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Proletari din toate tarile, unițl-vă!
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toate exploatările miniere se obțin 
rezultate mereu mai bune

Este demn de menționat avîntul 
minerilor din primul sector al 
minei care în luna aceasta au 
adăugat încă 989 tone de căr
bune peste plan celor 6753 tone 
de cărbune extrase în plus pe 
primele 10 luni ale anului. Cele 
mai bune rezultate sînt acum de 
partea minerilor din brigăzile 
lui Crîstea Aurel, Mănăilă Va- 
sile,

rezultate mereu mai
de succesele ob-

de 7
însuflețiți 

ținute în cinstea zilei 
Noiembrie, minerii Văii Jiu
lui continuă cu avînt întrece
rea în cinstea zilei de 30 De
cembrie și a 
ionale 
ceasta 
11.646 
65.037
Se peste plan în primele 10 
luni ale anului. Numeroase 
colective miniere printre care 
minerii de la Uricani, din u- 
nele sectoare de la Lonea, Pe
tri lai, Aninoasa, Vulcan se 
pregătesc sărși realizeze cu 
mult înainte de termen sarci
nile de plan pentru anul cu
rent.

i
4
i* 
ț
i 
i
I i
I
I
!
î 
f 
t 
t 
t «
t
♦* -e

Conferinței ra>- 
de partid. In luna ai- 

minerii au adăugat alte 
tone de cărbune celor 
tone de cărbune extra-

i
câni s-au extras peste sarcinile 
de plan măi bine de 1360 tone, 
de cărbune cocsificabil de bună 
calitate. Minerii de aici își in
tensifică eforturile pentru ca în 
cinstea Conferinței raionale de 
partid mina lor să fie prima mi
nă din Valea Jiului cu planul 
anual - îndeplinit înainte de ter
men. In prezent minerii sectoru
lui I dau producție în contul zi
lelor de 8—9 decembrie, cei de 
la sectorul II lucrează pentru 
primele 3 zile din decembrie, 
iar mina întreagă trimite pro
ducția pe care trebuia să o ex
tragă în ziua de 5 decembrie.

i

La prcparația Lupeni, colectivul a obținut în primele 9 luni: 
ale anul i economii suplimentare la prețul de cost aii cărbunelui 
comercializat de peste* 380.000 lei. La acest rezultat au contri
buit dta plin și membrii brigăzilor de muncă patriotică din uzi
nă. In dfșeul nostru, stat înfățișați cîțiva din membrii brigăzii' 
de muncă patriotică condusă de Mazăre Vasilc de la sectorul de 
spălate. împreună cu brigada lui Gaspar Emeric de la. încăr
care, această brigadă a economisit mai bine de 240.000 lei.

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

i a consfătuirilor -

Noi succese la Lonea
Minerii de la 

Lonea s-au anga
jat =să extragă 

planul a- 
cel puțin 

tone de 
. cărbune. Datorită 

măsurilor luate, 
avîntului cu care se muncește îh 
toate abatajele minei, colectivul 
de aici se mîndrește cu faptul 
că pînă în prezent a. trimiș ,1a 
pfepârăfi^ ÎH^pÎÎis ’’de sarcinile 

-planului anual la zi 18.700 tone 
de cărbune, din care numai în 
primele 8 zile lucrătoare din 
noiembrie 823 tone. In această 
perioadă au obținut rezultate 
bune toate sectoarele minei. Me
rită subliniate eforturile mineri
lor de la sectorul IV și în spe
cial munca celor din brigăzile 

•conduse de Lapșanski Adalbert, 
Boca Ștefan, Hitioan Sabin 
au contribuit din plin la 
254 tone de cărbune extrase 
te plan în luna curentă.

La Lupeni 
după prima decadă
La tóate sectoarele minei pla

nul de producție a fost depășit. 
Cele 2868 tone de cărbune cîte 
s-au extras pe mină în prima 
decadă sínt rodul muncii mereu 
mai spornice a minerilor care 
sínt hotărîți să cinstească Con
ferința raională de partid) cu re
zultate cît mái bune. Frontaliș- 
tii sectorului III și-au depășit 
planul la zi cu peste 440 tone de 

. cărbune. Ap extraș cp 202—406 
tope de cărbune mai mult decît 
aveau planificat și colectivele 
sectoarelor IV A. . IV B și V 
Sud. Minerii- .de la Lupeni se 
prezintă cu o seamă de rezulta
te bune. Așa de pildă, în peri
oada 1 ianuarie 11 noiembrie 
au trimis cocsarilor hunedoreni 
cu 7609 tone de cărbune cocsi
ficabil mai mult diecît prevedea 
planul.

Gali Mihai, Bodo Francisc.

In contul 
angajamentului

Colectivul minei Vulcan a ho- 
tărît ca în noiembrie să extra
gă peste plan cel puțin 6500— 
7000 tone de cărbune din care 
mai bine de jumătate cărbune 
cocsificabil. In primele 8 zile 
lucrătoare colectivul de aici a 
obținut rezultate bune. Pe mină 
au fost extrase deja 2442 
de cărbune din care 1133 
de cărbune cocsificabil

tone 
tone 

peste 
plan. La acest succes au contri
buit toate cele 4 sectoare ale 
minei și mai ales sectorul III. Co
lectivul acestui sector care s-a 
angajat să dea peste, planul lu
nar 1100 tone de cărbune a ex
tras în această perioadă 965 
tone. Minerii de la Vulcan ob
țin acum rezultate mereu mai 
bune prin creșterea productivită
ții muncii și reducerea posturi
lor neproductive de la regie și 
întreținere. In octombrie randaj- 
mentul pe mină a atins 0,866 
tone pe post iar în luna curentă 
este mai mare. Minerii de Ia 
Vulcan luptă acum pentru a 
realiza în noiembrie 0,900 tone 
pe post.

care 
cele 
pes-

In contul lunii 
decembrie

Tn cursul acestui an minerii 
de la Uricani au obținut în fie
care lupă însemnate depășiri de 
plan. Aceasta ește urmarea fap
tului că minerii din toate brigă 
zile minei și-au îndeplinit și de
pășit ritmic sarcinile de plan, 
avînd asigurate condiții bune de 
muncă. Acum minerii de la Uri 
câni muncesc cu uii rand-ament 
mediu de peste 1,075 tone căr
bune pe post. Luna aceasta, în 
primele 8 zile lucrătoare la Uri-

La mina Aninoasa — 
cărbune mult peste plan

Evidența dispecerului de la 
mina Aninoasa refleclă în aces
te zile eforturile ^i avîntul cu 
care toți minerii de aici pășesc 
pe calea depășirii sarcinilor de 
plan, pe calea îndeplinirii anga
jamentelor de întrecere. Se poa
te vedea acolo că în prezent mi
nerii din Aninoasa au extras 
peste planul anual la zi 5765 
tone de cărbune, că ei au depă
șit, ca urmare a grijii conduce
rii pentru a le asigura condiții 
mereu mai bune de muncă, pro
ductivitatea medie de 1,115 tone 
pe post, tinzînd din zi în zi spre 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid — 1,130 tone de cărbune 
pe post. In luna aceasta minerii 
de aici și-au depășit cu 1402 
tone de cărbune sarcinile la zi.

G. D.
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In cadrul exploatării miniere
Petrila consfătuirile ife producție 
se țin regulat. Intre 25 —30 ale 
fiecărei luni au loc consfătuirile 
de producție pe sectoare Pregăti
rea acestor ședințe de lucru este 
una din preocupările de seamă 
ale comitetului sindical. Comite
tele de secție și conducerile sec
toarelor dau importanța cuveni
tă pregătirii din timp a mate
rialelor care se dezbat în consfă
tuirile de producție, cunoașterii 
din timp de către muncitori a 
problemelor ce se vor discuta spre 
a veni cu propuneri pentru rezol
varea lor.

In acest scop ordinea de zi se 
afișează din timp. De obicei cons
fătuirile se încheie cu hotărîri 
concrete, menite să ducă la îm
bunătățirea muncii în sector. Ho- 
tărîrile prevăd termene precise 
pentru rezolvarea fiecărei sarcini, 
cît și persoanele care răspund de 
îndeplinirea tor. In consfătuirile 
de producție se lansează chemări 
la întrecere între sectoare și brî 
păzi

In urma dezbaterilor ce au, loc 
în consfătuirile de producție, co
mitetele sindicale de secție îm
preună cu conducerile administra-

cei mai 
ingineri 
planuri

iive ale sectoarelor și cu 
harnici muncitori mineri, 
și tehnicieni întocmesc 
de măsuri tehnico-organizatorice. 
menite să ducă la îmbunătățirea' 
muncii în sectoare in vederea 
realizării înainte de termen a an
gajamentelor de întrecere.

In ultimele consfătuiri din ca
drul sectoarelor minei Petrila au 
fost dezbătute probleme ca: îm-; 
bunătățirea calității cărbunelui, ‘ 
obținerea de cît mai multe econo- ■ 
mii la prețul de cost și organiza-1 
rea cît mai bună a procesului dej 
producție.

In ultima consfătuire de pro-; 
ducție de la sectorul III al minei • 
Petrila, de exemplu, s-a făcut oj 
analiză a rezultatelor obținute pî- i 

. nă în prezent în întrecere. Din; 
referatul prezentat a reieșit că 
sectorul a obținut succese însem-' 
nate. S-au extras 2777 tone de. 
cărbune peste plan față de 3.000 ; 
tone cît a fost angajamentul luat. 
S-au obtinut economii la prețul 
de cost în valoare 
iar productivitatea 
cut cu 0,706 tone 
nivelul planificat

de 290.465 lei, 
muncii a cres- 
cărbune peste

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 3-a)

Sărbătorirea majoratului — un nou mijloc 
de educare comunistă a tineretuluiv

Să fii cetățean al 
libere, să te bucuri 
drepturile pe care 
țării, regimul democrat-popular 
ți le acordă, e o adevărată feri
cire pentru toți tinerii din țara 
noastră. Spre deosebire de vre
murile cînd 1a- cîrma țării se a- 
flau exploatatorii, tineretului îi 
sînt deschise 
luminoase, îi sînt 
dreptul la învățătură, 
muncă și odihnă. De 
nerii patriei noastre 
cu nerăbdare să dtevină cetățeni 
majori. Pentru a acorda atenția 
cuvenită acestui eveniment în
semnat în viața fiecărui tînăr 
care împlinește vîrsta de 18 ani, 
după indicațiile C.C. al U.T.M., 
organizațiile U.T.M. vor organi
za începînd din anul 1959, între 
1 octombrie—30 decembrie — 

, sărbătorirea majoratului.
Aceste sărbătoriri se vor des

fășura în două etape. In cursul 
primei etape, care va dura pînă 
la data de 15 decembrie, orga
nizațiile U.T.M. vor asigura 
pregătirea corespunzătoare a ti
nerilor care împlinesc în acest 
an vîrsta de 18 ani, în vederea 
intrării lor în rîndul cetățenilor 
majori ai R.P.R. *•

In raionul nostru acțiunile 
pregătitoare pentru sărbătorirea 
majoratului din acest an au și 
început. Zilele trecute a fost cons
tituit - -
dona și conduce la nivelul raio
nului
țiuni. Din colectiv fac parte ac
tiviști ai U.T.M., Sfatului popu
lar raional. Consiliului sindical 
raional etc. lin vederea pregăti-

unei patrii 
de toate 

Constituția

azi perspective 
garantate 
dreptul la 
aceea ti- 
așteaptă

colectivul care va coor-

organizarea acestei ac-

rii sărbătoririi majoratului s-a 
elaborat un plan de măsuri.

Scopul organizării acestei noi 
. acțiuni este educarea tinerilor 

pentru a deveni cetățeni demni 
ai patriei noastre libere, luptă
tori înflăcărați pentru înfăptui
rea politicii partidului. In aceas
tă direcție, pregătirea tinerilor 
în vederea intrării în rîndul ce
tățenilor majori, trebuie împle
tită cu o muncă politică boga
tă, care să contribuie la {dezvol
tarea la tineri a dragostei față 
de patrie și educarea lor în spi
ritul moralei comuniste, a con
cepțiilor materialiste despre lu
me și societate, în spiritul fră
ției între popoare.

Organizațiilor U.T.M. le re
vin sarcini de mare răspundere 
în legătură cu pregătirea sărbă
toririi majoratului.. După .identi
ficarea tinerilor care în- cursul 
acestui an âu- împlinit sau îm
plinesc pînă la sfîrșitul anului 
18 ani, • acțiune care . va .dura 
pînă la 20 noiembrie, ele vor 
trebui sâ organizeze consfătuiri 
cu acești tineri, în cadrul cărora 
secretarii ; U.T-.M./să vorbească 
despre importanța lor în. rîndu- 
rile cetățenilor, majori’. Prima'e- 
tapă, pregătitoarei a -acestei ac
țiuni cuprinde de asemenea un 
ciclu de 4 expuneri,! pentru1 ti
nerii cșre împlinesc 18 ani, des
pre politica P.M.R. de construi
re a ; socialismului în > patria 
noastră și ■ perspectivele • minu
nate asigurate .tineretului, des
pre Constituția; R.P.R., dreptu
rile și/ îndatoririle, cetățe ilor 
patriei noastre, despre trăsătu
rile morale aje omului.de tip nou - tre -libere, 
și: despre caracterul entișâimți- i:

fie, dăunător al superstițiilor, 
și concepțiilor mistice.

In afara acestor expuneri 
se vor organiza întîlniri cu dei- 
putații Marii Adunări Naționale 
și ai sfaturilor populare, cu oa
meni de știință și cultură, seri ■ 
de întrebări și răspunsuri pen
tru cunoașterea Constituției

■ R.P.R., - învățarea de cîntece re
voluționare și patriotice. .

In a doua etapă a acestei ac
țiuni, în duminicile dintre 15 și 
30 decembrie se va organiza 
sărbătorirea majoratului. La a- 
ceste festivități vor participa ti
nerii care împlinesc 18 ani, pă
rinții acestora, reprezentanți ăi 
organelor de partid, de stat, ai 
organizațiilor die masă, oameni 
ai muncii. După deschiderea a- 
cestor festivități de către secre
tarii U.T.M., vor lua cuvîntul. 
președinții sfaturilor populare; 
care vor vorbi tinerilor despre ■ 
aniversarea proclamării R.P.R., 
despre drepturile și îndatoririle 
cetățenilor R.P.R. și despre în
semnătatea intrării tinerilor în 
rîndurile cetățenilor majori. A- 
poi îi vor declara în mod solemn 
cetățeni majori ai R.P.R. In cin
stea lor vor fi organizate pro-

■ grame artistice, reuniuni și al
tele. ’

;J Pentru ca acțiunea sărbători- 
rii majoratului să-și atingă sco
pul, ! ea trebuie larg popularizai- 

stă în rîndul tineretului. Orga
nizațiile UiT.M. să- desfășoare o 

S asemenea muncă educativă cui 
tinerii’ care pășesc pragul majo- 
rrațultii 'ca ei să devină cetățeni 
coriștiențh demni ai patriei noas-

omului.de
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Ofensiva împotriva pustiurilor

Biblioteca științifică de la Moscova „Au M. Gorki*4 este ceai 
mai veche bibliotecă științifică din U.R.S.S. E® a főst înființată 
fn anul 1750. Biblioteca „A. M. Gorki“ dispune de 4.300.000 de 
volume. Ea funcționează azi în cadrul Universității de Stat „M. 
L. Lomonosov" de la Moscova.

IN CLIȘEU: Depozitul de cărți al bibliotecii „A. M. Gorki *.
---------------- Q-----------------

Apele unui rîu subteran vor iriga 
pamînlurile stepei Kulunda

Subsolul stepei Kulunda con
ține rezerve inepuizabile de ape 
subterane. Este cunoscută, de pil
dă, existența unui mare rîu sub
teran a cărui albie este situată 
Tn subsol la diferite adîncimi. 
Pe alocuri apele lui sînt chiar a- 
proape de suprafață, pentru ca în 
alte părți să se afunde adînc în 
pămînt.

Apele subterane din stepa Ku
lunda au început să fie studiate 
de oamenii de știință de la filia
la din Siberia a Academiei de 
Științe a U.R.S.S. Sub președin
ția acad. M. A. Lavrenitiev a a- 
vut ioc un consiliu științific în

Pentru consumatorul sovietic
„Totul pentru om“ — de a- 

ceaștă idee este pătrunsă și re
centa hotărîre a Partidului Co
munist și guvernului sovietic cu 
privire la mărirea producției, la 
lărgirea sortimentului și îmbu
nătățirea calității articolelor de 
uz gospodăresc și social-cultural.

Pentru a satisface cît mai de
plin cerințele consumatorului so
vietic în Uniunea Sovietică apar 
în aceste zile noi și noi mărfuri 
de larg consum.

In regiunea economică Vladi- 
mir a început producția noului 
tip de motocicletă „Kovroveț- 
175“. Noua motocicletă cu ca
pacitatea cilindrică de 175 cm. 
cubi are o greutate de 105 kg 
și poate dezvolta o viteză de 50 
km. pe oră.

Fabrica de biciclete din Riga 
face pregătiri în vederea produc 
ției motoretei „Riga-l". Această 
ml fină frumoasă și ieftină va 
avea greutatea de 48 kg., va 
dezvolta o viteză de 40 km. pe 
oră și va consuma 1,5 litri de 
combustibil la 100 km. Colec
tivul fabricii este convins că 
noua motoretă va fi pe placul 
consumatorilor și a planificat >ă 
mărească producția acestor ma
șini de la 1.000 de bucăți în a 
nul viitor, la 200.000 în 1965.

La Cernigov, la cea mai ma
te fabrică de instrumente muzi

cadrul căruia a fost examinat 
proiectul de irigare a stepei Ku
lunda cu ape subterane, elaborat 
de inginerul F. S. Baiarințev.

Consiliul științific a hotărît ca 
în colhozul „Karl Marx“ să se 
creieze un sector irigat cu o su
prafață de 1.500 ha. S-a calculat 
că cheltuielile pe care le implică 
aceste lucrări vor putea fi recu
perate chiar în primul an de ex
ploatare a sistemului de irigație.

Conform prevederilor, pînă la 
sfîrșitul septenalului cu apele 
subterane urmează să, se irige o 
suprafață de 1.500.000 ha. de pă
mînt din stepa Kulunda.

cale din Ucraina se reorgani 
zează în așa fel producția de 
pianine încît să se asigure pro 
ducția unui instrument la fieca 
re cinci minute.

Fabricile de aparate de radio 
din Minsk, Riga și Dneprope 
trovsk au pus la punct și încep 
producția unor aparate de radio 
pe bază de semiconductori.

In Lituania s-a început pro
ducția unor mici mașini de gătit 
cu gaze destinate în special fa
miliilor mici, prevăzute și cu fri
gidere

Secția nr. 36 a Uzinei electro
mecanice „V. I. Lenin“ din Mos
cova a pregătit și ea o noutate 
pentru consumatorii sovietici — 
mașina de spălat mecanizată 
„SMMi-1,5“. Spre deosebire de 
modelele anterioare produse de 
uzină, la care rufele se storceau 
manual, la noua mașină rufăria 
se stoarce mecanic cu ajutorul < 
unei centrifuge. La modelele 
mai vechi gospodinele se des
curcau destul de greu eu scoa
terea apei. La noua mașină um
plerea mașinei cu apă și scoa
terea ei se face cu ajutorul unei 
pompe. Noua mașină spală ru
fele în patru minute.

Fabrica „Sakko și Vanzetti'* 
din Moscova a început produc
ția noilor stilouri „AR-8‘* cu 
peniță de aur. Acest stilou fru
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• nevi ar fi spus că o parte a în- » 

treprinderilor industriale din J 
Donbas vor funcționa cu corn- ’ 
bustțbil „străin" el ar fi fost ; 
considerat un fantezist. într-a- ♦ 
devăr, cum s-ar fi putut presu- •

îj însuși combustibil din... Stavro-* 
J! pol.
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pune că Donbasul, care aprovi
zionează cu cărbune toată par
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Dar timpurile se schimbă. J 
într-o serie de locuri gaze- Î 
le naturale — un combustibil J 
ieftin, comod și cu o mare va- i 
loare calorică — a început să 3 
înlocuiască cărbunele. Gazele na. 1 
turale au fost folosite pentru pri- j 
ma oară în Donbas de producă- 
torit de ciment din Amvrosiev- ț 
ku. j

Gazele au venit aici pe conduc- 3 
le care pornesc de la conducta 1 
magistrală de gaze Stavropol— ] 
Moscova. Trecerea de la combus- j 
libilul solid la gazele naturale 5 
a permis producătorilor de ci- - 
ment să mărească considerabil J 
producția și să reducă prețul de j 
cost al cimentului, să îmbunătă
țească totodată condițiile de 
muncă:

Gazificarea Donbasului se des
fășoară pe scară largă. Au jost 
așezate conducte de gaz de la 
Taganrog la Jdanov, de la Atu- 
vrosievka la Stalino. Pe ba2ă 
de gaze naturale lucrează deja 
cîteva furnale ale uzinelor meta
lurgice „îlici" și „~ 
rile avantaje ale gazelor au fost 3 
evidente chiar din primele luni: J 
la aceste furnale a crescut pro- • 
ducția de fontă, iar prețul de * 
cost d scăzut, s-a îmbunătățit 3
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.Stalin". Ma- 4

calitatea metalului, s-a redus 
consumul de cocs.

In prezent se construiesc con
ducte spre furnalele uzinelor me
talurgice „Kirov" și „Azovstal”. 
Se fac totodată pregătiri pentru 
trecerea la gazele naturale a 
multor cuptoare Martin.

în anii septenalului Donbasul 
se va acoperi de O rețea deasă 
de conducte magistrale și de de
rivație. în următorii trei-patru 
ani vor primi gaze din Stavropol 
16 orașe și zeci de mari între
prinderi industriale din regiu
nea economică Stalino:
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mos, elegant, rezistent este cu 
mult superior predecesorilor lui. 
Este destul să amintim că pe
nița poate servi timp de zece 
ani. Anul acesta fabrica va pro
duce 25.000 de stilouri, iar în 
anul viitor — 150.000.

Fabrica „Komega“ va bucura 
consumatorii sovietici cu noile 
perii-aspiratoare. Pînă la sfîrși- 
tul anului fabrica va produce 
10.000 de bucăți de perii-aspira
toare, iar în anul viitor — 60.000 
de bucăți. Periile-aspiratoare au 
carcasa din material plastic și 
un mic motor electric foarte re
zistent. In curînd acest aspira
tor miniatural va deveni un o- 
biect nelipsit în orice gospodă 
rîe.

De mare căutare se bucură 
și combina menajeră „UKM" 
produsă de uzina constructoare 
de mașini din raionul Krasnaia 
Presnea din Moscova. Combina 
menajeră „UKM" curăță în trei 
minute 2 kg. de cartofi, Me 
steclă sau de morcovi și execu 
tă așa de bine această operație 
încît cea mai exigentă gospodi
nă este mulțumită. Tot în trei 
minute ea poate să frămînte 2 
kg. de orice fel de aluat, sau sa 
pregătească 1,5—2 pahare de 
orice fel de suc; sau șă macine 
foarte flh chiar carnea de cea 
mai inferioară calitate. In afa-

La ’Așhabad, în cadrul Aca
demiei de Științe a R.S.S. Turk- 
mene, a luat ființă un Institut dc 
cercetări științifice în domeniul 
pedologiei și valorificării nisipu
rilor — primul de acest gen din 
Uniunea Sovietică.

Crearea noului centru științific 
va permite să se Coordoneze lu
crările în legătură cu ofensiva 
pe scară largă întreprinsă împo
triva pustiurilor care ocupă peste 
patru cincimi1 din teritoriul Turk- 
meniei.

Institutul are sarcina de a ela
bora noi metode de valorificare

Vardzia
Gruzia este bogată în monu

mente ale culturii și arhitecturii 
vechi. Printre acestea un loc de 
frunte îl ocupă marele oraș-peș- 
teră Vardzia. Malul frumoasei 
Kura era locul preferat al așe
zărilor vechilor cîrmuitori ai Gru- 
ziei. Aici au fost înălțate cons
trucțiile monumentale Ancishati, 
Metehi, Sioni, Lurdji, Vardzia.

Deosebit de frumos și grandios 
este ansamblul stîncoș ; Vardzia 

un oraș imens care numără 
pînă la 300 de peșteri săpate în 
stîncă la o altitudine de 1.300 
metri deasupra nivelului mării. 
Construirea părții centrale a ora
șului Vardzia a durat aproxima
tiv 30 de ani, iar întregul com
plex arhitectonic al orsșului-peș- 
teră s-a construit în 48 de ani.

Aici impresionează planificarea 
deosebit de logică a tuturor în
căperilor care comunică între ele. 
Peșterile au în medie lățimea de 
1 metru, iar înălțimea — de 1,4 
metri. Dinspre est Vardzia are 
șase etaje, iar dinspre vest — 
9 etaje. Există aici încăperi ne

Studii cu privire la istoria 
Azerbaidjanului

La Baku a fost editată în lim
bile persană, azerbaidjeană și 
rusă „Istoria hanatului Karabag ‘ 
— unul din izvoarele cele mai 
importante ale istoriei Azerbaid
janului din sec. XVIII—XIX. Au
torul cărții, Mirza Djamal Dje 
vanșir, la hotarul dintre aceste 
secole a fost vizirul hanatului
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ră de aceasta combina menajeră 
poate toca sau tăia diferite zar
zavaturi, poate să macine cafea, 
să pregătescă hreanul, să bată 
creme, frișca. Intr-un cuvînt a- 
ceastă „bucătărească electrică u- 
niversală“ este o adevărată co
moară pentru gospodine.

in U.R.S.S. se produc în pre
zent mai multe țesături decît în 
oricare altă țară a lumii cu ex
cepția S.U.A. Uniunea Sovietică 
ocupă primul loc în lume în ce 
privește cantitatea producției de 
țesături de in și lină.

Dacă în anul 1913, în Rusia 
prerevoluționară se produceau 
18,5 metri de țesături și trico
taje pe cap de locuitor, în anul 
1958 s-au produs 41 metri, a- 
dică aproape de 2,5 ori mai 
mult. Pînă la sfîrșitul septena
lului, producția anuală de țesă
turi urmează să crească cu a- 
proximativ 3 miliarde metri și 
să atingă 10,6 miliarde metri de 
țesături; producția pe cap de lo
cuitor va crește pînă la 56 me
tri. In primul an al septenalu
lui, întreprinderile textile din U- 
niunea Sovietică au dezvoltat 
producția într-un ritm mai acce
lerat decît o prevedea planul. A- 
ceasta a permis ca tn primele 
opt luni ale anului curent orga
nizațiile comerciale să primească 
peste plan mărfuri textile în va
loare de peste 1,3 miliarde ruble. 

a pămînturilor pustiului Kara- 
Kum, măsuri de combatere a sa- 
linizării solului și metode agro
tehnice pentru ridicarea fertili
tății pămînturilor irigate. Insti
tutul are de asemenea menirea 
să rezolve probleme urgente în 
'egătură cu lupta împotriva nisi
purilor în regiunile exploatărilor 
petrolifere și a terenurilor petro
lifere și gazeifere în curs de va
lorificare.

In zona canalului Kara-Kum 
se crează baze de cercetări știin
țifice ale institutului.

orașul peștera
cesare gospodăriei cît și de apă
rare. Fiecare cameră are o des
tinație specială, este prevăzută 
cu confortul necesar și este fini
sată cu mult gust. Sistemul de 
irigare și de conducte de apă se 
întinde pe o distanță de 6 km.

In stîncă este săpată și o bise
rică împodobită cu picturi mu
rale, dintre care unele. îi înfăți
șează pe Gheorghi III, pe țari* 
na Tamara și pe guvernatorul 
Kartli Rata Suramieli. Cronica 
Gruziei arată că Vardzia a fost 
creată în timpul domniei lui 
Gheorghi III și a țarinei Tama 
ra, adică în prima jumătate a se
colului XII și în primul deceniu 
al secolului XIII.

Tn anul 1938 în Vardzia a fost 
organizat un muzeu. care în a- 
nul 1941 a trecut sub conducerea 
Academiei de Științe a R.S.S. 
Gruzine. Anul acesta orașul-peș- 
teră a fost vizitat de peste 2.000 
de turiști, printre care oaspeți 
dia Vietnam, China, India, An
glia, Franța, Germania și alte 
țări ale lumii. . . >

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

Karabag, o mare posesiune feu
dală din acele timpuri. • >

Cartea a fost editată de Aca
demia de Științe a R.S.S. Azer- 
baidjană. In prefața cărții se a- 
rată că prezintă un deosebit inte
res capitolele despre evenimente
le la care autorul a participat 
direct sau a fost martor ocular.

Mirza Djamal Djevanșir nu se 
mărginește numai la expunerea 
faptelor din domeniul istoriei po
litice, ci și prezintă date cu pri
vire la orînduirea socială și eco
nomia hanatului Karabag. în car
te sînt expuse evenimente și din 
istoria unor hanate din Azerbaid
jan vecine cu Karabag, precum 
și dip istoria unor provincii din 
Iran.

Forarea cu ajutorul 
rachetelor

Jetul azvîrlit de o rachetă a* 
tinge temperaturi de peste 3.000°. 
In U.R.S.S. a fost pusă la punct 
o asemenea instalație din oțel 
special în care arde un amestec 
de petrol și oxigen și care este 
răcită cu apă. Gazele ieș din 
motorul rachetei la o tempera
tură de 3.500° și presiune de 20 
pînă la 25 de atmosfere și pul
verizează stîncile asupra căro
ra sînt îndreptate.

Viteza de înaintare diferă de 
la rocă la rocă, dar rămîne în 
orice caz de 100 ori mai mare 
decît cea obținută prin mijloace 
mecanice obișnuite (se forează 
granitul roșu cu o viteză de 24 
m/oră).

Acest dispozitiv se aplică deja 
tn construcții, prospecțiî și mine.
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Organizarea temeinică a consfătuirilor 
In atenția comitatului sinjical

(Urinare din pag. l-a)

Dar problema de bază care s-a 
dezbătut în consfătuire a fost 
îmbunătățirea calității cărbunelui 
deoarece pe anul în curs, secta
rului i s-au șters aproape 400 to
ne de cărbune pentru depășire» 
procentului de cenușă.

Participanții la consfătuire au 
venit cu propuneri menite să du- 

. că la îmbunătățirea calității căr
bunelui. S-a arătat că fiecare mun
citor trebuie să fie conștiin
cios în muncă. Au fost criticați 
tovarășii Varga Andrei, Grigore 
Ioan și alții care nu au fost preo
cupați de alegerea șistului din 
cărbune

In urma dezbaterilor, consfă
tuirea a hotărît ca la toate lo 
curile de muncă unde există in- 
teFcalații, cărbunele să fie pușcat 
separat, fiecare maistru miner și 
șef de schimb să răspundă de a- 
legerea șistului și depozitarea lui 
în abataje, vagonetele care au de
puneri mari pe fund să nu fie 
încărcate, iar mecanicii1 de cra- 
țer să aleagă și ei. șistul.

Roadele hotărîrilor luate în 
consfătuire n-au întîrziat să se 
vadă. Brigăzile au îmbunătățit 
calitatea cărbunelui. Unii șefi de 
brigăzi, cum sînt tov. F.naclie Chi- 
riță, Cenușa Cornel, Kandó Ni
colae, au luat măsuri ca brigăzile 
conduse de ei să aleagă cu aten
ție șistul, fapt ce a făcut să sca
dă procentajul de cenușă in căr
bune

Alte consfătuiri de producție
< de pildă cea de la sectorul 

II, a dezbătut problema obținerii 
de cît mai multe economii. Cele 
255.404 lei economii realizate pî
nă la 1 octombrie a c. oglindesc 
străduința întregului colectiv al 
sectorului pentru îndeplinirea an
gajamentului luat în întrecerea 
socialistă. înlocuirea seîndurii cu 
văndrugi la podirea abatajelor, 
refolosirea materialului lemnos la 
abatajele cameră; reducerea pos
turilor neproductive prin monta
rea de trolii la abatajele cameră, 
săparea suitorilor din stratele 13 
și 14 cu mașina de forat, reduce
rea procentajului de cenușă cu 1 
la sută față de procentajul plani
ficat, micșorarea numărului de 
găuri în abataje în vederea redu- 
oerii consumului de exploziv și 
îmbunătățirea granulației — sînt

li
luHikili muolMi

La Lonea, utfa din cele mai vechi 
așezări muncitorești ale Văii'- 
Jiului, se obțin pe zi ce trece tot- 
mai .multe realizări gospodărești. 
Să nu ne oprim asupra noului 
cartier de blocuri moderne în 
care trăiesc sute și sute de fa
milii de mineri, și care consti
tuie o mîndrie a acestei locali
tăți minerești. Să pătrundem în 
vechile colonii și peste tot vom 
întîlni lucruri înnoitoare, care 
reflectă grija pe care statul nos
tru democrat-popular o poartă 
celor ce muncesc.

SW«l COLȚUL PIONIERULUI

consfătuire: fulger

Pe

la un timp 
foarte res- 

consfătuirile

că Ia mina

măsuri care au asigurat realisa- 
rea de economii.

Participanții la consfătuire au 
arătat că partea mecanică a sec
torului II nu s-a interesat sufi
cient de etanșarea perfectă a 
conductelor de aer comprimat, fă- 
cîhdu-se pierderi mari de aer. To
varășul Peter Moise a propus ca 
economiile să fie urmărite pe fie
care brigadă în parte, lucru ce 
la unele brigăzi a și început să 
se introducă.

I Iotărîrile luate în consfătuirea 
de producție ca revizuirea con
ductei de aer din galeria de cap 
de pe stratul 12, revizuirea cab
lurilor electrice din suitori, mon
tarea unui troliu pe stratul nr. 4 
și altele au fost aplicate înainte 
de termenul fixat.

Intr-o recentă consfătuire de 
producție a sectorului IV, mine
rii au arătat că trebuie să fie 
îmbunătățită munca de mobiliza
re a muncitorilor la consfătuiri. 
S-a constatat că de 
participă un număr 
trîns de muncitori la 
de producție.

Se poate vedea
Petrila consfătuirile de producție, 
în majoritatea sectoarelor, sînt 
bine pregătite, combative, reușind 
să contribuie la rezolvarea pro
blemelor legate de buna desfășu
rare a procesului de producție.

Pe lîngă părțile pozitive, mai 
sînt și lipsuri. Unele comitete 
de secții, ca cel din cadrul sec
torului I, nu dau importanța cu
venită organizării acestor cons
fătuiri. Participanții la consfă
tuire nu cunosc din timp ordinea 
de zi, uneori nu se fac propuneri 
de îmbunătățire a muncii, iar 
consfătuirile nu se încheie întot
deauna cu luarea de hotărîri pre
cise. La sectorul I este necesar 
să fie dezbătute în prima cons
fătuire posibilitățile de recuperare 
a celor 2678 tone de cărbune mi
nus pe care le are sectorul, pre
cum și cauzele care au dus îâ 
depășirea cu 2*03 lei a prețului 
de cost, pe tona de cărbune.

In consfătuirile de producție 
trebuie să se studieze experiența 
bună a brigăzilor fruntașe, să se 
extindă metodele înaintate, pen
tru a face ca toate brigăzile să 
extragă cît mai mult cât bune 
peste sarcinile de plan și la un 
preț de cost cît mai scăzut.

In ziua de 9 noiembrie a. c. 
s-a ținut prima adunare gene
rală a organizației de bază de 
partid nr. 15 de la depozitul de 
lemne al minei Petrila, după a- 
legerea noului birou al organi
zației de bază.

Această adunare a fost consa
crată întăririi rîndurilor orga
nizației, prin primirea de noi 
membri și candidați de partid. 
In această adunare au fost pri
miți în rîndul membrilor de par
tid tov. N. Cîlțescu, Bouleanu O- 
prea, care în timpul stagiului 
de candidatură s-au achitat în 
mod conștiincios de sarcinile ca
re le-au revenit. Ei au muncit 

. cu perseverență pentru ridicarea 
nivelului lor politico-ideologic,
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Se întăresc rîndurile organizației 

de bază
pentru îndeplinirea sarcinilor
conomice care stau în fața co
lectivului sectorului. Tot cu pri
lejul acestei adunări generale 
comuniștii de ia depozitul de 
lemne din Petrila l-au primit în 
r.îndul candidaților de partid pe 
tov. Kiss Victor.

I. CIUR 
corespondent

i 
j
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temelii vechi, 
case ca fi noi

colonia I. C. Ffimii din Lo- 
din toamna acestui an au 

început să se efectueze 
capitale ale vechilor 
muncitorești. Dar dacă 
mai atent cum stau 
constați că nu e vorba 
rații, ci mai curînd de 
La 16 case din colonia I. C. Frii- 
mu, precum și la alte 8 de pe 
strada Emil Bodnăraș, s-au fă
cut lucrări importante, ca : sub- 
zidiri și izolări contra igrasiei, 
refacerea acoperișurilor, înlocui
rea ferestrelor vechi, care erau 
mici, cu geamuri mari, dușu
mele noi, tencuieli interioare și 
exterioare, zugrăvirea aparta
mentelor. Socotind că fiecare 
casă are cîte două apartamen
te, se poate vedea că 48 familii 
de mineri și muncitori au acum 
condiții mult mai bune de locuit.

Printre cei cărora li s-au re
novat locuințele se numără mi
nerii Moga Lazăr, Marian Ioan, 
artificierul Negru Ioan. supra
veghetorul de transport Puiu 
Ioan și alții.

In 
nea.

reparații 
locuințe 

analizezi 
lucrurile, 
de repar 
renovări.

La Cimpa II — o a«£ă 
de așteptare

Vine iarna, și gospodarii i 
nei Lonea au luat lăudabila i 
țiativă de a amenaja la mina 
Cimpa II o sală de așteptare ca
re să adăpostească minerii și 
muncitorii pînă la venirea tre
nului, la plecarea din șut spre 
casă. Era aici o sală care nu 
era folosită. De curîndi această 
sală a fost renovată, amenajată 
astfel ca în timp de iarnă mine
rii să nu aștepte trenul în ger 
și viscol, ci în sală, la căldură.

mi- 
ini-

Un drum reconstruit
Una din realizările gospodă

rești mai importante obținute în 
ultima; vreme de sectorul gos
podăresc al minei Lonea o con
stituie reconstruirea drumului 
ce leagă șoseaua principală și 
mina Jieț, pe porțiunea dintre 
șosea și arena sportivă. Mai în- 
tîi a fost săpată fundația tera- 
samentului, în care s-a pus un 
strat gros de piatră concasată.

Prin repararea drumului se 
înlesnesc transporturile spre mi
na Jieț.
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l-opa Decedai din clasa a Vl-a de la Școala de 7 ani din 
Vulcan este președinte de detașament. Consfătuirile pe car« te or
ganizează el, cu întreg detașamentul, pentru îndeplinirea obiecti
velor. propuse, au diferite forme. Uneori, întreg detașamentul este 
adunat și se discută ca într-o ședință organizată dinainte. Alteori 
consfătuirile lor au loc „fulger“ tocmai cu scopul de a lua în mod 
operativ unele măsuri. Obiectivul fotografie a surprins grupul, de 
pionieri din clișeul de mai sus tocmai în timpul unei astfel de 
consfătuiri In care Popa Decebal (dreapta, ’în primul plan) le 
vorbește celorlalți pionieri despre acțiunea de colectare a fierului 
vechi pe care trebuiau să o organizeze chiar în după-amiaza ace
leiași zHe. ■

O

Propuneri pentru
Discuțiile pe marginea rapor

tului de activitate a’ unității de 
pionieri nr. 1 Petroșani pe anul 
școlar precedent, luaseră sfîrșit. 
înstructoarea superioară Maria 
Mototolea prezenta planul de 
perspectivă al unității pe între
gul an și apoi proiectul planului 
pe primul trimestru , al anului 
școlar.

Pionierii au primit cu bucurie 
punctele trecute în planul unită
ții printre care discuții pe tema 
„Eroi comsomoliști și utemiști“ 
un concurs „Drumeții veseli” ce 
se va organiza în cinstea zilei de 
30 Decembrie pe tema „Realizări, 
le înregistrate în raionul nostru 
în anii regimului democrat popu
lar“, seri de basme si dimineți li
terare, competiții sportive de șah. 
oină, volei, atletism și fotbal, pre
cum și alte acțiuni în vederea ob 

distincțiilor pionierești.
înstructoarea superioară 

cuvîntul celor din sală 
completarea planului de 
zeci de mîini s-au ridicat

ținerii
Cînd 

a dat 
pentru 
muncă,
din mulțimea pionierilor. Fiecare 
dorea să aducă o contribuție Ia 
îmbogățirea planului unității lor.

— Să corespondăm cu pionie
rii din țările de democrație popu
lară pentru a le cunoaște mai 
bine țara șî viața lor de pionier, 
să facem schimb de ilustrate, de 
timbre.

Pionierii detașamentelor nr. 8 
șî 10, cheamă la întrecere la în
vățătură și disciplină pe pionieri' 
detașamentelor nr. 7 și 11 precum

munca de viitor
$i la obținerea distincțiilor pio
nierești.

Alții propun să se organizeze 
vizite în întreprinderile și insti
tuțiile raionului precum și excur
sii în regiune, pentru cunoașterea 
frumuseților regiunii noastre. ,,Să 
ne gospodărim clasele, mai ates 
că în curînd vom primi în folo
sință clase noi — propun cei mai 
mari“.

Șirul propunerilor continuă în
că mult timp. Ele au fost apoi 
discutate amănunțit de colectivul 
de conducere al unității șî ma
joritatea au fost incluse în planul 
de muncă. Cu participarea activă 
a fiecărui pionier la acțiunile pre
văzute, cu sprijinul tovarășilor 
instructori și profesorilor dirigințl, 
avînd îndrumarea permanentă a 
conducerii școlii și a sfatului 
pionieresc, toate aceste propuneri 
se vor putea realiza, ele contri-i 
buind 
truire 
ră în

astfel la acțiunea de ins- 
șl educare ce se desfășoa- 
școală. ' l

I. FLORIN
-----*-----
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Duminică excursie 
la Deva

Agenția O.N.T. Carpați din 
Petroșani organizează pentru 
duminică 15 noiembrie a. c. o 
excursie la Deva pentru vizita
rea muzeului și a cetății din a- 
ceastă localitate. Cu acest pri- 
lej se poate viziona și meciul de 
fotbal de campionat, din cadrul 
categoriei A, dintre Jiul Petro
șani și Dinamo București. în
scrierile pentru excursia de du
minică se fac pînă sîmbătă sea
ra la agenția O.N.T. Carpați 
Petroșani. Plecarea la Deva are 

- *^roc duminică dimineața la ora 
7, cu autobusele. Costul trans
portului dus ș! întors este de 37 
lei, preț în care este cuprins și 
costul biletului la meci.

AV
7

Í
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HOP A...
...se face tn deosebi cu eoplii 

mici pe care-l iei in brațe și-i 
sălii ptnă-n tp.van, ceea ce le 
¡ace multă plăcere.

Acest „joc" însă nu-l simpati
zat deloc de bolnavii care sînt 
transportați cu salvarea la spita
lul din Petroșani. Astfel, strada 
care duce la spital este plină de 
gropi și hîrtoape, iar pe panta 
de urcare la spital sini două de
nivelări mari în stradă. Aceasta 
face ca de cîte ori trece mașina 
salvării pe acolo, bolnavii trans
portați să 'fie aruncați hopa... Ar 
fi bine dacă tovarășii de la sfa
tul popular orășenesc ar lua mă
suri pentru curmarea acestui 
„hopa" neplăcut,

C L O Ș C A...
...este o orătanle ale cărei „ca

racteristici" principale sînt mul-

țintea de pui și tendința nestă
vilită de a rîcli continuu. Dacă 
treci însă pe strada Cloșca din 
Petroșani, nu găsești nici o... 
cloșcă, însă strada este „rîclită" 
parcă ar fi trecut pe acolo mii de 
cloști. (Pentru respectarea adevă
rului trebuie să arătăm că pe a- 
colo au trecut constructorii șan
tierului Petroșani). Astfel, ca ur
mare a „rtcîielii" constructori- 
lor, strada este desfundată, în
chisă circulației etc.

Este necesar să se ia neintîr- 
tlat măsuri ca strada Cloșca 
mt mai arate 
cloști...

P L~O
...se pun de

dentiști la măselele găunoase. 
Dar, după „plombe" pentru as
tuparea unor găuri destul de

ca... rîclită
să 
de *

M B E...
obicei de către

mări „strigă” și podul de peste 
pîrîul Mațeia — pe șoseaua Ghe. 
orghe Gheorghiu-Dej din orașul 
nostru, a cărei suprafață carosa
bilă este plină cu găuri. Aceste 
găuri sînt într-im contrast izbi
tor cu șoseaua care se întinde 
de o parte și de alta a podului, 
șosea fără- găuri, proaspăt as
faltată.

circulația vehiculelor este 
mult stînjenită de aceste gropi 
aflate în asfaltul podului, iar 
cînd plouă și adânciturile res
pective se umplu cu apă, fiecare 
mașină care trece stropește din 
belșug cu apă noroioasă pietonii 
surprinși pe pod. Cu ceva ciment 
s-ar putea „plomba" bine podul 
de peste Maleia, spre bucuria 
pietonilor și a șoferilor. Atunci 
pentru ce nu se face acest lu
cru ?.

IÍ7%
L
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...Și peste 1000 cai putere
de W. Curth, H. J. Ha/tung ,
Lucrarea prezintă într-o for

mă interesantă, unele probleme 
ale tehnicii moderne. înțr-un , 
limbaj concis șî atrăgător, ară- 
tîndu-se dezvoltarea lor istorică 
pînă la cele mai recente reali
zări.

Popularizînd cunoștințele teh
nice variate din industria grea, 
industria constructoare de ma
șini, electrotehnică, construcția 
de autovehicule și avioane, in
dustria textilă și altele, lucra
rea furnizează o imagine de.an
samblu asupra istoriei produc
ției și tehnicii, asupra istoriei 
progresului omenirii.

Angrenaje cilindrice
de B. Horwitz

Lucrarea tratează pe larg și 
la un nivel ridicat problemele 
privitoare la angrenajele cilin
drice.

Ea este împărțită în opt capi
tole. In primul capitol se dan 
noțiunile introductive despre 
angrenaje și elementele geome
trice ale roții dințate cilindrice. 
Capitolul II conține geometria 
și cinematica angrenajelor ci
lindrice, iar în capitolul II) se 
tratează corectarea acestor an
grenaje. Următoarele capitole 
tratează angrenajele cu danturi 
anterioară și cele cu roți aț 
te cilindrice cu' dinți înclinați.

■l
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Mesajul de salut 
al C. C. al P. C. U. S. 

adresat primului 
Congres unional 

al ziariștilor sovietici 
MOSGOVA 12 (Agerpres) 
In mesajul de salut al C. C. 

al P.C.U.S. adresat primului 
Congres unional al ziariștilor so
vietici, se spune că in Uniunea* 
Sovietică presa face parte inte
grantă din viața spirituală a 
poporului, iar ziaristica sovieti
că este un domeniu important al 
activității de partid și obștești.

Presa sovietică, se subliniază 
in mesajul de salut, este o pre
să cu adevărat liberă și intr-a
devăr a poporului.

După cum se arată in mesaj, 
partidul comunist dă o înaltă 
prețuire muncii nobile a ziariș
tilor sovietici cărora le revine 
un rol important în opera is
torică de construire a societății 
c n'uniste, în educarea omului 
nou ,și în luptai pentru pace în 
întreaga lume.

----- O------
Congresul P. S. O. 

din Germania
BERLIN 12 (Agerpres). ȚASS
In legătură cu congresul Par

tidului Social Democrat din Ger
mania. care se deschide la 13 
noiembrie la Bad Godesberg în 
numeroase propuneri, rezoluții și 
declarații, membrii de rînd ai or
ganizațiilor locale ale P.S.D.G. 
cer delegaților la congres și 
conducerii partidului să adopte 
un program care să îndrume 
partidul la luptă împotriva înar
mării Germaniei occidentale și 
a concentrării tot mai intense a 
puterii în mîinile monopolurilor.

-----O-----

Situația din Ruanda Urundi 
, BRUXELLES 12 (Agerpres).

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, situația din Ruanda 
Urundi, teritoriu aflat sub tutela 
Belgiei, unde au izbucnit grave 
tulburări zilele acestea, continuă 
să fie încordată. Agenția Belga, 
făcînd un bilanț provizoriu ai 
tulburărilor, arată că în urma 
răscoalei populației indigene 
bahutu împotriva moșierilor din 
tribul batutsi principalul spri
jin al autorităților administrati
ve belgiene, s-au înregistrat pes
te 200 morți.

Politica S. U. A. 
este condamnată

PA AM AM CITY 12 (Agerpres) 
Comitetul profesorilor univer

sitari și secundari din Panama 
a adoptat o rezoluție în care con
damnă guvernul S.U.A. pentru 
încălcarea suveranității statului 
Panama.

La 10 noiembrie la Uniunea 
Ziariștilor din Panama a fost 
proiectat un film documentar a- 
rătînd brutalitățile militarilor a- 
mericani cu prilejul represiuni
lor din noiembrie.

-----..................

NEW YORK — Agențiile de 
presă anunță că în ciuda dezmin
țirilor oficiale ale Departamen
tului de Stat, în S.U.A. s-a for
mat un guvern cuban „în exil“ 
In frunte cu Domingo Gomez 
Gimeranez. Guvernul este alcă
tuit din membri ai mișcării con
trarevoluționare „trandafirul 
alb" fugiți din Cuba după vic
toria revoluției și adăpostiți de 
autoritățile americane

PAR1S — La 11 noiembrie a 
sosit la Paris într-o vizită ofi
cială Selwyn Lloyd, ministrul 
Afacerilor Externe al Angliei. El 
se va întîlni cu. președintele De 
Gaulle și cu Couve de Murville, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Franței. In cursul convorbirilor 
caie vor avea loc vor fi discutate 
o serie de probleme referitoare 
la apropiata convocare a confe
rinței la nivel înalt și la rela
țiile dintre Anglia și Franța.

CwMil (MțgaMul romín In cadrai 
dezbaterilor din Comitetul nr. 3 al 0.1.11

NEW YORK 12 (Goresponden- 
tul Agerpres anunță:

Comitetul nr. 3 pentru proble
mele sociale, umanitare și cultu
rale al O.N.U. continuă dezbate 
rile în legătură cu propunerea 
R.S.S. Bieloruse cerîhd ca O.N.U. 
să sprijine cercetările științifice 
în domeniul maladiilor canceroa
se și să instituie premii pentru 
stimularea lucrărilor în acest 
domeniu.

Vorbind în numele delegației 
romîne, Mircea Malița a subli
niat importanța acestei nobile ac
țiuni menite să sporească contri
buția O.N.U. la lupta savanților 
și organizațiilor sociale împotri
va maladiilor canceroase.

Referindu-se la rezervele expri
mate de unii delegați față de 
competența O.N.U. și la tendința 
de a transmite această chestiune 
Organizației mondiale a sănătă
ții fără nici o luare de atitudine 
din partea Adunării Generale,
Mircea Malița a demonstrat că

In Comitetul Politic Special
NEW YORK 12 (Agerpres)
In Comitetul Politic Special al 

celei de a 14:a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. a, luat sfîr- 
șit discutarea problemei discri
minării rasiale în Uniunea sud- 
africană, care, după cum se știe 
s-a aflat pe agenda tuturor sesiu
nilor adunării începînd din anul 
1952. Delegația Uniunii sud-afri- 
cane a sabotat din nou în mod 
fățiș lucrările comitetului și a 
părăsit sala de ședințe de îndată 
ce a început discutarea acestei 
probleme.

In cursul discuției nici o dele
gație nu a cutezat să apere poli
tica guvernului Uniunii sud afri- 
cane care ațîță discriminarea ra
sială în țară. Majoritatea covîr- 
șitoare a vorbitorilor au condam
nat vehement această politică.

A fost prezentat spre examina
re comitetului unicul proiect de 
rezoluție propus de delegațiile a 
36 de țări, mai cu seamă țări 
afro-asiatice, în care se exprimă 
regretul și îngrijorarea în legă
tură cu faptul că guvernul Uniu
nii sud-africane continuă să ducă 
în țara sa o politică care știrbeș
te drepturile diferitelor grupuri 
rasiale. Rezoluția cheamă toate 
statele membre ale O.N.U. să-și 
pună politica în concordanță cu 
carta O.N.U. care prevede res
pectarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale. In fa
voarea acestei rezoluții au votat

DELHI — La 10 noiembrie 
s-a -deschis la Mirat (statul 
Uttar Pradeh) plenara Consi
liului Național al Partidului 
Comunist din India. In prima zi 
a lucrărilor sale, plenara a as
cultat raportul cu privire la si
tuația internă și internațională.

MOSCOVA — In ajunul pri
mului Congres al ziariștilor so
vietici care se va deschide la 12 
noiembrie la Moscova, Uniunea. 
Ziariștilor sovietici numără 23.000 
membri. Congresul va asculta și 
discuta raportul cu privire la 
activitatea Biroului organizatoric ‘ 
al Uniunii Ziariștilor, care va 
fi prezentat de Payel Satiukov, 
redactor șef al ziarului „Prav- 
da“. Participanții la Congres 
(751 de delegați) vor adopta 
statutul Uniunii Ziariștilor șî 
vor alege organele de conducere 
ale acestei) organizații. 

carta O.N.U. definește răspunde
rile organizației față de ioate 
problemele internaționale, fie ele 
de domeniul economic, social, al 
sănătății publice sau altele. Ac
tivitatea Adunării Generale nu 
trebuie redusă pur și simplu la 
transmiterea problemelor către ins
tituțiile de specialitate. Problema 
cancerului se încadrează pe de
plin în ansamblul chestiunii ar so
ciale de care este sezisat Comi
tetul nr. 3 în actuala sa sesiune.

Instituirea premiilor O.N.U. 
pentru cercetări științifice deose
bite în acest domeniu ar fi o ex
presie adecvată . a interesului 
O.N.U. și ar avea un ecou puter
nic încurajînd eforturile oameni
lor de știință din toată lumea. 
Nici o ezitare de ordin procedu
ral sau de altă natură nu-și gă
sește justificarea în amînarea u
nei hotărîri care constituie un im.
portant mesaj de umanitate și 
progreă al O.N.U., a subliniat 
Mircea Malița în numele delega
ției romîne.

67 de delegații. Șapte delegații 
(Australia, Belgia, Canada, Re
publica Dominicană, Finlanda, 
Olanda și Spania) s-au abținut 
de , la vot. Numai trei delegații 
ale țărilor care posedă colonii în 
Africa — Franța, Portugalia și 
Anglia — au votat împotriva a- 
cestei rezoluții.

DIN LUMEA CAPITALISTĂ
62 la sută din populația 

turcă este analfabetă
ANKARA 12 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

France Presșe, un grup de ex- 
perți aparținînd Ministerului E- 
ducației Naționale a publicat un 
raport din care rezultă că 62 la 
sută din populația turcă este a- 
nalfabetă și că din 3,5 milioane 
de copii de vîrstă școlară un mi
lion nu au nici o posibilitate de 
a frecventa școala, din cauza 
lipsei de localuri de școală, lip
sei de cadre didactice etc.

Zeci de mii de copii 
urugualenl trăiesc Tn bordeie

SANTIAGO DE CHILE 12 (A- 
gerpres).

Potrivit statisticilor în Uru- 
guai, procentajul de mortalita
te infantilă este foarte ridicat. 
Din 136.000 de copii de la sate 
aproape 35.000 trăiesc în bordeie; 
70 la sută din acești copii sufe
ră din cauza lipsei de lapte și 
fructe, 75 la sută sînt subali- 
nientați și un mare procent mor 
din cauza lipsei de asistență me
dicală.

InvățămTntul Tn Italia 
Tntr-o situație grea

ROMA 12 (Agerpres).
In cadrul Congresului asis

tenților universitari italieni ca
re a avut loc recent la Siena, 
ministrul Instrucțiunii Publice 
al Italiei, Medici, a rostit un 
discurs în care a recunoscut că 
„învățămîntul universitar italian 
nu traversează în momentul de 
față o perioadă favorabilă“.

Referindu-se la date concrete 
cu privire la numărul redus ^de 
profesori și asistenți universi
tari în raport cu numărul stu
denților și în general la condi
țiile în care se desfășoară învă- 
țămîntul universitar în Italia, 
ministrul Instrucțiunii Publice a 
subliniat că în momentul de față 
universitățile italiene nu-și mai

importa experienjeiBr nucleare
iranccze în .satiara

Miting la Palermo
ROMA 12 (Agerpres).
In cadrul unui miting al cor

pului profesoral de la universi
tatea din Palermo, numeroși 
profesori și asistenți universi
tari de la această instituție au 
adoptat o moțiune prin care a- 
trag atenția asupra consecințe
lor grave pe care le poate avea 
pentru Italia, în special pentru 
regiunile sudice ale țării, și mai 
ales pentru Sicilia, traducerea în 
fapt a intenției guvernului fran
cez de a experimenta bomba a- 
tomică franceză în Sahara.

In Cameră Comunelor
LONDRA 12 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

France Presse, luînd cuvîntul în 
Camera Comunelor pentru a răs
punde la întrebările puse în le
gătură cu atitudinea guvernului 
englez față de experiențele nu
cleare franceze, John Profurno, 
ministru de stat la Ministerul 
de Externe și Robert Alan, sub
secretar de stat la același mi
nister, au declarat: „Noi sperăm 
în mod sincer că în ciuda decla
rației făcute ieri de generalul 
De Gaulle, guvernul francez va 
reveni asupra acestei hotărîri și 
va adera la convenția care ar 
putea fi semnată la Geneva a- 
supra suspendării experiențelor 
nucleare“.

pot îndeplini rolul de a da o 
pregătire corespunzătoare tineri
lor, tocmai din cauza sărăciei de 
cadre didactice și a fondurilor 
insuficiente alocate acestui ca
pitol.

Pensii mizere Tn Anglia
LONDRA 12 (Agerpres).
2.500 de pensionari care re

prezintă 500.000 de membri ai 
Federației naționale a asociații
lor pensionarilor întruniți în- 
tr-un miting care a avut loc la 
11 noiembrie la Londra, au ce
rut ca guvernul să îmbunătă
țească situația grea a pensiona
rilor. Anglia numără peste 5 
milioane de pensionari. Dintre 
aceștia un număr important de 
pensionari își duc existența cu 
o pensie de nimic. După cum a 
declarat la miting reprezentan
tul pensionarilor din Bourne- 
mouth în timpul verii mulți pen
sionari sînt nevoiți să doarmă 
pe țărmul mării întrucît pentru 
o cameră trebuie să plătească 
jumătate din pensia pe care o 
primesc.

PROGRAM DE RADIO
14 noiembrie

PROGRAMUL I. 7.30 Muzică 
ușoară, 8,00 Materiale din pre
să, 8,30 Muzică, 10,00 Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur, 11,03 AÎuzică de estradă, 
12,00 Cîntece colhoznice, 13,05 
Concertul „Pe strunele viorii“, 
14,00 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 15,10 In- 
terpreți de muzică Ușoară, 15,35 
Pagini alese din muzica de ope
ră, 16,15 Vorbește Moscova! 
16,45 Cîntece, 17,25 Cu cîntecul 
și jocul de-a lungul Dunării, 
1^,00 Roza vînturilon 18,30 Mu
zică ușoară de compozitori ro- 
mîni, 19,35 Melodii populare ro- 
mînești, 20,30' Muzică, 22,00 Ra
diojurnal, buletin meteorologic 
și sport, 22,30 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 14,07 Valsuri,

ANUNȚ
întreprinderea de gospo 

darie orășenească Petroșani, 
roagă pe această cale popu
lația orașului Petroșani, 
precum și din celelalte loca
lități din raion, că în cazul 
cînd observă diferite defec
te sau deranjamente la ilu
minatul public, rețele de 
apă, canal vidainj, salubri
tate să anunțe la Petroșani, 
telefon interurban 335 său 
la sediul întreprinderii din 
str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 
72; în orașul Vulcan tele
fon 4 interurban sau la se
diul sectorului I.G.O. str. 
Republicii nr. 1; în Lonea 
la sediul sectorului I.G.O. 
din str. jiului (fostul aba
tor comunal); în localitatea. 
Anlnoasa la sediul sectoru
lui I.G.O. din str. 23 Au
gust nr. 13; în orașul Pe- 
trila la sediul sectorului 
I.G.O. str. Sencovici nr. 8.

Heînnoiji-vâ abonamentele
Ia ziarul

„Steagul roșu“
Abonamentele se pri

mesc de către difuzorii din 
întreprinderi și instituții, de 
către factorii poștali și la 

i oficiile P.T.T.R.

14.30 Cîntă Maria Lătărețu și 
mandolinistul Grigore Kiazim,
15.30 Mari ansambluri de cînte
ce din țări prietene, 16,30 Me
lodii populare romînești, 17,00 
Din repertoriul cîntăreților ro- 
mîni de operă, 18,05 Concert de 
muzică romînească, 19,25 Con
cert de muzică din operete, 21,15 
La sfîrșit de săptămînă, cîntec, 
joq și voie bună, 22,00 Muzică 
de dans.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM- 

BRIE : Omul cu pantaloni 
scurți, AL. SAH1A; Cîntărețul 
mexican; LONEA: Frunze roșii; 
BARBATENI : Botagoz; URU 
CÂNI : Misiune specială.
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