 10—80 mm., a lui Szabo 
Dominic, sistemul de susținere 
a cuvei în ulei la întrerupătorul 
DITU 25 A și altele.

Toate acestea ne-au adus suc
cesele arătate mai sus în reali
zarea și depășirea ritmică a in
dicilor de plan și implicit înde
plinirea cu cinste încă de pe a- 
cum a angajamentului anual de 
economii. Nea sîntem hotărîți ca 
și în viitor să muncim în așa 
fel ca să înscriem noi sume în 
contul nostru de economii.

Alegerile în organizațiile de bază ale partidului

Stimularea pregătirii profesionale a viitorilor ingineri 
intensificarea activității științifice

organizației de bază de la Institutul de mine
Zilele trecute a avut loc adu

narea pentru darea de seamă și 
alegerea noului birou în cadrul 
organizației de bază de la In
stitutul de mine „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ din Petroșani. Adunarea a 
avut loc în prezența tovarășilor 
David Lazăr, secretar al Comi
tetului regional de partid Hu
nedoara. Vîjdea Gheorghe, secre
tar al Comitetului raional de 
partid, Raczek Nicolae, din par
tea comitetului orășenesc de 
partid Petroșani și alți activiști 
cu munci de răspundere.

Ampla dare de seamă asupra 
activității vechiului birou pe pe
rioada care s-a scurs de la ulti
mele alegeri și pînă în prezent, 
precum și discuțiile la care au 
participat peste 20 de tovarăși, 
au oglindit că în cadrul Institu
tului de mine — important cen- 

i tru al învățămîntului superior, 
creat de regimul nostru de 
mocrație populară — munca co
muniștilor, exemplul lor înain
tat. constituie principalul factor 
mobilizator în pregătirea viito
rilor ingineri, oameni cu o înal
tă pregătire profesională și po
litică, cadre de bază care, să lup
te pentru îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor ce stau în fața in
dustriei noastre miniere în plină 
dezvoltare.

în centrul atenției

Darea de seamă a pus în lu
mină progresele obținute în ri
dicarea continuă a nivelului în
vățământului în institut, în pregă
tirea tot mai temeinică a viitori
lor specialiști mineri, în ridica
rea nivelului lor de conștiință. 
La sesiunea de examene din iu
nie a. c. s-au prezentat la exa
mene 92,4 la sută din totalul stu
denților, din care 97,63 14 sută 
au promovat. Faptul că 75,74 
la sută- din examene au tost pro
movate cu note între 7 și 10 con
stituie de. asemenea o mărturie 
a îmbunătățirii muncii studenți
lor. cu cartea, a întăririi răspun
derii lor față de sarcina de a în
văța, și în același'timp a creș
terii nivelului activității cadrelor 
didactice.

Paralel cu pregătirea de noi 
contingente de ingineri ai in
dustriei extractive, Institutul de 
mine din Petroșani desfășoară o 
tot mai susținută activitate de • 
cercetare științifică, în cadrul că
reia cadrele didactice și' cer mai 
buni studenți în frunte cu comu
niștii, își propun să vină în spri
jinul colectivelor exploatărilor 
miniere din Valea Jiului și din 
celelalte regiuni miniere ale ță
rii în' rezolvarea sarcinilor me
reu sporite privind i creșterea 
productivității muncii,' îmbunătă-

■țirea calității și reducerea pre
țului de cost pe baza perfecțio
nării procesului de producție, a 
utilajelor și metodelor de mun
că. Rod al acestei preocupări 
sínt cele două sesiuni științifice 
studențești d'in anul universitar 
trecut. In sesiunea din decem
brie 1958 au fost prezentate nu
meroase lucrări realizate de 85 
studenți, din care 7 au fost pre
miate. Aceste lucrări de cerce-, 
tare, la care au participat stu
denții membri și candidați de 
partid Măruță Gheorghe, Căli- 
■noiu Ionel, Constantin Gheorghe 
ș. a. au ’tratat probleme impor
tante puse de activitatea exploa
tărilor noastre miniere: îmbu
nătățirea factorului de putere la 
mina Lupeni, comhaterea focu
rilor în minele de lignit, cură
țirea vagonetelor de mina prin 
vibrare, îmbunătățirea construc
ției' și exploatării ciocanelor

■ pneumatice produse de uzinele 
„Independența“-Sibiu. Ultimele 
două teme sînt acceptate spre 

?a’fi prezentate la seminarul ști
ințific național secția construc
ții de mașinii ce va avea loc în 
curînd Ia București. Unele lu
crări s-au bucurat de apreciere

I. BRANEA
(Continuare in pag. 2-3)
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petroșăneană

Pe marginea anul i» 
fle fotbal

i amical
5’ ' 1

i

In urma rezul
tatelor obținute 
pînă în prezent 
deși mai sînt de 
jucat două etape, 
echipa de rugbi 
din cadrul cate
goriei B, Știința 
Petroșani, poate 
ii încă de pe a- 
ium socotită în 
categoria A. Din 
cele 30 de echipe 
de categoria B 
din țară, «.are 
activează în cele
,trei serii, echipa 
este singura fără nici o înftin- 
gere în tot campionatul, avînd 
în același timp și cel mai bun 
esaveraj. Duminică, prin nepre- 
zentarea la Petroșani a echipei 
Chimica Tîrnăveni, formația 
Știința Petroșani a cîștigat cu 
6—0, rezultat obținut și în ur
mă cu două săptămîni prin ne- 
prezentarea formației Corvinul 
Hunedoara. Aceasta însă nu a 
avantajat cu nimic echipa Știin

ța Petroșani, deoarece, cu sigu
ranță că rezultatul de pe teren 
— în cazul cînd s-ar fi prezentat 
cele două echipe — ar fi fost 
mult mai bun. Dovadă, duminica 
trecută echipa petroșăneană a 
învins la Cluj echipa C.F.R. cu 
6—0. Indiferent de rezultatele pe 
care le va înregistra în următoa
rele două etape, Știința Petro* 
șani va promova în categoria A.

IN CLIȘEU: Un aspect din 
timpul unui antrenament al rug- 
biștilor de la Știința Petroșani.

O țuică echivalent... 449 popice doborîte
Formația de popice Voința Pe

troșani, campioana de anul tre
cut a raionului, s-a prezentat du
minică la Vulcan pentru a sus 
ține intiinirea de popice, din ca
drul campionatului raional, in 
compania formației vulcănene Mi 
nerul. Pe pistă au apărut prtmli 
doi popicari. De la Voința con
cura Albu. Cel de al doilea ju
cător al Voinței și anume luliu 
Ventzel s-a gîndit că ar fi bine 
să meargă să se „răcorească pu
țin la un bufet", pînă să-i vină 
rîndul, deși era trecut deja pe 
foaia de arbitraj. Și Ventzel „s-o 
răcorit” atît de tare încît „a în
ghețat" lingă tejghea și nu a mai

K«^-<

putut veni la arena de popice. 
In acest timp adversarul său di
rect din Vulcan „se încălzea" sin
gur pe pistă, totalizînd 385 
popice doborîte. in această situație, 
popicarii de la Voința au pierdut 
întîlnirea cu o diferență de 449 
popice, deoarece, următorii jucă
tori au fost descurajați de com
portarea cu totul necorespunză
toare a coechipierului lor — Vent
zel.

Asociația sportivă Voința are 
datoria să ia toate măsurile ne
cesare pentru ea a ernenea abateri 
să nu se mai întîmple, avînd în 
vedere că această echipă a fost 
cea mai bună din toată regiu
nea în anul trecut.

Minerul Deva 
Minerul Aninoasa 0-2

Duminică, la Deva a avut loc 
o întîlnire amicală de fotbal în
tre Minerul Deva si Minerul A- 
’ninoasa, organizată în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie. Fruntașă 
clasamentului campionatului regio
nal de fotbal din seria I-a și a- 
nume Miherul Aninoasa a învins 
în acest meci cu 2—0 (0—0) 
echipa clasată pe locul II în se
ria Il-a «— Minerul Deva. Spec
tatorii prezenți la meci au aplau
dat îndelung formația aninosea- 
nă. care a prestat un joc frumos, 
tehnic, încadrîndu-se perfect în 
limitele sportivității. Părerea u- 
nanimă a fost că la a- 
ceastă oră Minerul Aninoasa este 
în plină formă, dovedind că 
rința ei de a cîștiga pentru 
doua oară titlul de fruntașă 
clasament este însoțită de un 
bal de calitate și de o pregătire 
fizică deosebită.

----- ★------  

Întîlnire triunghiulară 
de șah

Sala de șah a clubului minier 
din Lupeni a găzduit duminică 
o întîlnire triunghiulară de șah. 
la care au participat asociațiile 
sportive Minerul Lupeni, Ener
gia Paroșeni și I.S.E.C. Lu
peni, organizată în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie. La întrecerea pe 
echipe Minerul Lupeni a întrecut 
I.S.E.C. cu 6—1. Avînd în vede
re sistemul de joc eliminatoriu 
la mesele de șah au luat loc 
apoi cîștigătoriii de la Minerul 
Lupeni și șahiștii Energiei Pa
roșeni. De data aceasta repre
zentanții Minerului au obținut re
zultatul de 3Va la 2'/2.

da- 
a 

în 
foț-

I

I
!

i

i

In ultimele trei săpîămîai, su
porterii echipei Jiul Petroșaai, 
deși mai puțin activi ca în alte 
orașe, dar perseverenți în dra
gostea lor pentru echipă,,nu au 
mai avut prilejul să vadă for
mația Jiul nici chiar la un meci- toarea fprnțațiejs Crîznic — Ro- 
amical. Așa că duminică dimi
neața, deși se anunțase o întîl- 
nire cu formația Minerul Vul
can, din campionatul regional, 
la stadion au venit totuși destul, 
de- mulți spectatori. Dar nu hu- 
mai aceasta i-a aduș pe.supor-- 
terii Jiului în tribune. în ulti
mele două săptămîni, ațît rezul
tatele slabe obținute de Jiul în 
campionat, dar mai ales 
formările care au avut 
echipă și în conducerea 
servit suporterilor atîtea 
reci și calde încît ei erau foarte 
nerăbdători să vadă rezultatele 
acestor frămîntări în însăși com
portarea echipei pe teren. Și se

.pare că miturile -Iu a(*
■ ducerea asociației^ 
comisia de fotbal 1 
tul de tîrziu — au c 
care eficacitate. Echipa 
portat duminică mulțumitor, rezuk 
tatul 8—0 s-a obținut cu urmă-

ire.

tnoșan, Panait, ’Valia — Coz- 
moc, Farkaș — Manea, Tîlves- 
cu, Ciurdărescu, Gabor, Nertea. 
Formula cu Tîlvescu inter, a dat 
rezultate bune duminică:. Dar ar 
fi prematur să 1 se dea imediat 
un cajiiicațiv categoric, aceas
ta nu numai pentru faptul că 
este în primul meci ei și: pentru 
că ăpărarea Vulcanului nu se 

trans- ” poate compara totuși cu a echi- 
loc în' pei Dinamo București sau UTA 
ei, au 
dușuri

cu care urmează să joace for
mația Jiul, Dar timp este sufi
cient .pînă Ia reluarea campio
natului, pentru a se verifiea te
meinic, în întîlniri mai grele, 
noua formulă de atac.

O

CE_REȚI ÎN UBRĂKÎJ

Educarea calităților morale și de voință 
ale sportivilor

Aceste calități se educă în pro
cesul desfășurării antrenamente
lor și concursurilor, aplfoîndu-se 
anumite mijloace și metode, pe 
care autorul le prezintă în lucra
rea de față.

Una din sarcinile de bază 'ale 
profesorilor, antrenorilor, instruc
torilor și altor cadre din domeniul 
culturii fizice și sportului 
educarea calităților morale 
voinței la sportivi.

DE

este 
și a

FOTBAL ÎN ȘCOALĂ
rilor din cadrul școlii.

Colectivul de profesori cart a 
alcătuit această lucrare a folosit 
materiale culese din experiența 
lor profesională precum și reali
zările înaintate în domeniul edu
cației fizice în U.R.S.S.

problemele 
și învățare 
în procesul

JOCBL
Volumul cuprinde 

metodicii de educare 
a jocului de fotbal,
lecțiilor de instruire—antrena
ment, indicațiile pedagogice pen
tru desfășurarea lecțiilor, cît și 
cele pentru organizarea concursu-

Echipa feminină de popice din cadrul Asociației sportive Viscoza, Lupeni este, hotărită ca in 
apropiatul campionat raional să ocupe locul întîi. Pentru aceasta întreaga echipă se pregătește in
tens, făcînd cu regularitate antrenamente în popicăria asociației.

IN CLIȘEU: Echipa ele popice in frunte cu căpitanul ei Motdovan Constanța.

Stimularea pregătirii profesionale a viitorilor ingineri, 
intensificarea activității științifice — în centrul atenției 

organizației de bază de la Institutul de mine
(Urmare din pag. l-a) 

și peste hotare fiind publicate în 
revistele de specialitate.

Organizația de partid, comu
niștii din conducerea institutu
lui au militat pentru atragerea 
cadrelor didactice la o susținută 
activitate științifică îndreptată 
de asemenea spre rezolvarea pro
blemelor puse de dezvoltarea in
dustriei noastre extractive. In 
sesiunea științifică a cadrelor 
didactice organizată cu prilejul 
celei de a 10-a aniversări a in
stitutului, au fost prezentate 56 
lucrări, din care 11 au fost pre
miate iar 17 acceptate spre a fi 
tipărite în volumul 11 al buleti
nului științific al institutului. 
Un loc tot mai important în ac
tivitatea' științifică îl ocupă te
mele de luerări contractate de 
institut cu unitățile productive.

Activitatea în Institutul de 
mine din Petroșani devine tot 
mai complexă, mai bogată, ast
fel încît să existe condiții tot 
mai bune pentru pregătirea mul
tilaterală a viitorilor ingineri. 
Organizarea de consultații su
plimentare pentru studenții pro-

veniți din rîndul muncitorilor, la 
care au fost atrași asistenții 
membrii și candidații de partid, 
ținerea de conferințe, simpozioa
ne, discuții libere Ia clubul stu
dențesc, manifestările culturale 
sînt tot mai frecvente.

Adunarea generală pentru da
rea de seamă și alegeri a oglin
dit convingător că aceste reali
zări sînt un rezultat al întăririi 
numerice și calitative a organi
zației de bază, rezultat al creș
terii rolului comuniștilor de con
ducători și exemple înaintate de 
muncă. In perioada care s-a 
scurs de la ultimele alegeri rîn- 
durile organizației de bază au 
crescut cu 11 noi membri de par-4 
tid și 10 candidați. Trasarea de 
sarcini concrete membrilor și 
candidaților de partid, grija pen
tru ridicarea nivelului activită
ții organizației U.T:M., a Aso
ciației studențești, controlul în
deplinirii sarcinilor, încadrarea 
"membrilor și candidaților de par
tid în învățămîntul de partid, 
preocuparea pentru îmbunătăți
rea învățămîntului politic U.T.M., 
a învățămîntului ideologic al 
cadrelor didactice etc., au asi

gurat ridicarea nivelului muncii 
politice în cadrul institutului. 
Brigăzile de muncă patriotică 
ale studenților au prestat peste 
6000 ore de muncă voluntară la 
acțiuni gospodărești.

Lucrările adunării generale au 
constituit o trecere în revistă a 
realizărilor obținute în activita
tea organizației de bază, în mun
ca profesională și în celelalte ra
muri de activitate. Realizările 
sînt multe, dar desfășurarea a- 
dunării generale a arătat că mat 
există lipsuri asupra cărora 
membrii și candidații de partid 
în frunte cu noul birou al orga
nizației de bază trebuie să-și 
îndrepte atenția

Discuțiile mai ales, au consti
tuit un bogat izvor de învăță
minte pentru îmbunătățirea mun
cii de viitor. Tovarășul Tomescu 
Ilie, șeful catedrei de științe so
ciale, s-a ocupat pe larg de unele 
aspecte ale muncii în institut, 
subliniind că unele cadre didac
tice, îndeosebi șefi de catedre, 
se rezumă ia predarea cursuri
lor, . fără să se intereseze de fe
lul cum sînt aprofundate de stu- 
denți disciplinele pe care le pre

dau. Biroul organizației de bază 
a manifestat grijă pentru desfă
șurarea învățămîntului ideologic 
al cadrelor didactice, dar nu a 
urmărit dacă învățămintele des
prinse de la aceste cursuri sînt 
aplicate în viață, în activitatea 
lor zilnică de pregătire a stu
denților. Vorbitorul a criticat 
vechiul birou pentru faptul că 
nu a căutat să cultive la toți 
membrii și candidații de partid 
răspunderea pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin, curajul, 
intransigența față de lipsuri. Bi
roul a depus o slabă activitate 
de sprijinire a cadrelor didactice 
tinere. Interesante și pline de 
învățăminte pentru activitatea de 
viitor au fost discuțiile purtate 
de studenții Savu Dumitru și 
Măruța Gheorghe. Din cuvîhtul 
lor s-a desprins că biroul orga
nizației de bază n-a depus tot 
efortul pentru a asigura muncii 
politice un conținut bogat. S-âu 
făcut multe pentru sprijinirea la 
învățătură a studenților veniți 
din producție, dar nu îndeajuns. 
Biroul nu a fost preocupat de 
a crea studenților proveniți din 
producție mai mult timp de în
vățătură. Sînt dese cazurile cînd 
aceștia au prea multe sarcini, în 
timp ce alții nu sînt atrași la 
activitate obștească. Au fost 
scoase în evidență unele neajun
suri de organizare care dăunea

ză învățămîntului politic. Așa de 
exemplu, timpul pentru învăță
mîntul politic U.T.M. nu a fost 
bine ales. Conferințele se țin 
imediat după terminarea cursu
rilor, din care cauză studenții 
nu-și mai pot concentra atenția. 
Unele lecții h-au fost ținute la 
timp. Studentul Sava Dumitru 
a arătat că organizația de par
tid și U.T.M. h-âu muncit pentru 
a învăța studenții să prețuiască 
așa cum se cuvine condițiile de 
învățătură și de viață create de 
partid și guvern, de poporul nos
tru eliberat de exploatare. Stu
denții sînt tineri, spunea el, și 
majoritatea lor n-au putut cu
noaște prin proprie experiență 
vitregia stăpînirii burghezo-mo- 
șierești. Unii dintre ei cred că 
condițiile deosebite de muncă și 
învățătură asigurate azi studen
ților există de cînd lumea, și nu 
știu să le prețuiască. Era bine 
— și nici de acum înainte nu-i 
tîrziu — ca biroul organizației 
de partid sau organizația U.T.M. 
să invite comuniști vechi,’ mun
citori și intelectuali vîrstnici în 
fața studenților care să le vor
bească despre viața gfea, plină 
de mizerie și suferință la car» 
osîndeau clasele exploatatoare 
pe cei ce muncesc

Pe larg s-a ocupat de munca 
politică în rîndul utemiștilor și 
a celorlalți studenți și tov. Me-
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In adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri din cadrul organi
zației de bază de la Teatrul de stat 
Petroșani, membrii de partid au 
dezbătut numeroase probleme, 
printre care munca depusă pen- 

■ tru educația cetățenească a ac
torilor, pentru ridicarea nivelului 
politic și ideologic al membrilor 
de partid precum și probleme le
gate de întărirea vieții 
partid.

Una 
legată 
păpuși 
mod deosebit atenția, 
toți vorbitorii au făcut referiri mai 
mult sau mai puțin concrete pri
vind activitatea acestei secții.

Din păcate discuțiile, dat fiind 
activitatea cu totul nesatisfăcă
toare a acestei secții, n-au putut 
să evidențieze o muncă susținută, 
interesul pentru o creație de cali
tate; ci să seziseze numeroase lip
suri care dăinuie de mult timp 
în cadrul teatrului de păpuși.

Astfel, a rezultat că responsa
bilul acestei secții, Teodor Dom
bora, fost avocat, a dat dovadă 
de atitudini cu totul nepermise, 
generînd o seamă de lipsuri se
rioase, care în ultima instanță 
s-au răsfrînt în mod negativ asu
pra muncii de creație. Așa se ex
plică faptul că în stagiunea 
1958—1959 teatrul de păpuși n a 
dat decît trei premiere în total, 
iar în actuala stagiune pînă în pre- 

. ,?ent numai o singură premieră, pri- 
id pe cei 35.000 copii din Va- 

iea Jiului și pe alte mii din raioa
nele limitrofe să beneficieze de 

• spectacole date de teatrul creat 
lor de regimul nostru democrat- 
popuiar.

Teodor Dombora, împreună cu 
soția sa Izabela Domhcra si alții 
au creat un climat impropriu 
creației, climat în care domnea 
familiarismul, favoritismul, lipsa 
de‘ răspundere față de îndeplihi- 
rea- sarcinilor șl alte neajunsuri 
și mai grave. O asemenea stare 
de lucruri nefirească în mod lo
gic naște întrebarea : Gum de 

-•* s-a putut tolera ca, cei ce sînt 
chemați să contribuie la educa
ția copiilor, să trăiască într-o a- 
semenea atmosferă ?

In primul rînd, vinovată se 
însuși conducerea teatrului, 

...ai precis directorul adjunct lo- 
sif Peleș care răspundea de a- 
ceastă secție. Sub aripile sale 
oblăduiioare și a privirilor sale 
binevoitoare lipsurile, abaterile se 
cuibăreau tot mai mult în teatrul 
de păpuși. Deși cunoștea bine 
starea de lucruri de aici, n-a fă
cut nimic pentru curmarea ei, pen- 

reț, secretarul organizației 
U.T.M. Intre altele el a sezisat 
o lipsă care trebuie remediată 
de noul birou. Anume membrii 
biroului organizației de bază, 
comuniștii, au participat foarte 
rar la adunările organizațiilor 
U.T.M. pe ani. Tov. Munteanu 
Iosif ș. a. au arătat că în aten
ția muncii politice trebuie să 
stea și întărirea grijii pentru 
păstrarea avutului obștesc. Din 
discuții a reieșit puternic nece
sitatea ca noul birou al organi
zației de bază să acorde cea mai 
mare atenție muncii politico-edu- 
cative în rîndul studenților, și în 
acest scop să ia măsuri de îm
bunătățire a activității organiza
ției U.T.M. și Asociației studen
țești.

Tovarășii Kov'acs Ștefan, rec
torul institutului, Constantinescu 
Ilie, prorector, au cerut ca noul 
birou să se ocupe mai mult d*e 
atragerea în partid a cadrelor 
didactice tinere, cu perspectivă, 
fapt care va duce Ia creșterea 
capacității organizației de bază. 
Trebuie urmărit cu perseverență 
pentru ca membrii și candidații 
ue partid să fie comuniști nu 
numai în adunări, ci în întreaga 
lor activitate, să ia poziție fer
mă împotriva manifestărilor ne
sănătoase, împotriva atitudinilor 
înapoiate.

!□ cadrul • discuțiilor un loc

din probleme 
de activitatea 
a teatrului, a

interne de

însă, cea 
secției de 
reținut în

Aproape

tru îmbunătățirea activității, dînd 
dovadă de o crasă lipsă de răs
pundere în îndeplinirea acestei 
sarcini. Ca director adjunct pen
tru problemele de administrați- 
a trecut cu ușurință peste lucruri 
care aparțin direct de resortul 
său. Astfel, n-a sezisat faptul că 
montarea unor spectacole la teatrul 
de păpuși era mult prea costisi
toare, lucru ce nu poate denota 
altceva decît lipsă de spirit gos
podăresc, ignorarea luptei, ce se 
desfășoară de către toate colecti
vele raionului nostru pentru obți
nerea de cît mai multe econom*

Daca Teodor Dombora și direc
torul adjunct Iosif Peleș care nu 
sînt membri de partid se fac vi- 
novați de aceste lipsuri grave, 
apoi nici organizația de baza, 
membrii de partid din teatru nu 
sînt străini de ele.

E drept că s-au încercat unele 
intervenții slabe din partea or
ganizației de bază de a îmbună
tăți munca la această secție, tra- 
sînd șarcină membrului de partid 
Cristian Niculescu de Ia teatrul 
de adulți să se ocupe de ea. Dar 
nici acesta nu și-a dus la înde
plinire sarcina așa cum se cere, 
iar biroul organizației de bază 
nu l-a controlat, nu l-a tras la 
răspundere. Organizația de bază 
nu a luat o poziție hotărîtă față 
de situația de la teatru! de pă
puși, n-a muncit pentru întărirea 
rîndurilor sale cu elemente cins
tite din cadrul acestei secții. Nu
mai așa se poate explica faptul 
că la teatrul de păpuși nu există 
Aici un membru de partid.

Se cere ca această stare de lu
cruri să fie grabnic lichidată, 

.. luîndu-se măsuri radicale de re
mediere de către conducerea Tea
trului de stat „Valea Jiului“. 
Trebuie să se înțeleagă că teatrul 
de păpuși are menirea să educe 
pe copiii minerilor, în consecință 
el trebuie să desfășoare o acti
vitate susținută pe această linie. 
Apoi, să se acorde toată atenția 
felului în care se face educația 
și cine anume face această edu
cației

Biroul organizației de bază 
nou ales trebuie să muncească 
cu stăruință pentru educarea co
lectivului teatrului, inclusiv a ce
lui de la păpuși, , imprimînd o 
înaltă ținută morală comportării 
fiecărui actor, luptînd necontenit 
pentru înrădăcinarea înaltelor 
principii ale moralei comuniste 

.în
se 
ce 
la
păpuși.

T?

•RODNICĂ ACTIVITATE CULTURALĂ

Minerii de la Petrila 
dispun de suficiente 
rezerve pentru a-și 
îndeplini eu cinste 

angajamentele 
de întrecere

(Urmare din pag* 1-M

conduita tuturor, lucru ce s 
reflecte pe deplin în creațiile 
vor vedea lumina rampei atît 

teatrul mare cît și la teatrul de
I

V. FÜLESI

important l-a ocupat necesitatea 
întăririi legăturii institutului cu 
Combinatul carbonifer Valea 
Jiului, cu celelalte unități ale in
dustriei extractive în interesul 
orientării mai accentuate a acti
vității științifice a studenților 
spre problemele ce stau în fața 
industriei extractive. S-a pus de 
asemenea cu tărie necesitatea 
întăririi grijii pentru desfășura
rea practicii studenților la un 
nivel corespunzător.

★

In fata participanților la adu
narea generală a organizației 4 
de bază de la Institutul de mine 
a luat cuvîntul tovarășul David 
Lazăr, secretarul Comitetului re
gional de partid*, care a făcut 
noului birou, comuniștilor de 
aici recomandări prețioase pen
tru dezvoltarea realizărilor, pen
tru înlăturarea lipsurilor și con
tinua îmbunătățire a activității 
de viitor. Vorbitorul a insistat 
asupra necesității unei legături 
strînse, indisolubile între învă* 
tămînt și practică, astfel ca in
stitutul să trimită an de an in
dustriei extractive cadre cu o 
calificare temeinică, bine pregă
tite pentru conducerea și orga
nizarea producției. Trebuie com
bătute tendințele de subaprecie
re a practicii în producție a stu-

„Tînira Gardă" de Fadeev, „Ma
ma" de Gorki la care au partici
pat peste 120 de tineri mineri. 
Recenzia asupra „Vieții lui A. 
P. Cehov" expusă de tovarășul 
Munteanu Nicolae a fost ascul
tată de peste 250 tineri și tinere. 

Acțiunile organizate în cadrul 
clubului din localitate sînt 
mai atractive. In una din 
s-au ținut lecturi cu tineretul des
pre „Aminitri din viața lui V. I. 
Lenin".

Seară de seară în sala de lec
tură frumos amenajată, poți găsi 
20—30 de tineri care studiază di
ferite cărți din biblioteca clubu
lui și în special de autori sovie
tici

In ultimul timp biblioteca a fost 
înzestrată eu peste 800 de volu
me din care majoritatea de autori 
sovietici.

Printre altele în programul clu
bului din Petrila este prevăzut 
să se țină la stația de radioam
plificare din localitate o expunere 
de către minerul fruntaș Michiev 
Gheorghe cu titlul „Impresii 
timpul călătoriei făcute 
U.R.S.S.".

Simpozion la
«O întâmplare extraordinara*

Scenariul filmului in două se
rii „O întîmplare extraordinară“ 
care rulează între 2—11 noiem-' 
brie la cinematograful „7 No
iembrie“ din Petroșani & fost in
spirat dintr-un eveniment auten
tic petrecut în anul 1954.

La 25 mai 1954, petrolierul 
sovietic „Tuapse“, părăsind por 
tul Odesa, s-a îndreptat spre 
Șanhai. La 23 iunie, în apele 
neutre din apropierea Taivanu- 
lui, vasul a fost atacat de go
mindaniști și capturat, iar echi
pajul arestat. Gomindaniștii au 
făcut presiuni pentru ca marina
rii sovietici să-și renege patria, 
să dea declarații că nu doresc 
să se mai întoarcă în U.R.S.S. 
Pentru propaganda deșănțată a 
imperialiștilor împotriva Uniunii 
Sovietice, un astfel de document 
ar fi fost un mare cîștig. Bine
înțeles, nici teroarea, nici tenta
țiile n-au putut determina pe 
vreunul din marinarii sovietici 
să-și trădeze patria. Izolați 13 
luni, fiecare crezînd despre to
varășii săi că nu rnai sînt în 
viață, marinarii sovietici au re
zistat chinurilor, hotărîți să-și 
jertfească viața rămînînd ere 
dincioși patriei sovietice.

Demersurile făcute de guver
nul sovietic, opinia publică men-

In cadrul Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice, la clubul minier 
din Petrila se desfășoară o boga
tă activitate culturală. La acțiu
nile ce se organizează în fiecare 
zi participă numeroși oameni.

Organizarea de conferințe des
pre marile realizări obținute de 
către poporul sovietic m domeniul 
științei și culturii, precum și 
despre lupta Uniunii Sovietice 
pentru pace, a fost o preocupare 
de seamă a conducerii clubului.

Zilele trecute peste 300 de par- 
ticipanți au ascultat cu viu in
teres conferința: „Aportul adus 
de către Uniunea Sovietică și ți 
rile de democrație populară la 
destinderea încordării internațio
nale". Printre altele a mai fost 
ținută o conferință despre expe
dițiile sovietice în Antarctica. Una 

■ din conferințele ce au avut loc în 
cadrul Lunii prieteniei romînc 
sovietice a fost urmată de film’! 
sovietic „Taina lui Zemskov". La 
conferințele organizate 
prezent au participat 
de 1000 de oameni.

De un mare succes 
rat recenziile asupra

pînă în 
mai mult

s-au bucu- 
romanelor

deniilor. Organizația de partid, 
comuniștii 
ze pentru 
institutului 
portantelor 
puse de partid și guvern în fața 
industriei carbonifere. Procesul 
de învătămînt trebuie împletit 
cu o intensă activitate de edu
care comunistă a studenților, a 
cadrelor didactice. E necesar să 
fie întărită vigilența revoluțio
nară, combativitatea fată de ma
nifestările Ideologiei burgheze.

Pentru ca organizația de bază 
să fie la înălțimea sarcinilor 
ce-i stau în fată, vorbitorul a 
recomandat noului birou, comu
niștilor, să îmbunătățească sti
lul de muncă, să întărească spi
ritul critic și autocritic, să ridf 
ce nivelul muncii de primire în 
partid* a celor mai buni student!. 
Muncind cu perseverență pentru 
ridicarea nivelului activității fie- 
fărui membru sau candidat de 
partid, pentru creșterea rolului 
de conducător politic al organi* 
zației de bază, comuniștii din 
acest important centru al învă- 
tămîntului nostru superior vor 
asigura obținerea unor noi și 
importante succese în desfășura
rea activității didactice și știin
țifice în vederea pregătirii de noi 
cadre cu o înaltă calificare pen
tru industria noaștră socialistă 
în plină înflorire.

sînt datori să inilite 
creșterea contribuției 

la îndeplinirea im- 
sarcini economice

tot 
seri

din
în

diailfi, i-au silit pe gomindaniști 
să-i elibereze pe marinarii petro
lierului „Tuapse“ și să le per
mită întoarcerea în patrie.

Inapoiațl în Uniunea Sovieti
că, căpitanul petrolierului, V. 
Kaiinin și locțiitorul politic, D. 
Kuznețov au descris amănunțit 
cele petrecute, întocmind un ma
terial documentar prețios, care a 
servit ca bază elaborării scena
riului. Scenariștii au schimbat 
doar numele personajelor și al 
vasului și, scoțind ceea ce este 
esențial din evenimentul petre
cut, au oferit un material artis
tic de mare autenticitate.

Amănunte în legătură cu 
narea acestui film au putut
spectatorii prezenți luni 2 no
iembrie la simpozionul organizat 
de conducerea cinematografului, 
în cadrul Lunii prieteniei romî- 
no-sovietice.

tur
ația*

Abundentă de discuri
In cadrul Săptămînii muzicii 

sovietice din Luna marii prietenii, 
Librăria noastră din Petroșani s-a 
aprovizionat cu o mare cantitate 
de discuri cu înregistrări din mu
zica clasică simfonică și ușoară, 
rusă și sovietică.

Iubitorii de muzică pe discuri 
vor putea găsi aici 8 cîntece de 
Dunaevski, din diferite filme, 
„Rondel“ de Kabalevski, „Con
cert pentru pian și orchestră“ 
de Scriabin și altul cu același 
titlu de Nicolapva, precum și o 
serie de înregistrări din execu
țiile celor mai de seamă inter- 
preți ai lumii, laureați ai con
cursului internațional „Ceai- 
kovșki“.

8,97 Iei/tonă. De asemenea cali
tatea necorespunzătoare a pro

ducției livrate la preparație a 
grevat cu peste 510.000 lei pre
țul de cost al producției ultimi
lor trei luni.

Mulți mineri și tehnicieni ca
re au luat cuvîntul în consfă
tuire, printre care tov. Beraru 
Vasile, Somogyi luliu, Cenaru 
Gheorghe, Fleșcan Constantin, 
au arătat că posibilitățile permit 
colectivului îndeplinirea cu cin
ste a angajamentelor de între
cere. Din cuvintele lor s-au des
prins cîtevâ probleme de care va 
trebui ținut seama în cele două 
luni, cît au mai rămas pînă Ia 
finele anului și anume : trebuie 
reglementată odată problema o- 
pririi compresoarelor între schim
buri pentru a nu 
morți în activitatea 
mineri, trebuie pus 
cent pe întărirea 
muncă. Faptul că 
trila în perioada 
rămas sub plan un număr mic 
de brigăzi este fără îndoială, un 
progres, un succes al întregului 
.colectiv. Numărul brigăzilor ca
re nu-și îndeplinesc sarcinile de 
plan poate fi însă complet lichi
dat pînă la finele anului. Unele 
din cele nouă brigăzi de la a- 
bataje și 14 brigăzi din pregă
tiri nu și-au realizat sarcinile 
de plan în trimestrul III din 
cauza plasării incomplete a lo
curilor lor de muncă. La mină 
trebuie deci reduse posturile ne
productive și plasate la maxi
mum locurile de muncă direct 
productive.

Planul de. măsuri tehnico-or- 
ganizatorice adoptat, prevede, în 
linii mari, asigurarea folosirii 
la maximum a liniei de fronturi 
existentă, urgentarea unor lu
crări importante în sectdarele I 
și IV ale minei, folosirea mai 
deplină a tehnicii, a armării ca 
înlocuitori ai lemnului, etc.

Consfătuirea trimestrială de ‘ 
producție a mai scos în evidență 
o seamă de probleme de care 
va trebui să se ocupe comitetul 
sindical al minei. Pentru rezul
tatele bune obținute îh producție 
colectivul sectorului de Investiții' 
a preluat de la sectorul II dra
pelul de sector fruntaș pe mină, 
chemînd — cu obiective concrete 
si specifice muncii sale 
trecere toate celelalte 
ale minei. Cu excepția sectoare
lor II și VI transport toate ce
lelalte sectoare aii răspuns cu 
entuziasm. Tovarășii Ingineri 
Felea Liviu și Stoica Ioan, șefii 
celor două sectoare, au ridicat o- 
biecțiuni la chemarea celor de la 
investiții pe motivul că obiecti
vele de întrecere n-ar fi... com- 
pai abile.

In general, consfătuirea tri
mestrială a minerilor de la Pe
trila cu toate deficiențele sale, 
mai ales organizatorice, a de
monstrat că valorificînd mai ac
tiv rezervele interne, minerii de 
aici dispun de suficiente mijloa
ce pentru a-și îndeplini cu cin
ste sarcinile anuale de plan și 
angajamentele luate în întrecere.

i crea timpi 
brigăzilor de 
mai mult ac- 
disciplinei în 
la mina Pe- 
analizată atr

— la în- 
sectoare

** ț> «■

in sectorul I al minei- Vulcan, brigadierul Csiki Emerlc a tre
cut de dtva timp să sprijine o brigadă cu rezultate mai slabe, 
îndrumînd-o îndeaproape. Nu numai Csiki se îngrijește ca briga
da să obțină rezultate bune ci și ceilalți ortaci. Iată-1 în clișeul 
nostru pe minerul șef de schimb Munteanu Anghel prins într-o dis
cuție cu ortacii săi și cu cîțiva din brigada pe care ei o patro
nează.



STEAGUL ROȘU

Puternicul ecou internațional al raportului prezentat

de N. S. Hrușciov la sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.

„Politica externi a Uniunii Sovietice 
este coexistenta pașnică”

mai 
nivel

NEW YORK 2 (Agerpres) 
Presa new-yorkeză, radioul 

televiziunea acordă o mare 
tenție raportului prezentat de pre

ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N.S. Hrușciov la șe
dința de închidere a celei de a 
IlI-a sesiuni a Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

„New York Times“ a publicat 
în prima pagină sub titlul „Hruș
ciov propune ca cele două părți 
să 'facă concesii" informația co
respondentului său din Moscova 
în care sînt scoase în evidență 
.acele pasaje din raport unde se 
vorbește de politica externă a 
Uniunii Sovietice și se face ana
liza situației internaționale în e- 
tapa actuală.

,,New York Times“ a publicat 
de asemenea informații ale co 
respondenților săi din Washing
ton, Londra, Paris și Bonn care 
descriu reacția pe care a stîrnit-o 
raportul în cercurile oficiale ale 
Statelor Unite, Angliei, Franței 
și Germaniei occidentale.

Ș> 
a-

necesitatea convocării cit 
grabnice a conferinței la 
înalt și importanța reglementării 
pașnice a problemei algeriene. 
Raportul lui N. S. Hrușciov cu 
privire la politica externă, scrie 
ziarul, poate fi considerat fără 
exagerare un act remarcabil de 

spiritului lui
a 

semnat Decretul asupra păcii — 
prima hotărîre a puterii sovietice. 
Acest lucru l-au înțeles toți cei 
care au ascultat raportul lui 
Hrușciov — deputății care l-au 
întîmpinat pe Hrușciov cu ovații, 
ziariștii străini care s-au năpustit 
imediat asupra telefoanelor, și di
plomații occidentali care au spus 
apoi pe culuoare că „raportul a 
fos

pace corespunzînd
Lenin, care acum 42 de ani

A. Mikoian 
va pleca în Mexic
MOSCOVA 2 (Agerpres)
A. Mikoian, prim-vicepreședinte 

al Consiliului de Miniștri al. 
U.R.S.S., va pleca în a doua ju
mătate a lunii noiembrie în Mexic 
pentru a asista la deschiderea ex
poziției sovietice consacrate rea
lizărilor U.R.S.S. în domeniul 
științei, tehnicii și culturii. Potri
vit acordului încheiat cu guver
nul Mexicului, această expoziție 
va funcționa la Mexico City în 
perioada 22 noiembrie 15 decem
brie.

foarte interesant”.

R. F. G. I

ANGLIAI

se
al 
au 
ra- 
ti-

BONN 2 (Agerpres)
Presa vest-germană de dumini

că publică la loc de frunte și 
sub titluri mari expunerea rapor
tului prezentat de N. S. Hrușciov 
la sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Ziarul „Welt am*Sonntag” a- 
rată că raportul lui N .S. Hruș
ciov va contribui la întărirea con
tinuă a înțelegerii. Ziarul scoate 
în evidență partea din raportul 
lui N. S. Hrușciov în care se a- 
rată că este de dorit convocarea 
cit mai grabnică a conferinței ia 
cel mai înalt nivel și că este ne
cesar ca la această conferință să 
se discute problema încheierii u- 
nui tratat de pace cu Germania.

LONDRA 2 (Agerpres)
Presa engleză apreciază într-un 

mod foarte pozitiv raportul pre
zentat de N. S. Hrușciov la 
siunea Sovietului Suprem 
U.R.S.S. Ziarele de duminică 
publicat relatările despre acest 
port la Kc de frunte și sub 
tluri mari.

Observatorul diplomatic al zia
rului „Sunday Times“ consideră 
acest raport „remarcabil din punct 
de vedere al spiritului său prie
tenesc și al înțelepciunii sale de 
stat".

Corespondentul din Moscova al 
ziarului ,(Sunday Express" sub
liniază că „această cuvîntare a 
fost una din cele mai prietenești 
cuvîntări față de Occident, rostită 
de N. S, Hrușciov".

Observatorul diplomatic al zia
rului ..Observer“ arată că opti
mismul în, legătură cu dezghețul 
în războiul rece și cu succesul 
realizat în domeniul contactelor 
și conferințelor internaționale 
„corespunde în mare măsură 
pinlei guvernului englez".

-----O-----
Manevre ale forțelor armate 

americane la Okinawa
TOKIO' 2 (Agerpres)
La 31 octombrie au început la 

Okinawa manevrele forțelor ar
mate americane, care folosesc 
proiectile teleghidate de tip „Ni- 
ke“, Ziarul „Asakhi" arată că re
giunea manevrelor a fost decla
rată interzisă pe o rază de 1.20 
km. Populația din Okinawa ca și 
întreg poporul japonez, protestea
ză energic împotriva acestor ma
nevre, organizînd numeroase mi
tinguri și demonstrații.

-----O-----
Greva minerilor chilieni 

a luat sfîrșit
SANTIAGO DE CHILE 2 (A- 

gerpres)
Președintele Confederației mun

citorilor de la minele de cupru 
din Chile, Hector Olivares, a a- 
nunțat că s-a ajuns la o înțelegere 
cu societatea americană „U. S. 
Braden Cooper Company“ pentru 
a se pune capăt grevei celor pes
te șase mii de muncitori și sala- 
riați de la minele „Teniente“ care 
durează de 28 zile. Muncitorii au 
obținut mărirea salariilor.

Afganistanul salută îmbunătățirea 
relațiilor internaționale

I
,( KABUL 2 (Agerpres).
ț Muhammed Naim, ministrul Afacerilor Externe al Afganis-

J tonului s-a înapoiat la Kabul după o călătorie de lungă durată 
în R. P. Chineză, Japonia, S.U.A., Iugoslavia și Angliai

) După cum anunță postul de radio Kabul, intr-o convorbire 
) cu un corespondent al agenției Bahtar, Muhammed Naim, a 

(? subliniat influența pozitivă a călătoriei lui N. S. Hrușciov în 
(( S.U.A. Atmosfera politică creată ' în urma acestei călătorii, a 
(( spus el, este neobișnuită pentru ultimii ani. Muhammed 

I(( Naim, și-a exprimat speranța că viitoarea vizită a președinte^ 
lui S.U.A. în Uniunea Sovietică și convocarea unei conferințe 

)) la nivel înalt, vor crea o atmosferă favorabilă, vor ajuta la 
)) rezolvarea unor importante probleme internaționale și la în- 

tărirea păcii.

(( Afganistanul, a subliniat Muhammed Naim, salută imbu- 
.(( nătățirea relațiilor internaționale.

---------------- O----------------- )

Semnarea unui protocol cu privire 
la schimbul de mărfuri între U.R.S.S. 

și Grecia

MOSCOVA 2 (Agerpres) — 
In urma tratativelor care s-au 

desfășurat într-o atmosferă 
înțelegere reciprocă, 
chiat cu succes, la 
avut loc semnarea

cu privire la livrarea reciprocă de 
mărfuri între U.R.S.S. și Grecia 
pe anul 1960. Protocolul preve
de creșterea continuă a schimbului 
de mărfuri' între U.R.S.S. și Gre
cia.

o-

ROMA 2 (Agerpres)
Ziarele italiene din 1 noiembrie 

au publicat la loc de frunte expu
nerea raportului prezentat de N. 
S. Hrușciov la sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Ziarul „Unita” subliniază prin
tre altele că N. S. Hrușciov a fă
cut apel la toate statele să-și ia 
angajamentul de a rezolva pro
blemele litigioase, de a pune ca
păt dilemei „pace sau războiul 
atomic". Uniunea Sovietică, scrie 
în continuare ziarul, a arătat din 
nou că statele își pot întemeia 
relațiile „nu pe teamă reciprocă, ci 
pe recunoașterea drepturilor tutu
ror sistemelor sociale de a 
dezvolta în condiții de pace".

’S..

se

R. A. U. I

CAIRO 2 (Agerpres)
Subliniind importanța analizei 

situației internaționale făcute de 
N.S. Hrușciov în cuvîntarea ros
tită la cea de a III-a sesiune a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
ziarul „Al Gumhuria“ din 1 no
iembrie scrie: „Cuvîntarea șefu
lui guvernului sovietic conține te
ze foarte importante care fac lu
mină în actualele relații interna
ționale".

IRAK I

BAGDAD 2 (Agerpres)
Majoritatea ziarelor din Bagdad 

subliniază acea parte a raportului 
prezentat de N. S. Hrușciov Ia 
cea de a IlI-a sesiune a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. în care 
se vorbește de situația din Orien
tul apropiat.

Ziarul „Az Zaman“ arată în 
titlu că politica Uniunii Sovietice 
se bazează pe principiile coexis
tenței pașnice între popoare și ex
clude războiul. Ziarul subliniază 
cuvintele lui N. S. Hrușciov că 
dezarmarea generală barează ca
lea războiului.

franța!
PARIS 2 (Agerpres)
Ziarele pariziene de duminică 

reproduc extrase din raportul lui 
N. S. Hrușciov, acordînd o deo
sebită atenție părții consacrate 
politicii externe și relațiilor din
tre U.R.S.S. și Franța.

Săptămînalul „l’Humanite Di- 
manche" arată că șeful guvernului 
sovietic a reafirmat dorința U- 
niunii Sovietice de a trăi în pace 
cu toate popoarele și a subliniat

de 
și s-au în- 
Moscova a 
protocolului

„Viitorul, pare senin și limpede” — 
a declarat Churchill

în continuare Churchill, că aceas
tă inițiativă se va bucura de spri
jinul cel mai energic“.

Proteste împotriva 
lui Oberländer

BERLIN 2 (Agerpres)
In Germania occidentală opi

nia publică 
înlăturarea 
lănder din 
acuzațiilor 
în legătură 
asasinarea în masă a cetățenilor 
orașului sovietic Lvov, după ocu
parea acestui oraș de către hitle- 
riști.

Agenția A.D.N. anunță că a- 
cest lucru l-au cerut în rezolu
țiile lor „Asociația germană * ' - 
tru pace“, „Uniunea persoane. *r 
persecutate de naziști” și alte 
organizații .

PR06RAM DE RADIO
4 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de astăzi,
8.30 Muzică, 9,30 Vreau să știu. 
10,00 Concert de muzică din o- 
perele compozitorilor ruși și so
vietici, 11,03 Soliști de muzică 
populară romînească, 12,00 Cîn- 
tece despre mineri și oțelarî, 
12,35 Formații sovietice de mu
zică ușoară. 14,00 Concert de 
prînz, 15,10 Program muzical 
dedicat fruntașilor în producție 
din industrie și agricultură, 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,25 Uver
turi și potpuriuri, 18,30 Lucrări 
romînești interpretate de soliști 
și orchestre simfonice din Uniu
nea Sovietică, 19,20 Răsună dir- 
tecul și jocul pe meleagurile pa
triei, 20,35 „M-am îndrăgostit de 
tine, Moscova“ — program de 
muzică ușoară, 21,00 Școala și 
viața, 22,00 Radiojurnal, bule
tin meteorologic, sport. PRO
GRAMUL II. 14,07 Muzică popu
lară sovietică, 15,00 Concert de 
estradă, 16,30 Din viața de con
cert a Capitalei, 17,35 Tineri so
liști romîni de operă, 18,05 Con
cert de muzică populară romî
nească, 19,00 Muzică ușoară,
19.30 Teatru la microfon : „Ura
ganul” de Bill Beloțerkovskî, 
21,05 Muzică ușoară.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM^ 

BRIE : O întîmplare extraordi
nară; AL. SAHIA : Soarta unui1* 
om; LONEA : Casa liniștită; U. 
RICANI : Nevasta mea cîntă.

LONDRA 2 (Agerpres)
„Viitorul, pare senin și limpe

de“ a declarat luînd cuvîntul la 
Woodford în apropiere de Londra, _
fostul prim ministru. al Marii 
Britanii, Winston Churchiil. „S-a 
înregistrat de pe - acum un oare
care progres ca urmare a între 
vederilor dintre conducători, iar 
încordarea care ne-a neliniștit a- 
tît de mult, a slăbit. Sper, a spus

77^ cZfe&Cu fâțțduMr

cere tot mai insistent 
imediată a lui Ober- 
guvern și anchetarea 
care i-au fost aduse 
cu participarea sa la

PARIS — La Washington, Pa
ris, Londra și Bonn a fost pu
blicat simultan următorul comu
nicat :

„In urma schimburilor de ve
deri care au avut loc în cursul 
ultimelor zile între capitalele in
teresate, s-a hotărit, la propune
rea președintelui Republicii Fran
ceze, ca începînd de la 19 decem
brie să aibă loc la Paris o în
trunire consacrată examinării 
preliminare a problemelor care 
ar putea fl discutate ulterior cu 
președintele. Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice. Cu 
acest prilej vor pleca la Paris 
președintele Statelor Unite, pri
mul ministru al Marii Britanii 
și cancelarul Republicii Federale 
Germane".

WASHINGTON — Răspunzînd 
la întrebările corespondenților în 
legătură cu comunicatul referitor 
la Conferința de la Paris a pri
milor miniștri ai puterilor occi
dentale, secretarul de presă al 
Casei Albe, Hagerty, a spus că 
Conferința de la Paris va dura 
probabil 3—4 zile. Potrivit afir
mațiilor lui Hagerty, sesiunea

din 15—17 decembrie a Consi
liului N.A.T.O., care va preceda 
întîlnirea occidentală la nivel 
înalt, va da de asemenea posi
bilitatea de a se face un schimb 
de păreri în problemele confe
rinței cu Uniunea Sovietică.

NEW YORK — Potrivit știri
lor sosite din Nicaragua, in ul
timele două săptămîni forțele 
antiguvernamentale din Nicara
gua, care luptă pentru răsturna
rea dictaturii lui Somoza, au 

cu succes numeroase 
militare. Aceste forțe 

orașul Santa Clara și 
localități omorînd a-

Marele

Adunarea generală a grupului 
parlamentar al LLR.S«S.

MOSCOVA 2 (Agerpres).
TASS anunță:

La 31 octombrie în
Palat al Kremlinului a avut loc 
adunarea generală a grupului 
parlamentar al U.R.S.S.

Deputății Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au ascultat și dezbătut 
darea de seamă a Comitetului 
grupului parlamentar cu privire 
la activitatea grupului parlamen
tar pe perioada martie 1958— 
octombrie 1959. Raportul a fost 
prezentat de deputatul Otto 
Kuusinerv președintele grupului 
parlamentar.

In hotărirea adoptată, aidunai- 
rea generală a grupului parla
mentar subliniază în mod deose
bit faptul că datorită creșterii 
uriașe a prestigiului internațio
nal și a influenței statului so
vietic îm special după vizita lui 
N. S. Hrușciov în S.U.A., *s-aui 
creat posibilități mai favorabile 
pentru intensificarea activității 
grupului parlamentar al U.R.S.S. 
în scopul slăbirii continue a în
cordării internaționale și asigu
rării unei păci trainice în lumea 
întreagă.

' desfășurat 
operațiuni 
au atacat 
alte șase 
prope 100 de soldați din garda 
națională a lui Somoza. De a- 
semenea ele au capturat mari 
cantități de arme și au întrerupt 
comunicațiile telegrafice, 
cursul unui atac în 
orașelor Matagalpa și 
forțele răsculaților 
mai multe trenuri și o fabrică de 
bere proprietatea familiei So
moza'.

BONN — După cum anunță 
ziarul „Westfälische Rundschau“, 
din cauza crizei de desfacere a 
cărbunelui care continuă în Ger
mania occidentală, monopolurile 
carbonifere proiectează închiderea 
minelor de cărbune din regiunea 
Bochum.

Potrivit datelor sindicatului 
vest-german al minerilor săptă- 
mîna trecută la 5 mine din Ruhr 
au fost organizate din nou așa- 
zise schimburi „nelucrătoare" în 
scopul reducerii artificiale a ex
tracției de cărbune.

PRECIZARE
In pagina 4-a a ziarului „Stea

gul roșu“ nr. 3128 din 1 noiem
brie a. c. coloanele 1—2, în titlu 
și în text se va citi: Proiectul 
de lege cu privire la procedura 
de revocare a deputaților Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Im
apropierea 

Rivas, 
au distrus
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