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Verificarea zilnică a mersului mașinii constituie o preocu

pare pentru echipa mecanică de întreținere a mașinilor din sec
ția IlI-a a Filaturii Lupeni. Doar funcționarea normală a mași
nilor asigură ritmicitatea în producție. Iată-i pe lăcătușii Bojincă 
Ioan și Mănescu Ioan la o mașină din secția răsucit în „plin e- 
xercițiu al funcțiunii“ cum obișnuiesc ei să numească acțiunea 
de verificare și reparare a micilor defecte mecanice.

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

O discuție la comitetul de partid 
al minei

Era o dimineață ploioasă și 
rece dte toamnă. La comitetul 
de partid al minei Lonea s-au 
adunat în jurul unui birou to
varășii Niculescu Emil, secreta
rul de partid, Șmida losif, Dan 
Mibai, Costinaș Aurel, Gubaș 
luliu și Takacs Ioan, comuniști 
de nădejde ai exploatării car
bonifere din Lonea. Au venit să 
analizeze împreună cum se stă 
cu îndeplinirea angajamentelor. 
Harnicul colectiv al minei Lonea 
și-a fixat drept 
în întrecere față 
luat la începutul 

,tragă în acest an 
cărbune în afara
plan și să realizeze economii de 
2.000.000 lei. Bineînțeles că an
gajamente sporite s-au luat și 
în ceea ce privește randamentul 
ca el să atingă 1,050 tone pe 
post, precum și calitatea, pro
ductivitatea.

— E drept că pînă la sfîr- 
<șitul lui octombrie mina noas
tră a dat 17.834 tone dte căr
bune peste plan — începu tova
rășul Niculescu Emil — dar de 
stat nu prea stăm bine cu în
deplinirea angajamentului. In 
cele două luni ce au mai rămas 
trebuie să dăm și cele 12 mii

scoate cărbune, nu 
răspunse secretarul de

obiectiv. sporit 
de ceL inițial 
anului, să ex- 
30.000 tone de 
sarcinilor de

și ceva pe care le mai avem.
— Nu-i ușor, dar minerii noș

tri se vor ține de cuvînt și de 
astă dată — intră în vorbă tov. 
Gubaș. Încă din prima zi a lunii 
noiembrie au pornit „tare“ șî 
depășirea de plan e de peste 7%.

— Condiții avem. Goale și 
lemn să fie că în noiembrie mi
nerii vor 
glumă — 
partid.

— Nici cu productivitatea nu 
se stă rău — intră în vorbă și 
tov’ Smida. Gifra se învîrte în 
jurul tonei. încă un rucăl bun și 
ne apropiem de angajamentul 
de 1050 kg. cărbune pe post.

— Accentul va trebui pus în 
mod deosebit pe calitatea căr
bunelui — vorbi d'in nou tova
rășul Niculescu — căci cu pe
nalizările de la preparație nu
mai economii nu facem.

Despre acest lucru s-a discu
tat și cu birourile organizații
lor de bază, iar agitatorii au 
pornit munca în rîndurile mi
nerilor. Din abataje iasă tot mai 
mult cărbune, mai bun și mai 
ieftin. Și îndeplinind aceste o- 
biective nu încape îndoială că 
angajamentul luat în întrecere 
va prinde viață.
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Citiți în pagina IV-a
• Convocarea unei plenare a C.C. al P.C.U.S.
• N. S. Hrușdov va sos] îh Franța la 15 martie 1960.
• O importantă lucrare a unui tînar om de știință sovietic.
• Sărbătorirea Zilei mondiale a tineretului lai Moscova.
• Succesul cântărețului romîn Nicolae Herlea în U.R.S.S.
• Canalul Panama să fie preluat de statul panamez.
• Declarația Ministerului de Externe al R. D. Vietnam.
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Minerii de la Vulcan își vor îndeplini 

cu cinste angajamentele asumate în întrecere
— Răspund» iov. Mîrza Aurel — secretarul comitetului 

de partid al minei —•
După 10 luni de muncă din 

acest an, colectivul minei Vul
can se prezintă cu un bilanț sa
tisfăcător. In această perioadă 
din abatajele minei noastre au 
fost extrase peste plan mai bine 
de 4300 tone de cărbune cocsi- 
ficabil și energetic. Acum, la 
mină, productivitatea muncii a 
crescut la peste 0,865 tone pe 
post, iar economiile suplimenta
re obținute la prețul de cost se 
ridică la mai bine de 1.350.000 
lei.

Pînă la îndeplinirea integrală 
a angajamentelor sporite cu ca
re am răspuns chemării la în
trecere a minerilor de la Lonea, 
mai avem încă mult de muncit. 
In perioada care a. mai rămas 
pînă la finele artuîui, noi va 
trebui să dăm peste sarcinile 
de plan mai bine de 11.000 tone 
de cărbune, obținute prin creș
terea randamentelor medii cu 
încă cel puțin 0,060 tone pe post 
și să mai economisim la prețul 
de cost încă cel puțin 1.150.000

lei. Aceasta, în condiții nu prea 
favorabile de exploatare.

Colectivul nostru, condus și 
îndrumat de organizațiile de 
partid are posibilități și este 
ferm hotărît să raporteze încă 
înainte de terminarea anului în
deplinirea integrală a tuturor 
obiectivelor de întrecere. Cum 
vom munci deci în acest sens ?

La fiecare sector și pe mină 
au fost luate și se aduc la în
deplinire o seamă de măsuri teh- 
nico-organizatorice, elaborate de f 
conducerea administrativă sub * 
îndrumarea comitetului de par- Z 
tid. Propunerile pentru îmbuna- * 
tățirea muncii făcute în adună
rile generale pentru dare de sea
mă și alegeri la sectoare, ca și 
cele făcute în consfătuirile de 
producție, sau ridicate de corni- . 
siile economice ale sectoarelor î 
au fost centralizate pe mină, i 
In general . vorbind, măsurile f 
luate tind spre a asigura tutu- ♦

(Continuare în pag. 3-a)
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ANGAJAMENTELE SE REALIZEAZĂ
F

rieienie
Cu zece ani în urmă, un tî- 

năr de statură potrivită, cu
• 
î I
* un cufăr din lemn în mină se»
♦ opri în mica piață a Aninoa- •
♦ sei privind îndelung la căru-‘ 
î cioarele care alunecau lin pe *
• funia funiciilairului. De mină *
• auzise. îi vorbise despre ea Z
• un văr de-al său care 1-ă și Z 
¡ îndrumat să vjnă la Aninoasa J 
j pentru a se face miner.
♦ — Lajcsi, eu ți-o spun drept, Z

meseria de băieș nu-i ușoară, J 
dar îi faină. Eu am învățat-o. • 
Să vii să vezi și tu... •

Aceste cuvinte spuse de vă- Z 
rul său i-au stăruit mereu în •

ț

I«;
♦:

I

socialiste, 
constituia

Cu ocazia ședinței de produc
ție pe trimestrul III a anului 
1959, colectivul secției de repa
rații tertnomecanice al Centralei 
termoelectrice Paroșeni s-a anga
jat să muncească .<nai organizat 
și mai ecohatfi.

In cadrul întrecerii 
un obiectiv însemnat îl
reducerea timpului de reparații 
curente la grupurile electrogene 
de la 30 zile la 16 zile. Acest 
punct, deși greu, este totuși pe 
deplin realizabil. însuflețiți de co
muniștii Bordei Victor, Berindea 
Lucian, Feraru Ioan, Sava Petru, 
Ana Petru și alții, muficitorii 
secției au pășit cu elan la muncă.

Primul succes grăitor l-a cons
tituit repararea grupului I în 7 
zile în loc de 10 zile cît era nor
ma. Apoi printr-o mai bună or
ganizare a lucrului, la grupul II 
reparația a fost efectuată în nu
mai 4 zile și jumătate.

Perfecționîndu-și mereu meto
dele de muncă, muncitorii tehni
cienii și inginerii secției de repa
rații termomecănipe s-au anga
jat să reducă cu încă două 
zile timpul de reparații față de 
angajamentul luat.

ing. I. TRUiCA 
corespondent

------ ——
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8 trecut mal bine de jumătateA
8 de oră de cînd Schianu și ortacii
8 lui au intrat în abataj .Tăierea 

încă nu începuse. Frontul fusese 
havat. iar peretele negrii sclipea 
înaintea lor, provocîndu-i parcă 
la „atac". Mulțumiți de faptul 
că schimbul de noapte își făcu
se datoria, răpirea si montarea 
fiind terminate, se pregăteau de 
zor pentru începerea tăierii, fn 
lumina palidă a lămpilor între 
stîlpii de fier perfect aliniați, 
minerii ungeau ciocanele de aba. 

g taj. pregăteau bandajele. Prima 
8 £r^io a lui Schianu. după ce și-a 

repartizat oamenii pe echipe de 
cîte doi de-a lungul frontului de 
lucru, a fost să se asigure cu 
goale.

— Voi începeți tăierea, eu ma 
duc să văd de goale, apoi pornim 
craterul — zise el băieților.

Și-a acățat lampa de reverul 
salopetei și a coborlt din abataj. 
A tras o fugă pînă la buncăr să 
telefoneze la puț pentru goale.

,— Alo, puțul, 3 ? Alo, Schia-
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g nu-i aici. Dați-l pe supraveghe

torul de la transport...! Alo, to
varășe supraveghetor, de ce nu

8 ne-ai trimis încă goale, omu-
2 le ?... Cum ?!...

8
8

La răspunsul primit a rămas 
nemișcat, încremenit parcă cu re
ceptorul în mină. A vrut să-i 
mai spună o vorbă „tare" supra. 
veghetorului, dar s-a răzgîndit. 
A agățat receptorul, și-a dat cas
cheta pe spate și a pornit în gra 
bă după responsabilul de schimb.

— Ce mă fac azi, tovarășe 
(îagyi, o să stăm culcați pe căr
bune ? — s-a adresai el furios 
responsabilului de schimb. — Ce 
să le spun băieților ? Să mă uit 
la ei și ei la mine, iar fîșia să 
• amină nescoasă ?

— Stai, nu te înfierbînta așa. 
Fără goale n-o să rămîi. Hai 
la put t

Au pornit împreună spre puțul
Aici chipul lui Schianu s-a în

tunecat și mai mult, Supraveghs, 
torul avea dreptate. In apropie
rea puțului, locomotiva
mulatorl deraiase de pe linie. A- 
ceasta însemna că pînă la ridi
carea ei și punered la punct a 
căii ‘ferate, transportul, pe acest 
oizont în seclor va fi gltuit. Res
ponsabilul de schimb' a luat mă
suri urgente pentru ridicarea lo
comotivei. A. fost adus cricul de 
la garaj, au fost chemați oamen: 
pentru a ajuta la ridicarea loco

că 
de 
de

cu acu-

motivei și repararea liniei fera 
te.

Schianu și-a dat seama 
toate acestea vor dura destul 
mult, că în cursul schimbului
dimineață aducerea goalelor pen
tru brigadă nu va fi posibilă.

A pornii spre abataj. Era tare 
mîhnit. Dacă n-o să primească 
de loc goale ce vor face ? Cum 
va rămlne cu angajamentul pe 
care și l-au luat în cinstea ale
gerilor de partid, de a da 200 
tone de cărbune peste plan, dar 
cu respectarea lozincii „ziua și 
fîșia"? Ce va spune băieților 
care îl așteptau cu goalele. A 
ajuns în abataj. Aici tăierea se 
desfășura din plin. De-a lungul 
frontului nu se aUzea decît ră
păitul sacadat al ciocanelor de 
abataj. Lupta era în toi. Lui 
Schianu îi venea mai bine să 
fugă din abataj decît să le spu
nă că nu sînt goale.

— Crațerul, dați-i drumul la 
crațerf se auziră mai multe 
voci, de cum s-a ivit Schianu 
în abataj.

I. DUBEK
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; minte, iar acum cînd priveau l
> zecile de cupe ale funiîcularu-1
> lui care-și urmau drumul, se +
I trezi oftînd. Parcă tot era mai t 
; frumos în satul lui. Aici nu I 
! cunoaște pe nimeni. Ce-o să ț 
“ se facă ? i
; Tresări cînd își auzi nu- + 
; mele. ' î
> — Lajcsi, tu stai aicii în mij-1
î locul pieții ? De ce nu vii lat 
; mine? ♦
i — Apăi, am pierdut adresai 
î și mi-e și rușine. Nu mă cu- T 
; noaște nevastă-ta, așa, că.,. J 
’ Prietenul său îl privi cîtevaî
> momente fără „să spună nimic, î
! apoi îi zise pe un ton .mai as- j 
; pru; j
> — Cum, ți-e rușine ?... De ț 
! mine, de nevastă-mea? Cumj 
țvorbești așa?
; — Nu, nu.
' mi ine.

Fără să mai
’ duri noul venit

De cum intrară pe poartă, 
i Daivid se și adresă nevesti-si 
' cu glas tare;

— Zsuzsika, avem oaspete.
— Haideți, haideți — spuse

' îmbietor femeia.
Biro Ludovic — că despre

■ ?1 este vorba — rămase citeva 
' momente nedumerit, apoi intră.

A doua zi cei doi prieteni 
s-au prezentat la biroul sec
torului V investiții. Prea mul
te formalități n-au fost nece
sare. In aceeași zi Biro Ludo
vic a și fost angajat.

A coborit în adîncuri cu 
David losif. EI i-a pus lo
pata în mină, el i-a arătat 
cum să împingă căruciorul, 
cum să țină picul. Anii s-au 
scurs. Biro Ludovic care abia 
știa să vorbească romînește 
atunci cînd venise, se obișnui
se cu ortacii, cu mina, cu 
munca, învățase mult.

FL. ISTRATE
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Și-au sporit 
angajamentul i

Muncitorii, tehnicienii și in- ; 
ginerii sectorului V rambleu de 
la mina Petrila, obțin pe zi ce ! 
trece tot mai însemnate. eco- 
nomii;

Din angajamentul luat în ca
drul întrecerii socialiste de a e- . 
eonomisi la prețul de cost pe în- ; 
tregul an 826.126 lei, harnicul 
colectiv de rambleatori a rea
lizat pînă la data de 1 octom
brie a. c 604.126 lei. Economiile 
au fost obținute prin montarea 
de conducte de rambleu recondi
ționate, recuperarea de flanșe, 
garnituri de plumb, șuruburi și 
alte materiale.

Analizînd posibilitățile pe ca
re le are, colectivul dte muncă 
al sectorului a hotărît să-și spo
rească angajamentul cu încă 
99.600 lei, economisind în total 
în acest an suma de 925.726 lei.

Vino... 
Las’ vin eu î

pe £în-stea
: îi luă cufărul.
ă pe

j. _ ________________________

t (Continuare în pag. 3-a)
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Minerii din brigada condusă de Bartha Dionisie de la mina 
Lupeni sint cunoscuți prin calitatea bună a lucrărilor ce le exe
cută in cadrul sectorului de investiții. In clișeul nostru minerii 
Nistor Ioan, Vultur Augustin și Dușan Ioan așteptînd să vinăț 
timpul de intrare în mină povestesc. despre una, alta.

8o
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(Continuare în pag. 3-a)
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TRIBUNA PEDAGOGULUI Din
iNiim pliioliloi in aisamiea nuntii in metilii! 

atașă a elniloia leseln min
Succesul la învățătură a elevi

lor este condiționat și de faptul 
ca familia elevului să acorde în
semnătatea cuvenită realizării cu 
grijă a lucrărilor date școlaru
lui pentru acasă. Dacă familia 
are o atitudine de răspundere 
față de aceste lucrări și creează 
elevului condiții favorabile pen
tru muncă acasă, în mod ordo
nat, aceasta atrage după sine 
rezultate pozitive. Pedagogia 
subliniază faptul că părinții sînt 
primii educatori ai copilului. Dez
voltarea psifiică a copilului sufe
ră multiple influențe și transfoi- 
mări din partea tuturor factorilor 
cu care vine în contact. Viața de 
familie, în special, îl înrîurește 
pe copil cu o deosebită forță. 
Școala singură, nu poate răs
punde cu succes sarcinilor cc-i 
stau în față. Ea trebuie să fie 
sprijinită și de famili«*.

Grija părinților pentru munca 
de învățătură a copiilor se ma 
nlfestă și prin ajutorul ce trebui» 
dat în efectuarea temelor acasă. 
In acest sens ei trebuie să
meze serios indicațiile școlii, ale 
educatorilor. In primul rînd pă
rinții trebuie să orienteze pe co
pii spre o muncă independentă 
susținută. Cînd elevii se găsesc 
în fața unor situații sau teme d» 
rezolvat este bine ca părinții să 
le înlesnească munca prin anu
mite sugestii, -prin întrebări, 
scheme aiutătoare etc

conducător 
de învăță- 
desigur e- 
ei nu vor

ui-

OOOOOOOOOOŰOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
o
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

ai
A fost aleasă | 

președintă de unitate I 
Deși era simbătă, pionierii | 

Școlii de 7 ani din Vulcan veni- g 
seră îmbrăcați mai frumos ca g 
oricînd, cu cravatele purpurii fiu- g 
urînd în aer, cu buchete de flori, g 
de parcă ar fi fost ¿i de săr- g 
bătoare. Și intr-adevăr pentru 8 
pionierii unității din Vulcan ziua 8 
aceea era socotită ca o mare 8 
sărbătoare: avea loc adunarea 8 
generală pentru alegerea noului 8 
președinte al unității. |

In fața celor 240 de pionieri g 
8 adunați în sala de festivități a g 
8 clubului minier, pioniera Toma g 

Lucia dă citire jurnalului unită- g 
ții, in care pionierii din Vulcan g 
au consemnat zilnic acțiunile și g 
realizările lor. Deși însemnările g 
din jurnalul unității dovedesc o 8 
bogată activitate, totuși la dis- 8 
cuțiile purtate apo', 18 pionieri 8 
au ținut să amintească și alte 8 
realizări ale lor, care nu au fost 8 
trecute în jurnalul unității, fă- 8 
cînd în același timp propuneri 8 
pentru muncp de viitor.

Vorbitorii au spus că in anul 
precedent pionierii acestei unități 
au slrîns peste 5000 kg. fier 
vechi, sute de borcane, zeci d1 
kg. de maculatură. Ei au aminiit 
că în jurnalul unității trebuia 
consemnată acțiunea de îngrijire 
a cimitirului eroilor de către uni
tatea de pionieri, despre albu
mul „Să ne cunoaștem ținutul 8 
natal", despre caielul cu zicătoti 8 
și strigături din folclorul locil 
adunate de pionieri, precum și 

8 alte acțiuni 1 
8 La propunerile pentru alege- 
8 rea noului președinte al unității 

pioriera g 
a VI a.

ei au a- 
caiităji
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Este absolut greșită practica Cie 
a rezolva unele probleme în la
cul copilului, fără măcar să-i ii 
explicat rezolvarea, să-l fi făcut 
să înțeleagă modul de rezolvare. 
Consecința unui astfel de ..aju
tor" este faptul că școlarul nu 
se va deprinde să înlăture pie
dicile, va crește fără voință, fără 
conștiința datoriei

Rolul hotărîtor și 
în organizarea muncii 
tură a copiilor îl au 
ducătorii. Dar ăinguri
putea rezolva în întregime <*orn- 
plexitatea procesului de educare 
și pregătire a elevului. Esențialul 
în controlul efectuat de către pă
rinți în pregătirea lecțiilor aca
să constă în a-i învăța pe copii 
să se pregătească singuri pentru 
răspunsuri complete, bine formu
late, precise. Pentru a oferi un 
ajutoT cit mai eficient, părinții 
trebuie să- cunoască îndeaproape 
rezultatele la învățătură ale ele
vilor, notele șl mal ales cauzele 
unor eventuale insuccese. Grija 
părinților în ceea ce privește reu
șita la învățătură a elevilor tre
buie să se manifeste și în cele
lalte direcții și anume: organi
zarea odihnei și a distracțiilor, 
vizionare de filme, excursii, or
ganizarea lecturilor etc.

Părinții pot supraveghea lectu
ra 'copiilor acasă, pot urmări 
dacă ei citesc serios sau dacă nu
mai frunzăresc în grabă cărțile 
in dorința de a afla ce se va în- 
tîmpla pînă Fa sfîrșit, dacă sar 
fragmente ..neinteresante“, neci
tind pagini întregi din cuprinsul 
cărților. A citi cu folos în
seamnă a citi cu încordare, 
a reciti, a înțelege perfect ceea 
ce citești.

In felul acesta școala ajutată 
de familie va reuși să împărtă
șească copiilor cunoștințe temei
nice, pregătind cadre care să co
respundă pe deplin sarcinilor 
construirii societății socialiste. 
Să nu uităm niciodată cuvintele 
marelui pedagog sovietic A. S. 
Makarenko care spunea: „Edu
cația copiilor este un domeniu im
portant al vieții noastre. Copiii 
noștri sínt viitorii cetățeni ai 
țării noastre și ai lumii. Ei vor 
crea istoria. Copiii noștri sínt vii
torii părinți, ei vor educa de a- 
semenea pe copiii lor. Copiii noș
tri sínt bătrînețea noastră. O 
educație justă a lor înseamnă bă- 
trîriețea noastră fericită. Educația 
rea e viitoarea noastră neferici
re, lacrimile noastre, vina noas
tră față de oameni, față de țară".

MARIA MOTOTOLEA 
învățătoare la Școala de 7 ani 

nr. 1 — Petroșani

munca studenților in practică
Cei peste 60 

de studenți, din 
anul I. de la In
stitutul de mine 
din Petroșani, 
își desfășoară în 
prezent. ’practica 
în producție în 
cadrul exploa
tării miniere Lu- 
peni. Pentru o 
cunoaștere pre
cisă a întregului 
proces de 
ducție de către 
studenții 
drei de practică, 
condusă de ing. 
Nagy Bela, îm
preună cu con
ducerea exploatării miniere Lu- 
peni s-a întocmit un program 
concret de probleme ce se cer 
însușite de studenții noștri, la 
fiecare loc de muncă. Cele 12 
subgrupe în care au fost repar
tizați studenții anului 1, se bu
cură de un ajutor real și con
cret din partea muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor de la 
exploatarea minieră Lupeni, pre
cum și de la preparație, strădu- 
indu-se ca zi de zi să-și însu
șească cît mai 
profesionale.

Intre tinerii 
dovedesc multă 
ră tov. Ciocîrlie Mihai, 
Ioan, Stupu Petru, Bîrsan loan.
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pro-

cate-

multe cunoștințe

studenți, care 
rîvnă se numă- 

Ekart

7 ani nr. 1 
sosit o veste

In curînd vom învăța 
în clase noi

De la Școala de 
din Petroșani ne-a
îmbucurătoare: In currnd vor fi 
date în folosință cinci noi săli 
de clase din cele -zece care se 
construiesc in prezent la această 
școală. Vestea aceasta a pus în 
mișcare nu numai conducerea 
școlii dar și colectivele claselor 
care vor învăța în aceste săli 
noi.

Conducerea școlii a trecut deja 
la repartizarea sălilor noi, pe 
clase de studiu întocmind de a- 
Semenea și noul orar. Elevii cla
selor care vor învăța în aceste 
săli noi au început de pe acum 
să-și facă planuri asupra felului 
în care își vor amenaja 
repartizate lor.

Clasa a VII-a care va 
una din aceste săli noi a 
lit deja un plan de acțiune pen
tru pavoazare.

— Ce ar fi să propunem o în
trecere între toate clasele care 
se vor muta în săli noi ’în pri
vința modului de aranjare și 
păstrare a curățeniei în clase — 
spunea responsabilul 
Vl-a A. Acest lucru a 
bat și de colectivele 
clase și întrecerea lor 
viață în următoarele 
noile săli vor fi date în folosință.

sălile

ocupat 
stabi-

clasei a 
fost apro- 
celorlalte 

va prinde 
zile cînd
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a fost pusă în discuție 
Toma Lucia din clasa 
Caracterizînd-o, colegii 
rătat că ea întrunește 
care v fac să fie demnă de cin
stea de a conduce unitatea, dar 
în același timp pionierii au ară
tat că ea trebuie să depună o 
muncă mai susținută la învăță
tură pentru a fi în permanență 
un exemplu viu în fața celorlalți 
pionieri,
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In centrul Urașului nou Uricani se află o frumoasă construc
ție ridicată nu de mult, odată cu celelalte blocuri. La parterul 
acestui nou bloc s-a deschis grădinița de copii unde își petrec 
zilnic multe ore frumoase aproape 80 de fii ai minerilor din Uri
cani. Grădinița din acest bloc cuprinde două secții (romînă și 
maghiară) fiind condusă de educatoare cu o pregătire specială. 
In aceste zile, cînd vremea a devenit mal aspră, întreaga acti
vitate a copiilor se desfășoară in sălile grădiniței în mijlocul 
Jucăriilor aduse aici pentru ei.

Drăgan Vasile, Miclea Francisc, 
Bogdan Mihai, Mîrza losif și 
alții.

In afară de munca efectuată 
în procesul de producție, stu
denții anului I participă în mod 
regulat și la acțiunile cultural- 
artistice, organizate în cadrul 
clubului minier de către comite
tul sindical și U.T.M.

IN CLIȘEU : Un grup de stu- 
denți practicanți de la mina Lu- 
peni

D. ALBESCU 
student I.M.P.
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A CELOR MICI 1
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Zilele trecute, grădinița de 
copii nr. 6 din Petroșani a 
prezentat un frumos program 
artistic al celor mici.

Ridicarea . cortinei a însem
nat nu numai momentul de e- 
moție al micilor artiști ci și 
emoția părinților prezenți. 
Pregătită și regizată cu mul
tă atenție de către directoarea 
grădiniței, tov. Mogoș 
serbarea s-a bucurat de 
succes.

Rînd pe rînd, copiii 
Cătălina. lordănescu Mia, Bo- 
ca Mariam Sefer Rodica, Flo- 
rea Marian, Bejain Simona, 
lancu Carmen și Latkulik 
Rudi au adus în scenă tablouri 
frumoase. ,

Sceneta „Primăvara“ a scos 
•a iveală talentul micuților: 
Miorița și Corina Ciobanu, 
Rusesc Ovidiu, Ronay Adria
na', Ștefănescu Mihaela, Cio
banii Tiberlu și Delia Mogoș. 
Un moment vesel au creat co
piii Istrate Adriana 
Francisc 
rele și 1
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. prin cupletul 
mireasa“.

I. FANE 
corespondent

••• - »<..<■*•» »•>-•> .

4
*
4
i
i
i
4
4

LA EXPOZIȚIA PERMANENT*

Lingă laboratorul de fizică și chimie al Școlii elementare 
de 7 ani din Vulcan, conducerea școlii a amenajat intr-o sală 
specială, încă de la începutul acestui an școlar, o expoziție 
permanentă în care au fost aranjate în ordine sute de obiecte lu
crate de elevii școlii. Vizitele organizate cu elevii școlii în expo
ziția permanentă au menirea de a stimula dorința de a confec
ționa și ei aparate și planșe necesare studierii unor materii. Plan
șele explicative care însoțesc aproape fiecare obiect, ajută elevii 
la înțelegerea scopului său practic.

IN CLIȘEU: Un grup de elevi din clasa VII B vizitînd ex
poziția permanentă a școlii.

Detașamentul a pornit la Iucpu
Andrei Popescu, pionierul din- 

tr-a V-a pe care cu cîteva zile 
în urmă colegii lui îl aleseră 
președinte de detașament trecu 
în fața catedrei și 
făcu liniște deplină 
spuse :

— Băieți, am o 
mîine după-amiază 
cu toții la 
vechi. Eu zic 
nostru va putea colecta 250 kg. 
fier vechi. Locul de unde-1 pu
tem aduna îl cunosc deja, ră- 
mîne numai să mergem într-a- 
colo și să pornim ia lucru. Ce 
ziceți ?

— De acord, de acord... răs
punseră zeci de glasuri în cor.

— Dar noi, fetele, ce facem ? 
întrebă o pionieră cu codițele 
strînse în funde.

— Voi ?... Am găsit — răs
punse din nou președintele de 
detașament. Mîine după-amiază 
să faceți 
clasă să 
țenie, iar 
zentați cu 
Doar nu vreți 
băieții, să realizăm planul eco
nomic al școlii ? I

după ce se 
în clasă —

— Cum poți 
va ? ! — se 
mîine vom 
tunci...

spune 
repezi pioniera, 
sta de vorbă

așa ce- 
Poi- 
și-a-

propunere : 
să mergem 

colectarea fierului 
că detașamentul

ca sala noastră de 
strălucească de cură- 
poimîine să vă pre- 
borcane, maculatură...

ca numai noi,

tov.zile mai tîrziu 
directoarea Școlii

Cu două 
Jurca Silvia, 
de 7 ani din Aninoasa, calcula 
cantitățile de maculatură, fier 

/vechi, borcane colectate de pio
nieri de la începutul anului șco
lar. La rubrica maculatură a fost 
trecută cifra de 200 kg. la care 
desigur aportul cel mare l-au 
adus pionierii ciclului II și deci 
și pionierii claselor a V-a A 
și B.

Cînd tov. Jurca trecu la 
brica 
tov. 
junct 
încă 
le-au
pionierii claselor a V-a A și B. 
Andrei Popescu — președintele 
detașamentului lor a reușit să 
întreacă la această acțiune toate 
detașamentele unității noastre. 
Merită felicitări.

L1CIU LUCIA

ru- 
rezervată fierului vechi — 

Șimo losif, directorul ad- 
interveni. .,Ad'augă, te rog, 

400 kg. fier vechi pe care 
colectat ieri după-amiază
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PRIET E I E
(Urmare din pag. l-a)

— Un om cu voință și dra
goste de muncă. învață foarte 
mult. Zilnic îl vezi cu dicționa
rul maghiar-romîn In mină. A 
urmat o școală de ajutor mi
neri, apoi de mineri. Ambele 
le-a absolvit cu calificative de 
foarte bine — spuneau ortacii 
despre el.

Roadele strădaniei Iui nu au 
intîrziat. In scurt timp a deve
nit șef de schimb, iar din 1952 
conduce o brigadă de la puțuri. 
Nu a fost lună ca brigada con
dusă de Biro Ludovic să nu-și 
îndeplinească planul. Munca lui 
a fost și răsplătită. Au fost 
luni cînd minerii din brigada 
lui au primit salarii de circ 
3200 lei.

Multe s au schimbat in viața 
lui Biro. Primirea lui în rindu- 
rile candidaților de partid, apoi 
in partid, au constituit momente 
pe care nu le va uita niciodată. 
Adesea îl auzi spunind:

— Eu nu am crezut că o să 
ajung să pot să conduc o bri
gadă. Nu am crezut că o să pot 
învăța. Am avut mult ajutor din

partea comuniștilor din organi
zația de bază, cărpra ie vot fi 
recunoscător o viață întreagă.

In anul 1955, Lajcsi, ia un pi 
har de bere,: Ii spuse Iui Di 
vid:

anul 1955, Lajcsi, ia un pa-
3a-

Frate, tu ai casa ta. Tre
să mi gîndesc și eu la unbule

cămin. Aseară la,balul struguri
lor am intilniit o fată. O cheamă 
Margareta...

David îl privi zimbitor. Apoi 
luînd o poză gravă ii spuse:

— Nu te gindești rău, ai însă 
grijă că acest 
tru o zi, 
mină..

— itni
ăsta.

...La numai

nici

dau

pas nu-1 
pentru

faci pen
ei săptă-

seama

citeva

de lucrai

luni, Biro 
Ludovic împreună cu tînăra sa 
soție se mutară intr-un nou a- 
partament. Și-au cumpărat mo
bilă, radio. Astăzi dnd Biro 
merge «casă în prag îl, întîmpi- 
nă fetița. Viorica.

Cei doi prieteni — Biro și 
David — au rămas nedespărțiți. 
Cînd unul își cumpără un lucru 
nou in casă, neapărat trebuie să 
și-l cumpere și celălalt. Doar e 
prietenie...

O

FÎȘIA A FOST SCOASĂ
(Urmare din pag. l-a)

Intr-adevăr crațerul trebuia 
pornit. Cărbunele tăiat a acope
rit .aproape întregul crațer.

— Nu putem porni încă, bă- 
avem goale, 
cuvinte, ca la 
s-au adunai

ce facem a-
mai multe

teți, le-a zis el, nu
La auzul acestor 

un semnal, ortacii 
în jurul lui.

— Cum, de ce, 
tunci ? -— întrebau 
voci deodată.

Le-a explicat situația. A. rămas 
apoi pe gînduri. Ce ar fi dacă 
ar propune băieților să nu iasă 
din mină pînă ce nu scot 
Goalele trebuie să vină, 
dacă mai'fîrziu, dar fbt 
na.

O

fîșia ?. 
chiar 

să vi-

— «=★«= —

NOTĂ

Hala nouă 
de la UR.U.M.P.

dafă in folosinfă 
cit mai repede

La Uzina de reparat utilaj 
minier din Petroșani, interesul 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului este în atenția tuturor 
muncitorilor. Ei luptă cu hotărî- 
re pentru realizarea sarcinilor și 
angajamentelor luaie în acest 
sens.

Secția de turnă.oiia datorită 
cerințelor tot mai mari a exploa
tărilor noastre miniere, va tre
bui să-și mărească capacitatea de 
producție începînd eu anal 1060. 
In acest sens cît și pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă, s-a 
construit de către grupul de șan
tiere Petroșani o nouă și încăpă
toare hală.

Această hală a fost aproape 
terminată cu cîtva tiinp în urmă, 
rămînînd doar să fie făcute lu
crările auxiliare ca : punerea fe
restrelor, a ușilor și să se facă 
instalația electrică.

Gu toate că au fost luate an
gajamente pentru terminarea com
pletă a halei pînă la 
a.c., apoi pentru 7 
nici pînă acum însă 
cut acest lucru.

Conducerea grupului de șantie
re Petroșani împreună cu tov. 
ing. Andor Dumitru șeful grupu
lui, trebuie să analizeze serios 
această tărăgănare și să facă în 
așa fel, ca în cel mai scurt timp 
lucrătorii de la secția de curăță
torie a pieselor să se poată bu
cura de condițiile bune de muncă 
asigurate de noua sală.

Ei așteaptă cu nerăbdare acest 
lucru. Randamentul muncii lor va 
fi mai mare, lucrînd într-o sală 
spațioasă, bine iluminată și ame
najată după necesitățile muncii

ST. EKART

sà îie

23 August 
Noiembrie, 
nu s-a fă-

I

Se uită la ei. La Uegler Her- 
man, miner calificat de el, la Văr- 
¿aru, la IJloi, la Vintilă, toți îs 
crescuți de el. L-au ascultat în
totdeauna. Dar acum ? Vor cămi
ne oare să scoată fîșia ?... Băie
ții au rămas.

...Schimbul întii a trecut. Coa
te nu au venit decît la începutul 
schimbului II. Fîșia a fost scoa
să aproape în întregime. Cărbu
nele se ridica aproape pînă la 
grinzi.

Ora 4 după-amiaZă. Un uruit 
puternic străbătu întregul aba
taj. Șuvoiul gros ae cărbune, 
purtat de transportor, curgea ne
încetat spre buncăr. La gura 
rostogolului se încărca de zor, 
vagonet după Oagonet. La ora 8 
abatajul a fost curățat. La ora 
9 băieții lui Schianu ieșeau pe 
poarta minei mergînd acasă mul
țumiți : Fîșia a fost scoasă! A 
dou i zi vor scoate altă fîșie t

Brigada lui Schianu loan, de 
la sectorul IV B, al minei Lu- 
peni a atins în luna noiembrie 
o depășire 'frumoasă: 350 tone. 
Deși au întîmpinat multe greu
tăți, și-au respectat cuvîntul. Așa 
sînt băieții din brigada comunis
tului Schianu. ' Știu să învingă 
greutățile cînd e vorba de onoa
rea brigăzii.

Mai multă atenție organizării 
acțitihtlor cidfaral-educative 

mmctforeștt!
s-a lucrat, acestea au apărui une- ’ 
ori seci, plictisitoare, deși ideile, 
dă pornire promiteau să fie inte
resante prin tematicile propuse, ■ 

Din aceasta se vede că se’ cere 
în primul rînd ca- la club să se 
caute forme noi și vii de trata
re a temelor propuse. Aceste te 
me, însă, în felul cum vor fi tra
tate să nn cuprindă doar gene
ralități. Pentru a prezenta inte
res, să se refere în primul rînd 
ia viața instituției sau întreprin
derii respective. Dacă se abor
dează o temă legată de problema 
patriotismului socialist, de exem
plu, neapărat să se arate cum a- 
cesta se manifestă în conștiința 
muncitorilor, cum se manifestă 
ia locul de muncă, în familie etc. 
Astfel, trebuie abordată problema 
și în ceea ce privește alte teme 
concrete, cura ar fi cele ale re
ducerii prețului de cost, econo 
miei sau măririi producției sau 
productivității muncii.

Să nu facem din acțiunile cu 
scop educativ organizate la club, 
manifestări fără un scop precis, 
ci să căutăm ca acestea să cores
pundă întrutotul profilului clu
bului, cerințelor vizitatorilor lui.

Consiliul sindical raional în 
ceea ce privește acest domeniu 
al muncii mai are încă destul de 
făcut. Conducerile cluburilor, prin 
comitetele sindicale, trebuie să 
fie mai mult sprijinite în alcă
tuirea programelor-afiș, care de
seori nu se respectă sau cuprind 
acțiuni asemănătoare, pe teme 
generale.

In general, la cluburile sindi
cale miniere găsești suficiente 
acțiuni cu caracter cultural-edueativ 
de masă, după cum am și arătat 
mai sus. Sînt însă unele cluburi, 
ca cele de la O.G.L., cooperati
vele meșteșugărești C.F.R., șan
tierele de construcții sau termo
centrala Paroșeni, unde în ultima 
vreme organizarea 
tural-educative de 
și inxesistentă, ea 
doar în planurile 
ale conducerilor cluburilor.

înviorarea activității la aceste 
cluburi, în actuala perioadă e pri
ma sarcină ce ne stă în față, 
cît și aceea a lărgirii 
Iul muncii la celelalte, 
obținut unele succese.

în cioburile
In majoritatea cluburilor' mun

citorești din Valea Jiului există 
interes pentru organizarea tim
pului liber pentru cei ce mun
cesc în mod plăcut și folositor. 
Conducerile unor cluburi ca cele 
miniere din Lupeni și Lonea au 
acumulat o experiență bogată în 
organizarea ynor acțiuni vii și 
atractive, cu un liogat conținut 
politico-educativ. In acest sens 
amintim simpozioanele, serile te
matice. concursurile „Drumeții 
veseli“ gi „Cine știe cîștigă” de 
la clubul minier din Lupeni. re
cenziile, întîlnirile cu fruntașii 
în producție, ghicitoarele muzi
cale sau literare de la clubul mi
nier din Lonea, simpozioanele 
„Să dansăm cu eroii cărții" 
(clubul minier Aninoasa) etc. 
Toate acestea s-au bucurat de 
aprecierea publicului participant, 
fiind bogate în coaținut.

S-au făcut încercări de a se 
organiza astfel de manifestări și 
la alte cluburi din raion, cum ar 
fi la clubul U.R.U.M.P., clubul 
minier din Petrila sau 
Vulcan, însă din pricina 
și spiritului de mîntuială
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Pe ecranele 
cinematografelor 

din raion

cel din
pripelii 
cu care
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ii»foit EA JIULUI“
4 PETROȘANI

ANUNȚĂ

. programul spectacolelor :
JOI, >2 noiembrie 1959,

lnvd|Me«rcâ
piesă în 3 acte

de Brody Sandor

regia : C. Dinischiotu

SIMBATA 14 și DUMI
NICA 15 noiembrie a. c.

FMlrâlWlor
piesă în 3 acte 

de Egon Rannet 

regia : Ioan Petrovici
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acțiunilor cul- 
masă este ca 
fiind inclusă 
de activitate

conținutu- 
unde s-au

I. s.

Minerii de la Vulcan își vor îndeplini cu cinste
angajamentele asumate în

(Urmare din pag. l-a)

ror locurilor de muncă condiții 
pentru îndeplinirea și depăși
rea ritmică a sarcinilor de plan. 
Așa de pildă, la frontalele de 
pe stratul 18 de la ■■ sectoarele 
IV și II se va introduce perfo- 
iajul electric pentru sporirea 
randamentelor. La orizonturile 
480, 548 și 555 se vor reamena- 
ja căile ferate și galeriile pen
tru îmbunătățirea aprovizionării 
cu materiale a abatajelor din 
sectoarele IV, III și II. Recent 
s-a pus în funcțiune un compre
sor de 45 m,e. aer/minut la pu
stii 5 care a făcut să sporească 
randamentul utilajelor cu aer 
comprimat din raza puțului?

Pe baza angajamentelor luate 
de mineri în consfătuirile de pro
ducție, noi socotim că în jyna 
noiembrie putem extrage în plus 
de plan cel puțin 6.500-^7.000 
tone d*e cărbune.

O deosebită atenție acordăm 
reducerii substanțiale a cheltu
ielilor de producție. La propu
nerea comitetului de partid, fie
care artificier, are un carnet per
sonal de economii la explozivi, 
fiecare brigadă a fost dată în 
sarcina directă a unui tehnician 
sau inginer, care răspunde în 
fața birourilor organizațiilor de 
partid pe sectoare de munca si

rezultatele obținute. Prin 
nalizarea consumului de 
de mină, refolqsirea lemnului re
cuperat, utilizarea economică a 
explozivilor, controlul riguros 
asupra folosirii materialelor, 
dar mai ales prin creșterea pro
ducției și productivității muncii 
scontăm pe o economie supli
mentară în trimestrul IV de cel 
puțin 458.000. lei. Împreună cu 
reducerea cheltuielilor din amor
tismente, îmbunătățirea calității 
cărbunelui, utilizarea la maxi
mum a mijloacelor de transport 
vom putea economisi încă cca. 
680.000 lei. Așa dar avem con
diții pentru îndeplinirea inte
grală a angajamentului de a e- 
conomisi în acest an 2.500.000 
lei

In ceea ce privește asigura
rea conducerii politice, în fieca
re brigadă șeful et sau șefii de 
schimb sînt membri ori candi
dați de partid.

Colectivul minei Vulcan și-a, 
îndreptat atenția și asupra creă
rii încă de pe acum a condițiilor 
bune pentru îndeplinirea sarci
nilor pe anul ce vine. La fieca
re sector brigăzile care lucrează 
la pregătiri au fost reduse în 
așa fel îneît fiecăreia să-î revi
nă cîte 45—60 m. 1. galerie din 
planul sectorului, obligînd tot-

rațio- , 
lemn

întrecere
să asigureodată conducerea 

condiții pentru îndeplinirea” a- 
cestei sarcini la fiecare loc 
muncă. Brigăzile disponibile au 
fost trecute să muncească în 
bataje, la cărbune.

Comitetul de partid, împreună 
cu conducerea administrativă, cu 
comitetul sindical duc o neobo 
și tă luptă pentru / îndeplinirea 
ritmică 
trecere, 
primele 
bune și 
minerii 
dului. In perioada I—7 noiem
brie au fost extrase pe mină 
mai bine de 2160 tone de căr
bune peste plan. Nutneroase bri
găzi în fruntea cărora se află 
comuniștii și-au depășit Sarci
nile de plan. Așa de pildă bri
gada lui Böjté Pavel a extras 
deja în primele trei zile lucră
toare 213 tone de cărbune 
plan, brigada lui Nicoară loan, 
53 tone de cărbune peste 
iar multe alte brigăzi din 
sectoarele minei și-au depășit cu 
10—40 tone de cărbune sarci
nile pe această perioadă.

Așa cum a pornit întrecerea 
în această lună, ea va da /roade 
mereu mai bune, dovedind că 
minerii de la Vulcan Ași vor în
deplini cu cinste angajamentele 
sporite asumate în întrecere.

de

a-

a angajamentelor de în- 
Rezultatele obținute în 
zile din noiembrie sînt 
exprimă avîntul cu care 
răspund chemării parti-

peste

plan, 
toate

■f

r

r,
5

!
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T. A. P. L. ANUNȚI
La restaurantul „Cina“ 

din Lupeni cîntă cu începere 
de la 11 noiembrie 1959, cîn- 
tărețul de la radio București 
Ltiță lovrță, împreună cu 
toată orchestra sa.

Petreceți o seară plăcută 
la restaurantul „Cina“ unde 
veți putea servi diferite spe
cialități de grătar și diverse 
Sortimente de băuturi.

Localul este bine încălzit.

ANUNȚ
Gospodăria de locuințe 

Lupeni invită pe toți pro
prietarii de imobile care au 
instalații de apă și nu și-au 
achitat taxele să se prezin
te la sediul Gospodăriei de 
locuințe din str. 1 Mai nr. 
1, în vederea achitării taxe
lor restante și a celor cu
rente — pină la data de 16 
noiembrie 1959.

Acelora care pînă la a- 
ceastă dată nu-și vor achita 
taxele, vom fi nevoiți a le 
bloca furnizarea apei.

Reînnoiti-vâ aDonamenieie
la ziarul

„Steagul roșu“
Abonamentele se pri

mesc de către difuzorii din 
întreprinderi și instituții, de 
către factorii poștali și la 
oficiile P.T.T.R.



STEAGÜLJRg^

Convocarea 
unei plenare a C. C. 

al P. C. U. S.
MOSCOVA (Agerpres) TASS 

anunță :
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist al Uniunii Sovie
tice a hotărît să convoace la 22 
decembrie 1959 o plenară ordi
nară a Comitetului Central al 
P.C.U.S.

In discuția plenarei va ii pusă 
problema măsurilor pentru înde
plinirea hotărîrilor Congresului 
al XXI-lea al P.C.U.S. și plena
rei din decembrie 1958 a Co
mitetului Central privind dezvol
tarea agriculturii și sporirea pro
ducției de cereale și alte culturi 
agricole, dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor proprietate obștească, 
mecanizarea continuă a agricul
turii și creșterea buneistări ma
teriale a colhoznicilor.

-----O-----

Sărbătorirea Zilei 
mondiale a tineretului 

fa Moscova
MOSCOVA 11 (Agerpres) — 

TASS anunță:
La 10 noiembrie tineretul din 

Moscova a sărbătorit la Casa 
prieteniei cu popoarele din țările 
străine. Ziua mondială a tineretu
lui — cea de a 14-a aniversare 
a întemeierii Federației Mondia
le a Tineretului Democrat 
(F.M.T.D.).

La adunare au luat parte Pie- 
rp Pieralli, președintele Comite
tului executiv al F.M.T.D. 
Christian Echard, secretarul 
tieral șl federației.

V. Popo,'. vicepreședinte al
mitetului organizațiilor de tineret 
din LLR.S.S. a prezentat un ra
port, în care a subliniat că ti
neretul sovietic apreciază mult 
eforțurile federației, îndreptate 
spre intensificarea luptei tinerei 
generații de pe glob pentru pace 
în lumea întreagă.

Și 
ge'

Co-

N» S. Hrtișciov va sosi in Franța 
la 15 martie 1960

tele Republicii Franceze și pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. a avut loc un 
schimb de păreri asupra proble
melor apropiatei vizite

Potrivit înțelegerii realizate 
se prevede că N. S. Hrușciov 
va sosi în Franța la 15 martie 
1960.

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță:

După cum s-a mai anunțat, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov, a acceptat. invitația preșe
dintelui Republicii Franceze, 
De Gauile, de a vizita Franța. 
In ultimul timp, între președin

---------------- O-----------------
Rezoluția Adunării Naționale a statului Panama

Canalul Panama sa fie preluat 
de statul

PANAMA C1TY 11 (Agerpres)
La 10 noiembrie.

Națională a statului Panama a 
adoptat cu unanimitate de vo
turi o rezoluție în care se cere 
„ducerea la îndeplinire a pla
nurilor privind preluarea cana
lului Panama de sub adminis
trația Statelor Unite șl trecerea

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

Descreșterea comerțului Angliei 
cu țările din Orientul mijlociu

Adunarea

panamez
lui în mîna statului panamez". 
Discuțiile pe marginea acestei 
rezoluții s-au desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de însufleți
tă. După vot, relatează cores
pondentul U.P.I.. toți membrii 
adunării s-au ridicat în picioare 
și au intonat imnul național pa
namez.

O

I? 

ft
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importantă lucrare a unui tînăr om 
de știință sovietic

(Agerpres). — TASS anunță :

LONDRA 11 (Agerpres).
Consiliul consultativ pentru 

problemele comerțului cu țările 
din Orientul mijlociu a publicat 
o broșură despre relațiile co
merciale dintre aceste țari și 
Anglia. In această broșură se 
ajunge la concluzia că Anglia 
își pierde piețele de desfacere 
din țările Orientului mijlociu. 
Cota parte a Angliei din expor
tul a 12 țări capitaliste princi
pale în țările Orientului apropiat 
a scăzut de la 40,4 la sută în 
1948 la 24 la sută în. 1958. In 
aceeași 
Germaniei 
de la 0,2 
poniei de

perioadă cota parte a 
occidentale a crescut 

la 17,7 la sută, a Ja
la 1,2 la sută, la 6,5

Cu
CÎ

lala sută, a Franței de la 5,5
Olandei 
la sută, 
sută, la 
perioadă 
Unite a

sută, la 6,0 la sută, a 
de la 2,2 la sută, la 4,1 
a Elveției de la 1,3 la 
2,2 la sută. In aceeași 
cota parte a Statelor 
scăzut și ea, dar într-o măsură 
mult mai mică decît a Angliei: 
de la 26,0 Ia sută în 1948 la 21,6 
la sută în 1958.

Broșura își exprimă de ase
menea îngrijorarea că statele din 
Orientul mijlociu lărgesc comer
țul cu țările din lagărul socia
list. Consiliul consultativ face 
apel la industriașii englezi să 
depună toate eforturile pentru 
menținerea piețelor de desface
re în Orientul mijlociu.

privire la dezvoltarea continuă 
a științei în R. P. Bulgaria 
(Agerpres). — DupăSOFIA

cum transmite B.T.A., la 16 no
iembrie a fost dată publicității

la Sofia hotărîrea Comitetului 1 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar și Consiliului de Miniș
tri 
la 
ței 
ei

MOSCOVA — Eroul Uniunii 
Sovietice Evgheni Tolstikov, di
rectorul adjunct al Direcției căi
lor maritime de nord, a decla
rat unui corespondent al ziaru
lui „Soviețski Flot“ că cea de a 
5-a expediție sovietică va dura 
aproximativ 14 luni. Participan- 
ții la expediție vor pleca din 
portul Leningrad într-una din 
zilele următoare.

Pierre Beregovoix, membrii 
consiliului de conducere.

ai

o-

ROMA — Intre 29 octombrie 
și 4 noiembrie în cadrul Univer
sității din Padova — Italia s-a 
desfășurat a patra revistă inter
națională a filmului științific 
didactic la care au fost prezen
tate numeroase filme de scurt 
metraj din mai multe țări. Țara 
noastră a prezentat filmul „Ca
pul izolat“, fiind distins cu me
dalia de bronz.

KHARTUM — După cum 
transmite agenția France Presse 
în noaptea de 9 noiembrie a a- 
vut loc în Sudan o încercare de 
răscoală în rîndurile armatei 
sudaneze „în scopul răsturnării 
guvernului generalului Ibrahim 
Ibbud“. Au fost arestați mai 
mulți ofițeri printre care și ofi
țeri superiori. In întreaga țară 
a fost proclamată stare excep
țională.

MOSCOVA — La 10 noiembrie 
la Moscova a sosit o delegație 
a Partidului Socialist Autonom 
din Franța. Din delegație fac 
parte Alain Savary, secretar ge
neral adjunct, Oreste Rosenfeld, 
Guy Desson, Charles Lucy și

MOSCOVA — Ministrul 
crotirii Sănătății al R.S.F.S.R., 
prof. Nikolai Vmogradov, sem
nează în ziarul „Vecernaia 
Moskva" un articol în care ara
tă că în anii puterii sovietice 
durata medie a vieții în U.R.S.S. 
a crescut de peste două ori, 
mortalitatea generală a popu
lației a scăzut de patru ori a- 
flîndu-se acum la nivelul ce! 
mai scăzut din lume.

al R. P. Bulgaria cu privire 
dezvoltarea continuă a știin- 
bulgare și ridicarea rolului 

în construirea socialismului.
In hotărîre se arată că sarci

na principală și imediată a A- 
cademiei de Științe este studie
rea marilor probleme vitale ale 
construirii socialismului și se 
subliniază că tematica lucrări
lor de cercetări științifice trebuie 
să fie legată mai strîns de dtez- 
vokarea industriei și agricul
turii. In legătură cu aceste sar
cini hotărîrea prevede adoptarea 
unei serii de măsuri practice.

ALMA-ATA 11
Grigori Idlis, colaborator științific șef la Institutul de as- 

trofizică al Academiei de Științe a R.S.S. Kazahe, a susți
nut la Universitatea din Leningrad o dizertație pentru titlul 
de doctor în științe, în care a tratat tema „Dinamica siste
melor stelare". In lucrarea sa, Idlis a ajuns la concluzia 
că sistemele stelare extragalactice cele mai apropiate — no
rii lui Magellan — care sínt sateliți fizici ai Galaxiei noas
tre, s-au desprins de aceasta din urmă acum 3.800.000.000 ani 
ca rezultat al acțiunii perturbante a unei alte galaxii care 
trecea în apropiere. t

Rotindu-se unii în raport cu alții, norii lui Magellan, 
sub acțiunea atracției galaxiei, o înconjoară pe o orbită pu
ternic alungită. Idlis a calculat că perioada lor de revoluție 
este de 3.400.000.000 de ani.

In monografia lui, tinărul om de știință sovietic emite 
ipoteza, fundamentată prin calcule, că galaxia străină, sub 
acțiunea căreia s-au desprins norii Iui Magellan, este cea 
însemnată la nr. 55 în noul catalog general. După părerea 
lui Grigori Idlis, caracteristicile observate ale acestei galaxii 
vaste și strălucite coincid cu cele prevăzute în mod* teoretic.

Monografia „Dinamica sistemelor stelare“ va fi editată de 
Academia de Științe a R.S.S. Kazahe în anul 1960.

------- ----o------------
Presiuni economice americane 

asupra
(Agerpres).

scrie la 10 noiem- 
„Asahi Evening 

a ho- 
State- 
ridice 
viitor

TOKIO 11
După cum 

brie ziarul 
News“ guvernul Japoniei
tărît, în urma insistenței 
lor Unite ale Americii. să 
treptat începînd din anul 
toate îngrădirile în ceea ce pri
vește importul în Japonia a 10 
principale tipuri de mărfuri din

Succesul 
cîntărețului romîn 

Nicolae Herlea 
în U. R. S. S.

BAKU 
anunță:

La 10 
încheiat 
irului de 
Romíné,
rețul romîn o interpretat pe sce
na Teatrului de Operă din A- 
zerbaidjan rolurile lui Figaro

(Agerpres} — FASS

noiembrie la Baku s-a 
turneul solistului Tea- 
Operă și Balet al R.P 
Nicolae Herlea. Cîntă-

I
>_____

Îdin opera „Bărbierul din Sevi- 
la", rolul lui Germono din opera 

S 
5

„Traviata".
Cunoscutul muzician din A- 

? zerbaidjan, Vladimlr Trohimo- 
( viei, care a dirijat spectacolul 

a subli
niat într-un interviu acordat u- 
nui corespondent al agenției 
TASS înalta măestrie a cîntăre- 
țului romîn. De peste 30 de ani 
stau la pupitrul dirijoral, a de 
clarat el, însă îmi vine greu 

. să-mi amintesc un artist care iă 
( poată jt pus alături de Nicolae 
r Herlea. Voiea cîntărețului romîn 
( sună egal de limpede în toate 
\ gamele.
) La 11 noiembrie Nicolae Her- 
( lea a plecat la Tbilisi. ,
r_____ ___ _ - ,

( „Bărbierul din Sevila" 
Í
5
?I 
(
(/iI
)

La 11 noiembrie Nicolae Her-

Í

Japoniei
zona dolarului, în special din 
Statele Unite ale Americii. Prin
tre aceste mărfuri sînt fierul 
vechi și deșeuri de metale nefe
roase, fontă și alte mărfuri. Du
pă cum scrie ziarul, această ho
tărîre a guvernului a provocat 
nemulțumirea cercurilor indus
triale.

Cu toate acestea, în ciuda 
cestor concesii, Statele Unite ale 
Americii continuă să insiste ca 
Japonia să deschidă și mai mult 
ușile pentru importul mărfurilor 
americane.

-----O-----

In Canada vor fi stocate 
încărcături nucleare 

pentru rachete americane
OTTAWA 11 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

United Press Internațional, la 
10 noiembrie. George Pearkes, 
ministrul de Război al Canadei, 
care s-a înapoiat de la Câmp 
David, unde a avut o conferință 
cu membri ai guvernului S.U.A. 
a declarat ziariștilor că în urmă
torii doi ani în Canada vor 
stocate încărcături nucleare pe 
tru rachete americane de tip 
„Bomarc“. Pearkes a adăugat 
că angajamentele privitoare la 

transferarea și stocarea acestor în
cărcături în Canada au fost dis
cutate la Câmp David. Ministrul 
canadian a arătat că încărcătu
rile nucleare depozitate în Ca
nada se vor afla sub controlul 
„comun“ al Statelor Unite și 
Canadei. -

Declarația FIIhIsícfiiIhí de Eltérne al R.D. Vietnam
HANOI 11 (Agerpres).
Agenția vietnameză de infor

mații a transmis declarația da
tă publicității de Ministerul A- 
facerilor Externe al Republicii 
Democrate Vietnam în legătură 
cu. raportul „subcomitetului pen
tru Laos". Crearea și trimiterea 
în Laos a acestui „subcomitet“, 
se spune în declarație, este o 
acțiune ilegală a imperialiștilor 
americani care are drept scop să 
acuze în mod fals Republica De
mocrată Vietnam de „agresiune" 
împotriva Laosului, pentru a 
submina acordurile de la Gene
va cu privire la Laos și pentru 
a se amesteca și mai mult în 
treburile Laosului. După ce a 
stat patru săptămîni în Laos, 
„subcomitetul“ nu a putut însă 
să ascundă adevărul despre si
tuația din Laos.

Guvernul Republicii Democra
te Vietnam declară din nou, că 
unicul mijloc de reglementare a 
problemei Laosutui și de norma
lizare a situației în Laos. este 
respectarea deplină și îndepli
nirea strictă a acordurilor de la- 
Geneva și Vientiane și reluarea 
activității comisiei internaționale 
de supraveghere și control în 
Laos. Qrice soluție în afara a- 
cordurilor de la Geneva cu pri
vire la Laos, nu numai că nu 
contribuie la reglementarea si
tuației în Laos, ci o complică și 
mai mult.

Guvernul Republicii Democra
te Vietnam protestează catego
ric împotriva planului imperia
liștilor americani și al guvernu
lui Sananikone, îndreptat spre 
crearea în Laos a unui organ

de formaal O.N.U. indiferent 
pe care ar avea-o el.

Guvernul Republicii 
te Vietnam, se spune 
iereâ declarației, cere 
nul S.U.A. să înceteze imediat 
orice amestec în Laos.

Guvernul Republicii Democra
te Vietnam subliniază că pentru 
rezolvarea problemei Laosului 
este necesară convocarea cît mai 
grabnică a unei conferințe a ță
rilor care au luat parte la Con
ferința de la Geneva din 1954, 
pentru Indochina așa după cum 
a propus guvernul U.R.S.S. la 

' " ‘ la care co
de supra- 

să prezinte 
la activita- 
la măsurile 

normalizarea

14 septembrie 1959, 
misia internațională 
veghere și control 
un raport cu privire 
tea sa și cu privire 
necesare pentru 
situației în Laos.

Democra- 
în înche- 
ca guver-

PROGRAM OE RADIO
13 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
ușoară, 8,00 Materiale din pre
să, 8,30 Muzică, 9,40 Cîntece de 
pace și prietenie, 10,10 Uverturi 
de Beethoven, 11,03 Teatru la 
microfon : „Filonul de aur" de 
Lev Levin, 13,05 Concert de mu
zică din opere, 14,00 Melodii 
populare romînești, 15,10 
cert de muzică ușoară, 
Vorbește Moscova ! 18,05
marile poeme ale lumii, 
Muzică ușoară romînească, 19.05 
Din muzica popoarelor, 
Melodii lăutărești, 22,00 Radio
jurnal, buletin meteorologic și 
sport. PROGRAMUL II. 14,30 
Program muzical dedicat frun
tașilor în producție din indus
trie și agricultură, 15,00 Con
cert simfonic, 16,15 Cîntece des
pre gloriosul Comsomol, 17,00 
Din viața muzicală a orașelor 
și regiunilor patriei, 17,35 Duete 
instrumentale de muzică ușoară, 
18,05 Muzică populară romî
nească, 19,00 Actualitatea în ță
rile socialiste, 19,40 Fragmente 
din opera „Faust“ de Gounod, 
22,00 Ciclul „Pagini din litera
tura viorii“.

Con- 
16,15 
Din 

18,35

21,45
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