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1 Tinerii din brigada de mun- ț 
' că patriotică nr. 1 din secto- T 
. rul IX electromecanic at minei I 
j Lupeni au colectat de la înce-1 
, putui anului peste 230 tone I 
i fier vechi. Pentru meritele |
* sale, această brigadă (coman- t
* dani tov. Bamai Gheorghe) a ț 
’ fost distinsă cu drapelul roșu ‘

de brigadă patriotică fruntașă | 
pe raion și cu Diploma de o- ț 
moare a Comitetului regional 4 
U.T.M. ♦

IN CLIȘEU: O parte dini 
membrii brigăzii fruntașe: I 
tov. Bairna Gheorghe, Onițiu | 
Silvia», Racolța Vasile, Mia- f 
druța Valentin, Cramer Ion și t 
Beobean Petru.
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Minerii din Petrila cinstesc Conferința 
de partid cu însemnate succese
In viața comuniștilor de la mina Petrila are loc astăzi 

un eveniment de mare însemnătate: Conferința pentru darea 
de seamă și aiegerea noului comitet de partid al 
tregul colectiv al minei, in frunte cu membrii și 

; de partid, au ținut să cinstească acest eveniment 
importante în sporirea producției, productivității 
realizarea de cit mai mari economii. Redăm mai 
fa' : semnificative consemnate

Zi âe producție mărită 
Va 13 noiembrie, în toate sec
toarele minei a fost organizată

* o zi de producție mărită în cin- 
.V stea Conferinței de partid. Deși 

au întîmpinat o serie die greu- 
. tați legate de condițiile de ză- 

cămînt, minerii petrileni au do- 
bîndit frumoase realizări. Colec- 

. tivul sectorului III, de pildă, a 
extras cu 12.5 la sută mai mult 
cărbune peste planul zilnic.

De asemenea, din abatajele 
sectoarelor I și II au fost trimi
se la suprafață, în ziua de pro
ducție mărită, cu 4 și, respec- 

. tiv. 8,2 la sută mai mult căr- 

. bune decît prevedea planul. Și 
de astă diată brigăzile de mi
neri conduse de membrii și can- 
didații de partid s-au situat în 
fruntea întrecerii. Brigăzile co- 
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aba-
pes- 
căr- 
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In aceeași zi, 
de candidatul de 
Carol a extras în 
plan 30 tone de 
la începutul lunii

în prezent această bri- 
totalizat peste 100 tone 
în plus.

De

' muniștilor Mihai Ștefan și 
. chiev Gheorghe, lucrînd în 
. taje figuri, au reușit să dea 
te planul zilnic 33 tone de

. bune fiecare, 
gada condusă 
partid Szabo 
plus față de 
cărbune. ~ 
și pînă 
gadă a 
cărbune

Dintre brigăzile de la pregă
tiri în mod deosebit s-au eviden
țiat, prin rezultatele obținute în 
ziua de producție mărită, cele 
conduse de comuniștii Șomogyi 
luliu, Kibedi Adalbert, Peter 
Moise și alții.

In contul anilor viitori
Peste 20 de brigăzi, numâ- 

rînd sute de mineri, de la Pe- 
trila, întîmpină Conferința de. 
partid pe mină lucrînd în con
tul anilor viitori. Brigada co
munistului Bartha FTancisc, de 
exemplu, dă acum cărbune în 
contul lunii septembrie a anului 
1962. De remarcat faptul că în

PrHna dccadâ
In fruntea sectorului

La sectorul I al minei Ani- 
noasa brigada condusă de mine
rul Cristea Aurel a obținut în 
întrecerea socialistă realizări 
importante. In prima decadă a 
lunii noiembrie, muncitorii aces
tei brigăzi au extras peste sar
cina de plan 400 tone de căr
bune situîndu-se în fruntea în
trecerii între brigăzile din sec
tor. In cinstea zilei de 30 decem
brie, minerii din această brigadă 
sînt hotărîți să obțină rezultate
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minei. Ip- 
candidații 

cu succese 
muncii și 
jos cîteva 

cu acest prilej la mina Petrii a.
*------------ ------

luna trecută și în primele 13 
zile ale lunii curente 
brigăzii lui. Bartha 
peste planul stabilit 
cărbune, realizînd un 
mediu de aproape 6 
bune pe post.

O altă brigadă de
re lucrează în prezent în contul 
anilor viitori este cea condusă 
de comunistul Sidorov Vasile. 
Aceasta, muncind cu multă în
suflețire, reușește să se situeze 
mereu în primele rînduri ale în
trecerii pe exploatare.

membrii 
au extras 
1000 tone 
randament 
tone căr-

mineri ca-

Toate brigăzile eu pla 
îndeplinit

Colectivul de mineri și tehni
cieni al sectorului II de la mi
na Petrila se numără printre co
lectivele de sectoare fruntașe 
din bazinul Văii Jiului. Și a- 
cest lucru este oglindit cu pri
sosință prin realizările frumoa
se, pe care le obține în muncă. 
Deținătorii „Căștii de aur a 
tehnicianului" raportează că în 
.prezent extrag cărbune în con
tul zilei de' 24 decembrie, fiind 
astfel pe punctul de a-și înde
plini sarcinile de plan anuale la 
extracția cărbunelui. Succesul 
obținut are la bază munca entu
ziastă a comuniștilor ca șv mă
surile tehnico-organizatorice lua
te pentru îndeplinirea planului 
de către toate brigăzile de mi
neri din sector. In fiecare lună 
din acest an brigăzile miniere 
ale sectorului și-au depășit simj 
țitor sarcinile de plan, realizînd 
randamente ridicate. Este dem
nă de remarcat activitatea de
pusă de minerii din brigăzile 
conduse de comuniștii Cristea 
Nicolae,’ Păsărică Nicolae, Cos- 
rna Ernest, Firpiu Ioan care âu 
extras din abatajele lor în fle
care lună, sute de tone de căr
bune peste prevederile planului.

C. M.

Minek stcccsc
și mai mari decit cele obținute 
pînă acum.

Lucrări date îa folosință 
înainte de termen

Pentru sectorul I al minei U- 
ricani pregătirea și deschiderea 
cîmpului minier de, la bocul U- 
nord are o importanță deosebi
tă. De aici, peste cîtva timp bri
găzile de mineri vor extrage o 
însemnată cantitate de cărbune 
cocsificabil. Executarea acestor 
lucrări a fost încredințată bri
găzii conduse de comunistul De- 
meter Augustin. Mobilizați de 
exemplul membrilor de. partid, 
muncitorii din aceasta brigadă 
se situează în primele rînduri 
ale întrecerii socialiste ce se des
fășoară în sector, 
însuflețire, brigada 
dea în folosință cu 
de termen suitorul 
la planul V. Acest fapt a permis 
îmbunătățirea sistemului de ae
ra} Ia panoul l-nord și introdu
cerea iluminatului electric pe 
galerii și la locurile de muncă.

Muncind cu 
a reușit să 
mult înainte 
de aera} de

350 tone cărbune 
cocsificabil peste angajament

Din abatajul frontal nr. 3 al 
sectorului IV B de la mina Lu- 
peni brigada condusă de tovară
șul Schianu Ioan a extras peste 
plan în prima decadă a lunii no
iembrie 200 tone de cărbune, 
însuflețiți de realizările obținu
te pînă în prezent, ei ” s-au an
gajat ca în cinstea zilei de 30 
Decembrie și a Conferinței ra
ionale de partid să extragă în 
afara angajamentului luat încă 
350 tone de cărbune cocsificabil.
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| Primele blocuri sistem vilă, care au constituit 
o nucleul noului Oraș Muncitoresc din Hunedoa- 
8. ra, s-au construit și dat în folosință în anul 1949. 
| De atunci și pînă acum, acestor clădiri li s-au 
| adăugat alte zeci și sute de apartamente moder*
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"A ooooooooooooooooooooooo 
ne și confortabile în care trăiesc familiie side
rurgicilor hunedoreni.

IN CLIȘEU: Vedere de pe una din străzile 
unde s-au construit primele locuințe muncito
rești de la Hunedoara.
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EaergeHcienii de ta Vulcan își respectă 

... angajamentul de întrecere
— Răspunde tov. Popescu Miron — șeful secției cazane 

... de la Uzina electrică Vulcan —
ne de 24.000 lei economii prin 
inovațiile și raționalizările apli
cate în producție. Pînă acum, 
tovarășii Vasiliu Alexandru, 
Traistă Eugen și alții au venit! 
cu propuneri de raționalizări ca 
„Modificarea schemei termice în 
vederea îmbunătățirii parametri
lor aburului de la turbinele nr. 
2 și 3“. Această raționalizare: 
sa aplicat de la; 1 august 1959' 
aducînd lunar o economie de a- 
proximativ 90.000 lei. Economii! 
însemnate s-au realizat prin pu
nerea în funcțiune a economizo- 
rultii de ia cazanele 1 și 6 prin 
recuperarea unei părți din căl
dura conținută de gazele arse. 
Valoarea acestor economii se va 
ridica-pînă la sfîrșitul anului la 
circa 175.000 Tei.

In general vorbind, din cele 
825.000 lei cit ne-am angajat să 
economisim suplimentar în acest 
an, am obținut deja 670.000 leî.

Ne mîndrim cu aceste frumoa
se rezultate la care a contribui! 
întregul colectiv al uzinei noas
tre/dar nu ne mulțumim cu ațît, 
cî vom munci și de acum înain
te să obținem rezultate mai bu
ne și să ne depășim mereu an
gajamentele. In cinstea zilei de 
30 Decembrie vom pune în apli
care o nonă inovație care a fost 
deja aprobată și care va aduce- 
însemnate economii. Este vorba 
de eliminarea ventilatorului de 
gaze de la unul din cazane prin 
folosirea ventilatorului cazanelor 
nr. 9 sau 10 din imediata apro
piere. Se va face astfel o econo
mie de aproximativ 28.01)0 leî 
ca rezultat al reducerii energiei 
electrice consumate.

Muncitorii și tehnicienii noș
tri, în frunte cu comuniștii, vor 
lupta cu mai mult elan pentru 
ea ’la -30 decembrie să poată ȘiS- 
portâ partidului că angajamen
tele sporite pe care și le-au luat 
au fost îndeplinite și depășite.

------- .-.-------e---------- .

Recondiționarea echipamentului 
aduce economii

Schwartz Maria, Lorincz losif 
și alții. Prin recondiționarea a 
168 de costume cauciucate și a 
351 perechi cizme de cauciuc 
durata lor de serviciu s-a pre
lungit cu două luni și, respec
tiv, cu o lună ceea ce înseamnă 
economie de circa 16.500 lei. îm
preună cu economia realizată 
prin prelungirea duratei de ser
viciu la alte echipamente de pro
tecție, colectivul de aici a obți
nut pînă acum peste 41.470 leî 
economii.

Colectivul uzinei noastre s-a 
angaj at ca pînă la “sfîrșifal a- 
.cestui an. să realizeze o econo
mie suplimentară de 850.000 
lei. Muncitorii. în frunte cu cb- 
muniștii, au dtepus și depun o 
muncă conștientă și rodnică pen
tru îndeplinirea și depășirea a- 
cestor angajamente. In planul 
de măsuri tehnico-organizatorice 
■s-au prevăzut o-'seamă de obiec
tive a căror îndeplinire să adu- 
tă colectivului uzinei economiile 
luate ca angajament. Astfel, .prin, 
reducerea consumului. specific la r 
cărbune cu 1,5 la sută s-a pre
văzut că se va realiza o econo
mie de 412.000 lei. Această cifră 
a fost depășită, reducerea con-, 
sumului specific la cărbune a- 
jungînd la 1,7 la sută. La fel . 
aie-am angajat ca prin reduce
rea consumului propriu dle ener
gie electrică cu 0,1 la sută să 
realizăm o economie de 46.000 
lei. din care pînă la 1 octom
brie s-a realizat 44.000 lei. Noi 
pm obținut de asemenea mai bi-

—---------
Realizări gospodărești

Despre realizările gospodărești 
de la Lonea obținute prin grija 
exploatării miniere se pot spune 
multe. Lîngă clădirea noului club 
s-a construit din metal o scară 
lungă de 15 m. care leagă șo
seaua de gară. Scara a fost fă
cută în întregime din material 
recuperat. Tot prin grija gospo
darilor minei Ia școlile din Lonea 
s-au tăiat lemnele necesare încăl
zirii în anotimpul friguros. Pînă 
acum au fost tăiate lemnele de 
foc la patru școli, la grădinița de 
copii precum și la cantina pen
sionarilor. La minele Cimpa I și 
Gimpa II ab fost amenajate de
pozite pentru fier vechi, linii de 
garare pentru vagonetele scoase 
din circulație.

In cadrul sectorului X dc ia 
mina Lupeni cîțiva tovarăși se 
ocupă cu întreținerea și recon- 
difcnarea echipamentului 'de 
protecție. La chemarea organi
zației de bază s-a discutat și s-a 
stabilit că și în această direcție 
se pot obține economii însemna
te. Dacă echipamentul este bine 
întreținut, reparat cum trebuie, 
durata lui de serviciu se mă
rește, ceea ce înseamnă econo
mie pentru mină. Propunerile 
făcute de tov. Boțoi Virgil au 
fost primite și aplicate de tov.

RADU AUREL
corespondent
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LUI LENIN
Sub bolta frunții tale, ce-a cupri, o zare 
A germinat vfti simbure de vis.
L-ai răsădit in inimi de popoare,
Prin pulsul lor o lume al deschis;
Căci nu doar focul nopților polare
A-învăpăiat hirtla unde-ai scris 
Cu sîngele, cutezătorul vis...

Cînd a tunat pe Neva „Aurora“ 
Șl s-a-mpletit cu glasul tău cai cald, 
Ea a vestit, brusc, zorii tuturora 
Ca flacăra rachetei din înalt...
Căci nu doar focul nopților polare 
A-nvăpăiat hirtla undo-ai scris 
Cu sîngele, cutezătorul vis—

Ci și iubirea miilor de oameni 
S-a întrupat tn gestul tău cel larg 
Pe care poți, firesc, să îl samenl 
Cu brațul cel puternic de catarg; 
Da, nu doar focul nopți lor polare 

A-nvăpăiat hirtla unde-at scris 
Cu sîngele, cutezătorul vis!

TR. MOLLER 
membru al cercului literar 

„Minerul“ Petroșani

COLȚUL ARTISTULUI AMATOR

Mînuitorii penelului
Din cei 100 de membri, artiști 

plastici amatori, ai cercului de 
grafică și pictură din cadrul clu
bului minier din Lupeni, peste 
80 sînt muncitori sau fii de 
muncitori.

Dintre aceștia, o bună parte 
au devenit buni mînuitori ai pe
nelului, ai cărbunelui de desen 
sau ai cuțitașului de sculptat în 
linoleum, ajungînd prin lucrările 
lor ctmoscuți nu doar în Valea 
Jiului, ci tn întreaga țară și chiar 
peste hotare.

Mîna care știe îndruma cu di
băcie unealta de muncă în 
producție, în zilele noastre a a-
juns, datorită grijii părintești a 
partidqlui, să. mînuiască cu a- 
ceeași tnde&înare șl unealta ar
tei. Talente, care în condițiile 
unei lumi vitrege de exploatare 
s-ar fi ofilit, pierind în anoni
mat, azi sînt descoperite și se 
dezvoltă, asemenea unor flori 
rare.

Iată-i la lucru. în orele libe
re, în fața șevaletelor, cu cîtă
dragoste și pricepere mînuiesc 
penelul muncitori ca Viorel Va
sile, Szabó Vasile, Galu Teodor, 
Scheau Marcel, Hegeduș Lazăr 
sau Halasz Tiberiu.

In sprijinul muncii de educație patriotică 
a oamenilor muncii

Una din sarcinile de mare răspundere, care revine comi
tetelor sindicale și conducerilor cluburilor muncitorești este 
realizarea educației patriotice a oamenilor muncii. Pentru înde
plinirea acestei munci nobile și de mare răspundere comitetul 

sindical și conducerea clubului minier din Lonea au folosit 
o bogată gamă de forme și mijloace care au dus la rezultate 
bune.

PRIETENI AI CĂRȚII

Printre oamenii muncii de la sate
Cu cîțiva ani în urmă, prin

tre cititorii care frecventau Bi
blioteca centrală raională din 
Petroșani, observai destul de rar 
oameni ai muncii de la sate. Car
tea, această comoară nesecată de 
cunoștințe și învățăminte, a în
ceput însă tot mai mult să pă
trundă în viața acestor oameni, 
altădată lipsiți de posibilitatea 
cunoașterii acestor comori, dato
rită neștiinței de carte.

Colectivul bibliotecii centrale 
raionale și-a îndreptat în ultima 
vreme atenția îndleosebi spre a- 
cești cititori, indicîndu-le cărțile 
accesibile lor, care să le trezeas
că interesul de a citi.

Tot în același scop, în unele 
sate din raion au fost deschise 
biblioteci de casă înzestrate cu 
un număr suficient de cărți, pe 
teme apropiate de viața și mun
ca locuitorilor satelor.

La locuința învățătoarei Apos- 
toiu Maria din Crivadia, săte
nii acestei așezări vin zilnic și 
împrumută cărți, ceea ce a fă
cut ca tov. Apostoiu să schimbe 
de cîteva ori fondul de cărți al 
bibliotecii. Și dacă azi întîlnești 
pe culmile dealurilor cîte un oier 
păseîndu-și turma în liniște, 
n-ai să te miri cînd în loc de ca-

a

val vezi la el în mînă vreo carte 
pusă cu grijă în traistă cînd a 
plecat de acasă. Săteni ca Poie- 
naru Petru din Bănită, Stoica 
Aurel din Peștera Boli, Nătînge 
Lucreția și mulți alții, sînt citi
tori activi ai Bibliotecii centrale 
raionale, pe fișele lor fiind tre
cute zeci de cărți citite.

Pentru atragerea unui număr 
cît mai mare de cititori de la 
sate, colectivul de conducere al 
Bibliotecii centrale raionale
hotărît ca peste puțin timp să 
amenajeze un panou cu fotogra
fiile celor mai activi cititori în
soțite și de scurte prezentări ale 
lor. La munca de popularizare 
a cărții la sate, , pot contribui 
mai mult și căminele culturale, 
care ar putea solicita din par
tea bibliotecii centrale cărțile 
cele mai cerute de săteni, dîn 
du-le astfel posibilitatea să poa
tă fi la curent cu noutățile din 
acest domeniu.

Toate bibliotecile sătești, folo
sind ajutorul Bibliotecii 
trale raionale sînt datoare 
facă totul 
oamenilor 
mai mulți

cen- 
să 

pentru ca în rîndul 
de la sate să fie cîți 
prieteni ai cărții.
AGLAIA ȘERBAN

bibliotecară

Munca cu cartea
La clubul minier din Lonea. 

muncitorii și tinerii care îl frec
ventează/consultînd planul de ac
țiune afișat, au posibilitatea să 
vadă cînd și ce conferințe se vor 
ține aici. Prin conținutul lor in
teresant, bogat și legat de viața 
și munca minerilor, conferințele 
sînt audiate de tot mai mulți 
participanți. De !a începutul anu
lui și pînă în prezent, la acest 
club au audiat diferite conferin
țe peste 1800 persoane. Această 
muncă este strîns împletită cu 
activitatea dusă cu cartea. Biblio
teca clubului a organizat pînă e- 
cum 13 biblioteci de casă, cinci 
mobile, 
diferite 
ticipat 
la cele 
te aici 
de persoane. Pe fișele biblioteci 
sînt trecuți aproape 1000 de ci
titori, care folosesc din plin cele 

: Ia

cole prezentate <le formațiile ar
tistice de amatori.

Cu ocazia unor asemenea spec
tacole ca, de pildă, cele prezen
tate de brigada artistică de agi
tație, formația de teatru sau echi
pa de dansuri, au fost organizate 
concursuri „Cine știe cîștigă- pe 
diferite teme sau întîlnirl intre 
vîrstnici și tineri, Ia care au par
ticipat aproape 500 de persoane, 
împărtășind din experiența lor, 
povestind din trecutul greu al 
muncitorilor, minerii vîrstnici au 
contribuit mult la educarea tine
rei generații.

a prezentat 10 recenzii la 
romane, ia care au par- 
numeroșl cititori. Numai 
8 seri iiterare organiza- 

au participat aproape 400

5430 volume, care le sînt puse 
dispoziție.

Și minerii
știam

putut 
acum

— De unde
Cristea baci? 

t — Iacă, de la 
gară, unde-am fost 
să-mi petrec copiii.

— Ce copii, că parcă te 
fără bucuria de-ai avea.

— I-adevărat, cu n-am 
avea, dar partidul mi-a dat
In grijă, iacă aproape 500 pui 
de om, care-i iubesc ca și cînd 
toți ar fi ai mei... Dintre aceș
tia am condus acum cîțiva azi 
la un campionat; sînt sportivi 
talentați prichindeii, campionii 
de mîine... Mă bucură fiecare 

a lor, fie că o obțin la 
in atelier, fie la vreun 
artistic sau sportiv, așa 
prinde mlhnirea cînd văd 
trag chiulul, că nu știu

izbîndă 
școală, 
concurs 
cum mă 
că mat 
să prețuiașcă tot ceea ce statul 
nostru le pune la dispoziție — 
casă, masă, îmbrăcăminte și în- 
văfătură, totul gratuit.

Vorbele acestea au fost schim
bate cu directorul Grupului șco
lar minier din Lupeni, In una dr 
zilele călduroase ale lunii acesteia, 
in fața casei noi ce și-a cons
truit-o cu ajutor de la stat, la loc 
curat, cu aer tare, sub dealul 
Grafitului.

In omul din fața mea, fostul 
miner prigonit în trecut de mize
rie și șomaj, de ura stăpînitori- 
lor din acea vreme, din cauza 
luptei lui dîrze pentru o viață 
mai bună, am văzut întruparea 
chipului atîtor alți muncitori al 

, zilelor noastre. Partidul le-a dai

bucuria de a scăpa de tot ceea 
ce le-a înnegurat viața in trecut, 
luminlndu-le apoi și împlinin- 
du-le năzuințele, lată, chiar Cris- 
tea baci. A ajuns director, dupa 
ani și ani, chiar la mina unde 
vechea stăpînire a răspuns cu 
gloanțe ortacilor săi ridicați la 
grevă acum 30 de ani. La aceeași 
mină, unde a îndurat foame și-a

a 
zilele 

director.

umblat rupt, 
ajuns tn 
noastre 
După ce a trecut 
la pensie, i sa 
dat In grijă mlă
dierea sufletelor viitoarelor cadre 
crescute pentru aceeași mină.

Fără să vrei. In fața cite unei 
discuții ca cea cu Cristea-bact. 
Iți vin în minte tot felul de ima
gini, care vorbesc de la sine des
pre viața nouă a minerilor Văii 
fiului. Stind de vorbă cu vetera
nul miner de ta Lupeni mi-am 
adus anunțe de o altă discute, 
avută deunăzi cu secretarul Sfa
tului popular raional. Alunei am 
aflat o serie de lucruri din care 
am însemnat unele cifre și 
semnificative avîntului noii 
din Valea Jiului.

Iată, bunăoară, am aflai 
intre anii 1948—1958 în 
iea Jiului minele au fost dota
te cu idtlafe modeme In valoare 
de peste. 630 milioane, că ia apeși

4) PRODUCȚIE A STUOOURILOR SOVIETICE

Artiști amatori 
și spectatori

Cei peste 250 artiști amatori 
din cele 6 formații care activează 
în cadrul clubului Lonea, au con
tribuit prin spectacolele prezenta
te, alături de celelalte acțiuni, la 
educarea patriotică a oamenilor 
muncii. In decursul acestui an, 
peste 20.000 de oameni ai mun
cii au asistat la cele 65 specta-

Excursii, expoziții
Comitetul sindical și conduce

rea clubului minier din Lonea, 
în scopul realizării sarcinii edu
cării patriotice a celor ce mun
cesc au inițiat și alte acțiuni. 
Pentru a cunoaște de pildă raio
nul și regiunea noastră au fost 
organizate 8 excursii, Ia care au 
participat 304 muncitori, tehni
cieni și ingineri. Au fost organ! 
zate de asemenea 15 expoziții de *' 
cărți cu prilejul unor comemorări 
sau expoziții pe teme științifice, 
cum ar fi „Cunoașterea cosmo
sului“ etc.

Rezultatele acestei munci se 
văd în primul rînd în procesul 
de producție, exploatarea minieră 
Lonea fiind deținătoarea drapelu
lui de exploatare fruntașă pe ța
ră în ramura cărbune brun.

M. D.

PRĂPASTIA 
JIGRULUI »

--------------c--------------

CITIȚI
in nr. 46 al revistei „Flacăra

— Ce știți despre recenta 
coperire arheologică de 
mis ?

— Ați auzit de noua 
met alogeni a ?

— Poate fi schimbată 
polară ?

la
des- 
To-

știință,

clima

sînt artiști

n
— Cunoașteți taina fortului 

cu... ciuperci ?
Răspunsuri la aceste între 

bări găsiți în nr. 46 al revistei .» 
„Flacăra“.

— Un zguduitor reportaj des
pre marea grevă a oțel ari lor a- 
mericani.

— Fotoreportajul „Bucuroși de 
oaspeți“ — despre turiștii străini 
care ne vizitează țara.

— Două schițe: — Niculae — 
de scriitorul slovac Jan Turis și 
— Ciorbă de leu — de Marfa 
Arsene.

— Interesantele reportaje: — 
Noi izvoare de lumină — de Li- 
viu Maior.

— Au trecut 15 ani 
George Ciudan.

— Elevii-colegi — de 
Faur Dima.

— Debut cu un milion 
cultători — 
rian.

— Șarpele 
primă.

In revista 
siți:

— Un neobișnuit fotoreportaj 
realizat în cușca unui teu de fo
toreporterul cehoslovac Erich 
Tylinek.

răstimp s-au construit aproape 
5.000 de apartamente în blocuri, 
iar pentru cei tineri, necăsătoriți. 
21 cămine cu 4.835 locuri.. Am 
aflat lucruri — știute de altfel și 
răsștiute — dar la care nici n-au 
visat minerii 
în ultimii ani
s-au ridicat 6 cluburi-cinemato- 

locuri, un institut 
de mine cu 
facultăți, la care 

•rea 
studenți, 
fabrici de pîine, 
5 creșe... Statul 

nostru a cheltuit 61.526.000 lei 
numai tn ultimii 4 ani pentru 
protecția muncitorilor mineri. Ni
velul ridicat de trai al minerului 
de azi este ilustrat și de cumpă
răturile făcute în ultimii ani. 
Astfel, dacă în 1956 populația 
V6Ü Jiului a cumpărat 30 de ma
șini de spălat, 1.100 covoare, 

11.000 de aparate de radio sau
1.690 garnituri de mobilă, în 1958 
s-au vtndut 360 mașini de spăla“!, 
3200 covoare (anul acesta 8000 
de covoare doar pînă în pre
zent!), 2500 aparate de radio șt 
peste 2250 garnituri de mobila, 
tar in acest an s-au vtndut 60 
motociclete, 50 frigidere și toi 
atltea aspiratoare de praf, 
anul 1958, față de anul 1956 s-a 
vindut in Valea Jiului cu 98 la

in trecut. Numai 
în Valea Jiului

graf cu 2.200
două

REPORTAJUL
SÄPTÄM1NII

800 
două

date, 
vieți

că 
Va-

In

sută mai multă 
carne, cu 55 la 
sută mai multe 
preparate de car

ne, cu 68 la sută mai multă pli
ne, brtnzeturi eu 53 ta sută mai 
multe, ulei cu 44 la sută ele. Pe 
cînd în trecut f? Ce am avut in 
trecut?! Mizerie... Șomaj... Anal
fabetism... Boli... Alcoolism... 
Temniți... In loc de pensie o bă 
taie de joc, atîți bani cit să-ți 
ajungă pentru a putea merge la 
cerșit...

— Hei!
Minerul de lingă mine tresare, 

așa cum tresar și eu din gînduri- 
le în care eram cufundat. De 
peste gard, spre interlocutorul 
meu strigase vecinul său, un mi
ner pensionar (are 1200 lei pe lu
nă!) Nu poți să nu-l asculți.

— Hei, Aroane, veniți la un 
deț de palincă?!

— Da’ ce sărbătoare ai azi ?
— Dublă! Azi mi-am montai 

baia în casa cea nouă și-apoi,,-. 
iacă, mi-a scris și florie, fiul cel 
mare.

— Ce scrie?
— He, he... zice că a reușit la 

concurs... II și văd artist I Eu l-aș 
fi vrut miner, dar... m-am răz- 
gîndit. Dacă el vrea artist, artist 
să fie! Ce, noi minerii nu putem 
fi driiști ?!

— De ce nu ?! Doar tot artiști 
ne știm de o viață... Să scoți căr
bune din tainițele adîncului nu-i 
tot o artă?

— de

Sanda

de as-
de Eugen B. Ma-

dobrogean, materie

„Flacăra" mai gă'

în patru rîndurî
In cadrul comitetului sindi
cal al minei Petrila, în ul
timul an s-au schimbat 5 
responsabili culturali (dintre 
care în prezent nu funcțio
nează nici unul), în vreme 
ce munca culturală de ma

să... bate pasul pe loc.
Petrila s-au schimbat 

.cultumici“ într-un an,

I. STRAUT

La
5 „<
Numai munca a rămas
Tot așa... pe-al doilea pian.

S. R.



TRIBUNA AGITATORULUI

împletind munca politică 
cu cea profesională

Educarea comuRistă a studenților — 
sarcină importantă a organizației U. T. M. 

de la Institutul de mine
Intr-o adunare 

generală a orgar 
nizației noastre 
de bază s-a pus 
problema înființării unei brigăzi 
de tineret în subsectia de tini- 
chigerie unde lucrează mai mulți 
tineri. Această sarcină mi-a re
venit mie. M-am bucurat mult 
de acest lucru. Știam că a înfi
ința și conduce o brigadă de ti
neret înseamnă să te ocupi în 
primul rînd de creșterea și edu
carea tinerilor. Eu fac parte și 
din colectivul de agitatori și în 
această calitate m-am ocupat 
mai întîi de întărirea discipli
nei în muncă, deoarece unii ti
neri veneau dimineața cu întîr- 
ziere la lucru și nu foloseau din 
plin cele 8 ore de muncă. Am 
stat de vorbă cu fiecare tînăr 
din brigadă., Orice abatere de 
la disciplină era pusă în discuția 
brigăzii, imediat după termina
rea lucrului. Astfel s-a creat în 
rîndurile tinerilor din brigadă o 
opinie împotriva oricărei aba
teri. Ca urmare, din luna iulie, 
în brigada noastră nu s-a mai 
înregistrat nici o absență nemo- 
tivată.

Pentru ca munca mea de agi
tator să fie cît mai rodnică, caut 
permanent să-mi ridic nivelul 
politic, ideologic și cultura]. Stu
diez materialul ce se predă în 
cercul de învățămînt de partid, 
la care particip întotdeauna. Ur
măresc cu atenție în fiecare zi 
ziarele, citesc carnetul agitato- 
■ »lui, precum și diferite cărți de 

eratură.
In convorbirile pe care le-am 

organizat cu brigada am arătat 
tinerilor importanța citirii presei 
de partid. Fiecare tînăr este în 
prezent abonat la unul sau mai 
multe ziare, precum și la car
netul agitatorului.

La noi în brigadă fiecare tî
năr învață. O parte din tineri 
sînt încadrați în învățămîntui de 
partid, iar o altă parte în învă
țămîntui politic U.T.M. înainte 
cu o zi de ținerea învățămîntu- 
luî stau de vorbă cu fiecare to
varăș pentru a nu lipsi de la în
vățămînt. Frecvența tuturor ti
nerilor din brigadă de la înce
putul anului școlar și pînă în 
prezent este de sută la sută.

Trei tineri din brigadă ur
mează cursul seral al școlii me
dii din Petroșani, dloi tineri 

scventează Școala populară de 
.tă din localitate, iar alți doi 

sînt înscriși la cursurile univer
sității populare din Petroșani. 
' Am căutat ca timpul nostru 
liber să fie folosit în scopul ri
dicării nivelului cultural-educa-

Cereri 
fără răspuns

Cetățenii din cartierul Galva- 
ria, strada Gheorghe Lazăr din 
Petroșani, de un timp încoace au 
un necaz mare. Accesul copiilor 
spre școală și accesul lor spre 
oraș ce se făcea pe un drum des
tul de bun, a fost oprit. Toată 
tărășenia pornește de la cetățea
nul Bistroi Moi se care locuiește 
tot pe strada Gheorghe Lazăr la 
numărul 11. După spusele celor
lalți locuitori ai acestei străzi, 
Bistroi Moise folosind o porțiu
ne de teren viran din terenul sta
tului și-a lărgit grădina și a în
grădit-o în așa fel că din vechiul 
drum nu a rămas de cît o pote
că impracticabilă pe timp de 
toamnă și iarnă. Toate rugămin
țile și plîngerile locuitorilor a- 
cestei străzi nu au folosit la ni
mic. Cu o lună în urmă au trimis 
cea de-a treia cerere sfatului 
popular orășenesc, semnată de 
30 locuitori ai străzii Gheorghe 
Lazăr. Nici în acest fel nu s-a 
rezolvat problema. Nu s-ar putea 
oare ca organele în drept să ur
genteze rezolvarea acestei pro
bleme i

ȘTEFAN VOINICI 
agitator — U.R.U.M.P.

tiv. Pînă în pre
zent am organi
zat cu întreaga 
brigadă trei vi

zionări colective de filme, după 
care au avut loc discuții. Majo
ritatea tinerilor sînt încadrați 
în echipele artistice dfe amatori 
din cadrul clubului U.R.U.M.P. 
iar alții fac parte din brigada 
de agitație.

Ca membru de partid m-am o- 
cupat de pregătirea tinerilor din 
brigadă pentru a 'deveni mem
bri și candidați de partid. Am 
ajutat 4 tovarăși, printre care 
pe Strausz Ludovic, să se pre
gătească pentru a fi primiți în 
rîndurile membrilor de partid, 
iar alți doi tineri utemiști au fă
cut cerere de primire în rîndu
rile candidaților de partid.

Ca rezultat al miincii politlco- 
educative a crescut mult spiritul 
de răspundere al fiecărui tînăr. 
Dimineața tinerii vin mai devre
me, iar timpul de lucru este fo
losit din plin. Roadele acestei 
activități politice sînt oglindite 
prin realizările pe care noi le ob
ținem în producție.

Zilnic urmărim îndeplinirea 
sarcinilor de plan, iar la sfîrși- 
tul lucrului ținem consfătuiri o- 
perative asupra muncii desfă
șurate și anunțăm comenzile noi 
care ne-au sosit.

Muncind în felul acesta bri
gada noastră de tineret a deve
nit fruntașă pe uzină. Incepînd 
din luna iulie a. c. și pînă în 
prezent, brigada a înregistrat 
lună de lună depășiri de plan 
între 30—35 la sută. Pe lunile 
septembrie și octombrie am rea
lizat planul de producție în pro
porție de 134, respectiv 138 la 
sută. Depășiri frumoase am ob
ținut la confecționarea tuburilor 
și coturilor de aeraj de 300 și 
4Q0 mm.

Succese am obținut și în pri
vința reducerii prețului cte cost. 
Numai în cursul lunii septembrie 
a. c. am obținut 2600 Iei econo
mii prin recuperarea de flanșe 
și inele pentru tuburi de aeraj.

Folosind cît mai rațional cele 
8 ore de muncă am redus timpul 
de execuție la mașinile de, gătit 
cu 90 de minute pe bucată.

Lucrările executate de către 
brigada de tineret sînt de bună 
calitate. Noi nu avem nici un 
rebut. Acest lucru se diaiorește 
și faptului că m-am ocupat de 
fiecare membru al brigăzii să-și 
ridice nivelul profesional. In 
prezent toți tinerii muncesc bi
ne, Cel mai mult au crescut însă 
tovarășii Șoșoi Petru, Șenk Ște
fan, Fenyody Zoi tan, Arcs Ale
xandru și alții.

Deși realizările noastre sînt 
frumoase, noi nu ne declarăm 
mulțumiți. Munca noastră nu se 
va opri aici. Sîntem hotărîți să 
întîmpinăm cea de a XIT-a ani
versare a Republicii Populare 
Rotnîne cu succese și mai fru
moase în activitatea noastră de 
fiecare zi.

MilȚÎ Constructorilor să li se acorde mai mult sprijin 
jWJ" în exploatarea materialelor locale
In cursul acestui an, constructo

rii din Valea Jiului au trecut la 
folosirea largă a sterilului de 
mină, a zgurii, cenușei de termo
centrală, pietrișului, nisipului — 
toate materiale locale. In acest 
scop au fost deschise cariere de 
pietriș și nisip în albia Jiului ca 
și în ctteva dealuri de unde se 
poate exploata material de cons
trucție bun și ieftin.

In exploatarea pe scară largă 
a agregatelor locale — pietriș, 
nisip — constructorii întîmpină 
o greutate. Pînă acum sfaturile 
populare nu au studiat cu toată 
seriozitatea problema materialelor 
locale ce se află pe teritoriul lo
calității lor, calitatea și cantita
tea lor și felul cum s-ar putea 
deschide cariere pentru exploata
re, problema drumurilor de ac
ces, a proprietății terenurilor pe 
care se găsesc materialele respec
tive și forma în care s-ar putea

In munca educativă — 
mai multă atenție 

conținutului
Recent a avut loc adunaría ge

nerală de dare de seamă și ale
geri a organizației U.T.M. de la 
Institutul de mine „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“. Adunarea a ie- 
liefat faptul că organizația 
U.T.M. din institut a adus în de
cursul ultimului an o contribuție 
substanțială la educarea, la spo
rirea răspunderii studenților față 
de munca profesională, la dez
voltarea conștiinței lor socialiste. 
Drept rezultat s-a ridicat nivelul în- 
vățămîntului în institut. Un pro
centaj de 70 la sută din studenți 
obțin note bune. A crescut par
ticiparea studenților la activitatea 
științifică, la acțiuni de folos ob
ștesc. Cele 14 brigăzi utemisie 
de muncă patriotică, cuprinzînd 
aproape 500 de studenți, au efec
tuat în decursul ultimului an pes
te 6000 ore muncă voluntară.

In munca politico-educativă 
desfășurată <fe organizația U.T.M, 
un rol însemnat l-a avut învăță
mîntui politic. In cursul anului 
universitar trecut în învățămîn- 
tul politic U.T.M. a fost cuprin
să majoritatea studenților.

Apreciind rezultatele obținute 
în activitatea organizației U.T.M. 
din institut, numeroși participanți 
Ia discuții au subliniat că Ia u- 
nii studenți se mai manifestă lin 
sa de răspundere față de însuși
rea materialelor predate față de 
obligațiile unui student de tip 
nou. Au fost criticați studenții 
Sofonea Mircea, Eghiz Simion, 
Tudor loan și alții care au avut 
abateri grave de la disciplina 
școlară și de organizație. O al
tă deficiență criticată în adunare 
a fost aceea că o bună parte din 
studenți se mulțumesc să obțină 
note de limită pentru promovarea 
anilor, fără -a-și însuși .temeinic 
materiile predate.

In unele grupe nu există spirit 
Combativ față de manifestările 
înapoiate. Nu sînt combătute ten
dințele de mediocritate la învă
țătură, abaterile de la disciplină, 
îngîmfare, lipsa de respect față 
de bunul obștesc, față de perso
nalul institutului.

Aceste neajunsuri sînt o conse
cință a lipsurilor existente în 
munca politico-educativă. Mai 
mulți studenți și cadre didactice 
care au luat cuvîntul în adunare 
au criticat vechiul comitet U.T.M. 
pentru formalismul manifestat în 
unele cazuri în desfășurarea mun. 
di politice, în întreprinderea unor 
acțiuni educative. „Cît mai mul
te conferințe, cît mai mulți au
ditori — iată ce a urmărit ve
chiul comitet“, a arătat tov. prof. 
Tomescu Ilie, secretarul organiza
ției de bază de partid. Mai puțin 
s-a urmărit însă conținutul aces
tor acțiuni, ce au înțeles studen-

rezolva compensațiile respective; 
pentru degradarea terenurilor prin? 
extragerea materialelor, posibili- j 
tățile de a se scoate (scade) a-j 
ceste terenuri din circuitul agri- \ 
col, majoritatea fiind finețe, tere
nuri arabile, pășuni. Toate aces- ‘ 
tea au făcut ca pînă acum — ' 
față de necesitățile șantierelor de 
construcții — exploatarea agre- j 
gatelor locale să nu capete extin
derea necesară. i

Constructorii se lovesc de pie
dici în special cînd este vorba 
să identifice aceste terenuri, ex
ploatarea lor și drumurile de ac-'*1 
ces. Unii proprietari de terenuri 
pe care se pot deschide cariere 
caută să speculeze prețul metru
lui pătrat de teren cerî.nd despă
gubiri de-a dreptul nejustificate.

Rezolvarea problemei terenuri
lor care cuprind materiale ca pie
triș, nisip, balast atît de necesa
re șantierelor de construcții are 

ții din cele auzite, din cele dis
cutate în diverse ședințe.

Munca politico-educativă a or
ganizației U.T.M. din institut, 
pentru formarea la studenți a tră
săturilor proprii omului de tip nou 
putea fi și mai rodnică, a arătat 
tov. Lețu Nicolae, decanul Facul
tății de mine, dacă vechiul comi
tet nu ar fi neglijat o bună par
te din formele muncii politice, 
cum ar fi recenziile, concursurile 
„In pas cu viața“, întîlnirile în
tre studenți și activiști de partid, 
mineri fruntași, oameni de cultu
ră și artă, reuniunile tovărășești.

Fiecărui utemist o sarcină 
concretă

Atît darea de seamă cît și nu
meroși vorbitori au scos în evi
dență faptul că în cursul ultimu-

Adunarea generală de da
re de seamă fi alegeri a or
ganizației U.T.M. de la In
stituid de mine „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“.

. <♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

lui an, ca rod al sprijinului or
ganizației de partid șî al crește
rii nivelului politic și ideologic al 
studenților, nivelul muncii orga
nizatorice în cadrul grupelor 
U.T.M. și a birourilor U.T.ÂL a 
crescut simțitor. A crescut spiritul 
combativ al utemiștilor, s-a în
tărit disciplina de organizație. 
Din discuțiile purtate a reieșit 
însă că în unele grupe nu exis
tă o combativitate suficientă față 
de lipsuri. In cursul anului uni
versitar trecut au desfășurat o 
slabă activitate mai ales grupele 
118, 119, 215 și altele, din cauza 
neglijenței de care au dat dovadă 
față de îndrumarea și controlarea 
Ier birourile din anii IV mine, II 
electromecanic etc.

Un fenomen negativ în activi
tatea grupelor U.T.M. a fost ace
la că nu s-a urmărit activizarea 
tuturor utemiștilor pe baza tra
sării de sarcini concrete. S-a 
mers mai mult pe linia trasării 
de mai multe sarcini utemiștilor 
buni, activi, iar alții au fost lă- 
sați fană nici o sarcină .

■A
Adunarea generală a scos în 

evidență și alte lipsuri în activi
tatea organizației U.T.M., a ve
chiului comitet, cerînd ca ele să 
fie înlăturate. Una din aceste lip
suri — a arătat studentul Mun- 
teanu Iosif — este slaba îndru
mare a Asociației studențești din 
institut, mai ales în mobilizarea 
studenților la însușirea materiilor, 
la acțiunile social culturale ș.a

Darea de seamă a vechiului 
comitet n-a analizat aspectele 

o mare importanță. Doar cons
trucțiile continuă în Valea Jiu
lui... Este deci nevoie de materia
le — în cantități foarte mari — 
care să revină la un preț de cost 
tot mai redus în scopul ieftiniri: 
continue a construcțiilor de tocii 
înțe.

Sfaturile populare, secțiile a- 
gricolă și de industrie locală ale 
Sfatului popular raional, Direcția 
de investiții a C.C.V.J. și orga
nele bancare locale ar trebui să 
studieze cu atenție această pro
blemă, căutînd să-i dea o rezol
vare justă, pentru că ea are o 
importanță economică deosebită 
influențînd direct prețul de cost 
al noilor construcții de locuințe. 
Prin asigurarea condițiilor de ex
ploatare a materialelor locale ca 
pietriș, balast, nisip pe întreaga 
Vale a Jiului constructorii pot 
face economii de milioane de iei.

5. M. 

cele mai esențiale ale activității 
organizației. Uneori s-a pierdut 
în înșirarea unor fapte neesenția
le, a alunecat spre teoretizări. 
Astfel sub pretextul că conferin
ța Asociației studențești, care va 
avea loc în curînd, va dezbate 
munca profesională, vechiul comi
tet U.T.M. a neglijat total trata-: 
rea acestei laturi in darea de: 
seamă, nu a arătat care a fost 
preocuparea pentru mobilizarea 
studenților la îndeplinirea sarci
nilor lor profesionale, felul cum 
se concretizează munca educați-: 
vă în activitatea de zi cu zi a 
studenților pentru însușirea știin
ței și tehnicii.

In cadrul adunării au luat cu
vîntul tovarășii Kovacs Ștefan, 
rectorul Institutului de mine,1 
Tomescu Ilie, secretarul organi
zației de partid din institut, iar 
în încheierea adunării tovarășul 
Georgescu Mihai, secretar al Co
mitetului regional U.T.M

Ei au făcut recomandări pre
țioase noului comitet U.T.M. din 
institut, în direcția lichidării lip
surilor și îmbunătățirii muncii 
de viitor.

Educarea comunistă a studen
ților, dezvoltarea răspunderii lor 
față de învățătură, a combativi
tății și vigilenței lor față de ideo
logia străină trebuie să stea în 
atenția noului comitet. In acest 
scop este necesar ca în activi
tatea sa comitetul U.T.M. să-și 
perfecționeze metodele de muncă, 
să se bazeze pe masa de ute
miști.

I. DUBEK
------ ' —•=*-----

660 pag., 7,50 Iei
Volumul cuprinde „Caiete fi

lozofice" care reprezintă o con
tribuție de cea mai mare însem
nătate la tezaurul filozofiei mar- 
xist-leni niste, precum și note și 
însemnări ale lui V. I. Lenin 
privind diferite cărți de filozofie.

184 pag., 1,50 lei
Din cuprips: 15 ani de luptă 

consecventă pentru pace, „Vîn- 
tul mare“ în relațiile internațio
nale, Trei realizări mărețe ale 
științei și tehnicii sovietice, 
Lecțiile Bl riei (20 de ani de la 
izbucnirea celui de-«l II-lea răz
boi mondial), Drumul Indoneziei 
independente, Cronica africană, 
Probleme ale mișcării montat o- 
rești laterMajioniale
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Dezvoltarea legăturilor comereiale 

dintre R. A. U. și
CAIRO 14 (Agerpres) Cores

pondentul agenției TASS, F. No- 
sov anunță :

Opinia publică și cercurile de 
afaceri din regiunea egipteană a 
R.A.U. exprimă profunda satis
facție față de dezvoltarea conti
nuă a legăturilor comerciale din
tre R.A.U. și Uniunea Sovietică.

In 1956, Egiptul a achiziționat 
din U.R.S.S. doar trei tractoare. 
In prezent Uniunea Sovietică li
vrează anual regiunii egiptene a 
R.A.U. pînă la 1000 de tractoare 
ale uzinelor din Minsk, Celea- 
binsk, Stalingrad, Harkov. Pe 
străzile orașelor Cairo, Alexan
dria, Port Said circulă numeroa
se autoturisme, mal cu seamă 
..Moscovicl", precum și autoca
mioane livrate de U.R.S.S. Sînt

Uniunea Sovietică
PIN UNIUNEA SOVIETICA

TUNIS — Președintele Tuni
siei. Habib Burghiba, a decla
rat la >2 noiembrie ziariștilor 
străini că în 1960 se vor stabili 
relații diplomatice intre Uniu
nea Sovietică si Tunisia. In pre
zent, arată el, între cele două 
țări există numeroase contacte; 
comerciale, culturale și altele.

foarte cerute mașinile rutiere, uti
lajul sovietic pentru filaturi și 
pografii.

Pe lîngă utilajul mecanic 
niunea Sovietică a livrat anul 
cesta Republicii Arabe Unite 
proximativ 300.000 tone grîu, 
proape 2.000.000 tone petrol 
produse de petrol, precum și ma
terial lemnos, hîrtie, celuloză, o 
cantitate importantă de metale 
feroase și neferoase, tutun, chimi
cale, coloranți, medicamente. Pen
tru prima dată au început să fie 
livrate ceasuri de mînă sovietice 
care sînt foarte apreciate.

Organizațiile de comerț exterior 
și firmele egiptene consideră că 
particularitatea caracteristică a 
comerțului cu Uniunea Sovietică 
o constituie îndeplinirea la timp 
de către partea sovietică a obli
gațiilor asumate în ce privește 
calitatea mărfurilor șl termenele 
de livrare. Mașinile și utilajele 
livrate de U.R.S.S, sînt prevăzute 
cu piesele de rezervă necesare. 
In afară de aceasta, la Gairo se 
subliniază în mod deosebit că 
organizațiile sovietice de comerț 
exterior acordă mare atenție pre
gătirii cadrelor locale.

ti-
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Centru de calcul pentru soluționarea 
problemelor matematice complexe

IRKUTSK 14 (Agerpres) —
La Universitatea din Irkutsk 

(Siberia răsăriteană) se înfiin
țează un mare centru de caicul 
pentru soluționarea problemelor 
matematice complexe cu caracter 
științific și practic.

înființarea acestui centru este 
dictată de dezvoltarea rapidă a 
științei și tehnicii în regiunile 
răsăritene ale Uniunii Sovietice,

de crearea unei puternice baze 
energetice și a unor noi ramuri 
ale industriei.

Calculele vor fi efectuate cn 
ajutorul unor mașini matematice 
ultramoderne cu funcționare rapi
dă. Una dintre ele — mașina e- 
lectronică „Ural“ — a fost adusă 
la Irkutsk. Pentru transportul e 
au fost necesare patru vagoane 
de cale ferată.

Succesele economiei sovietice 
în primul an al

MOSCOVA (Agerpres) TASS
La 13 noiembrie ziarul „Prav- 

da” a publicat un articol consa
crat rezultatelor primului an al 
planului septenal (1959 -1955).

In 1959, arată ziarul, produc
ția de energie electrică va fi în 
U.R.S.S. de aproximativ 262 mi
liarde kWh adică cu numai 3 la 
sută mai puțin decît s-a produs 
anul trecut în Anglia, Franca și 
R.F.G., luate la un loc. Produc
ția de oțel va fi de 60 milioane 
tone și va depăși producția de 
oțel din 1958 a acestor țări, luate

planului septenal
la un loc. In 1957 și 1958 volu
mul producției industriei sovietice 
a crescut cu 10 la sută, iar în 
anul în curs această creștere va 
fi de peste 11 la sută.

O trăsătură caracteristică

ANUNȚ
întreprinderea de gospo

dărie 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 vidanj, salubri
tate să anunțe Ia Petroșani, 
telefon interurban 335 sau 
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 

Ja sediul sectorului I.G.O. 
din str. Jiului (fostul aba
tor comunal); în localitatea 
Aninoasa la sediul sectoru
lui I.G.O. din str. 23 Au
gust nr. 13; în orașul Pe
trii« la sediul sectorului 
I.G.O. str. Sencovici nr. 8.

MOSCOVA — Guvernul sovie
tic a adresat guvernului R. F. 
Germane o notă în care mențio
nează că construirea în Berlinul 
occidental a postului de radio 
„Deutschland Funk“ proiectată 
de guvernul R. F. Germane este 
ilegală și incompatiirilă cu ac
tualul statut al Beninului occi
dental.

—•— — - -------------- -----------

Președintele Tunisiei despre relațiile între 
țările arabe și atitudinea față de comunism

BEIRUT 14 (Agerpres). —
Președintele Tunisiei, Habib 

Burghiba, a acordat corespon
dentului ziarelor libaneze „l’O- 
rient“ și „Al Jarida“, Eduard 
Saab, un interviu în care a de
clarat că relațiile dintre țările 
arabe trebuie să se întemeieze 
pe respectarea riguroasă a sta-

......................... -=--»■»»---------------------- --------

Rezoluția P.C. din India în problema 
convocării conferinței la nivel înalt

DELIII 14 (Agerpres) TASS 
Consiliul național al Partidi: 

lui Comunist din India a adoptat 
ia plenara care are loc in pre
zent, o rezoluție în problema con
vocării conferinței la nivel înalt. 
In rezoluție se spune: Consiliul 
național al Partidului Comunist 
din India salută cu căldură suc
cesul vizitei primului ministru, 
Nikita Hrușciov în Statele Unite 
ale Americii, vizită care a des
chis o nouă eră în domeniul slă
birii încordării internaționale și- 
a apropiat perspectiva lichidării 
războiului rece și a începerii co
laborării strînse între state spre 
care tinde întreaga omenire. Con
siliul național sprijină pe deplin 
declarația comună Hrușciov — 
Eisenhower care obligă guvernele 
Statelor Unite și Uniunii Sovie
tice să rezolve toate problemele 
internaționale nereglementate nu 
prin folosirea forței ci prin mij
loace pașnice, și cheamă Ja tra
tative între marile puteri,

-»
După ce se subliniază necesi

tatea ținerii cît mai grabnice ■ a 
conferinței la nivel înalt în rezo
luție se spune în continuare:

„Politica de neaderare la blo
curi, pacte și alianțe militare du
să de India, a jucat un rol im
portant în zădărnicirea planurilot 
militare ale puterilor imperialiste, 
a favorizat tratativele de pace, 
dezarmarea și colaborarea inter
națională. Consiliul național al 
Partidului Comunist din India dă 
o înaltă prețuire contribuției pe 
care a adus-o guvernul și poporul 
Indiei la crearea atmosferei pen
tru convocarea conferinței Ia ni
vel înalt.

Consiliul național al Partidului 
Comunist din India este convins 
că guvernul și poporul Indiei își 
vor continua eforturile în direcția 
intensificării acestui proces bine
făcător și vor acționa pentru 
convocarea și succesul conferin
ței la nivel înalt.

tufului Ligii arabe și în primul 
rînd pe respectarea principiului 

' care proclamă că nici o țară nu 
trebuie să tindă spre stabilirea 
dominației sale asupra altor 
membri ai ligii.

„Relațiile noastre cu Irakul, 
a spus președintele Tunisiei, 
sînt foarte bune. Irakul respec
tă suveranitatea celorlalte țări. 
Avem relații foarte bune cu el“.

Vorbind despre atitudinea fa
ță de comunism, Burghiba a re
marcat : „Se poate lua de la co
munism tot ce are mai bun, fără 
să împărtășești totodată neapă
rat concepțiile marxiste. In pre
zent studiez personal experiența 
comunismului în anumite dome
nii ale economiei, între altele co
lectivizarea agriculturii, în sco
pul de a aplica această experien
ță pe viitor în Tunisia. Nu înțe
leg de ce trebuie respins tot ce 
pornește de la comunism“.

Vorbind despre proiectul lui 
De Gaulle în privința Algeriei, 
Burghiba a declarat: „Algerie
nii și francezii au în prezent o 
posibilitate bună de a se înțele
ge în privința păcii și această, 
posibilitate nu trebuie pierdută".

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

In Tibet a fost înfăptuită cu succes 
prima etapă a transformărilor democratice

PEKIN (Agerpres)
După cum relatează ziarul 

„Jenminjibao“, între 24 septem
brie și 18 octombrie a avut loc 
ședința lărgită a Comitetului de 
lucru ai P. C. Chinez 
Tibet. Participanții la ședință au 
făcut bilanțul muncii desfășurate 
în Tibet în ultimele luni, au dis
cutat problemele efectuării refor
mei agrare. In cadrul-ședinței au 
prezentat rapoarte Cijan Tin-u, 
secretar al Comitetului de lucru 
al C.G. al P.G. Chinez din Ti
bet, Gijan Go-hua, secretar ad- 
junot.

(Agerpresl 
cum relatează

din

La ședință s-a arătat că în 
prezent în Tibet a fost înfăptui
tă cu succes prima etapă a trans
formărilor democratice care a 
constat în mișcarea împotriva răs
coalei, împotriva exploatării, îm
potriva sclaviei și pentru liber,, 
tatea individuală, pentru reduce
rea dobînzii la împrumuturi și a 
arendei pentru pămînt. In pre
zent începe a doua etapă a trans
formărilor democratice — înfăp
tuirea reformei agrare.

Participanții la ședință au che
mat pe toți comuniștii din Tibet 
să ' participe activ la desăvîrșirea 
transformărilor democratice.

' EVENIMENTELE 
SAPTAMINII i

• In Argentina mișcarea J
grevistă ia amploare. La 7 * 
noiembrie au declarat grevă? 
acarii de la căile ferate ar-î 
gentiniene paralizînd astfel i 
în cea mai mare parte circu-J 
lația feroviară. Muncitorii de ■ 
la transporturile în comun din ț 
marele oraș Rosario au decla-j 
rat o grevă pe termen nedefi- j 
nit. Greve asemănătoare au * 
fost declarate în majoritatea j 
centrelor din țară. ♦

• La 9 noiembrie s-au Im-* 
plinit 40 de ani de Ia interne-ț 
ierea Partidului Comunist dini 
Danemarca. Cu acest prilej; 
Knut Jespersen, președinte al ♦

3. din Danemarca a rostit» 
o cuvântare radiodifuzată.. ’

• La 12 noiembrie s-a des-» 
chis la Moscova primul Con » 
greș unional al Uniunii Zia-1 
riștilor sovietici. La lucrări j 
participă peste 700 de repre-j 
zentanți ai ziarelor sovieticei 
din toate republicile unionale.*

I
I
!

1
I i\nur 
t P. C 
t
♦

acest prilej;

a 
dezvoltării industriei în primul 
an al șeptenalulai, arată ziarul, 
o constituie înaintarea ei pe tot 
frontul, în toate domeniile.

Una din cele mai importante 
particularități ale anului 1959, 
se arată în articol, este desfășu
rarea lucrărilor pentru reconstruc
ția și perfecționarea tehnică a 
întreprinderilor în funcțiune. Zia
rul arată că Consiliul economiei 
naționale din Sverdlovsk, care se 
ocupă de industria uneia dintre 
regiunile cele mai dezvoltate din 
punct de vedere industrial din ța
ră (Uralul), a repartizat anul a- 
cesta peste 60 la sută din inves
tiții pentru reconstrucția între
prinderilor în funcțiune, iar Con
siliul economiei naționale din 
Harkov (Ucraina) a destinat a- 
cestor scopuri aproape 80 la sută.

Ziarul subliniază că în ansam
blu agricultura sovietică este a- 
cum capabilă să atenueze acțiu
nea factorilor naturali nefavora
bili. Anul acesta producția glo
bală de cereale depășește consi
derabil recoltele medii anuale 
din ultimii cinci ani și este tina 
din cele mai mari din întreaga 
istorie a agriculturii a U.R.S.S.

Avioane atomice 
de dimensiuni uriașe
Intr-un viitor nu prea înde

părtat, în U.R.S.S. se vor con
strui avioane atomice de dimen
siuni uriașe. Un astfel de avion 
va atinge o greutate de 1.000 de 
tone; suprafața aripilor va avea 
5.000 m2, iar anvergura — 200 
m. Cu numai 400 gr. de com
bustibil nuclear, avionul atomic 
va avea o putere de 30.000— 
90.000 c. p. și va transporta a- 
proximativ 1.000 de persoane și 
peste 100 de tone de materiale.

Nu uitați I La 18 noiem
brie tragere specială Prono- 
expres, la care se distribuie 
partlcipanților pe lingă pre
miile obișnuite în bani două 
automobile Wartburg plus 
premii suplimentare fixe in 
bani.

Șansele sînt mari, deci nu 
pierdeți prilejul 1

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, in vederea achitării taxe
lor restante și a celor cu
rente — pînă la data de 16 
noiembrie 1959.

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

I

T. A. P. L. ANUNȚA
La restaurantul „Cina“ 

din Lupeni ciută cu începere 
de la 11 noiembrie 1959, cîn- 
țărețul de la radio București 
Luță loviță, împreună cu 
toată orchestra sa.

Petreceți o seară plăcută 
Ia restaurantul „Cina“ unde 
veți putea servi diferite spe
cialități de grătar șl diverse 
sortimente de băuturi.

Localul este bine încălzit.
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PROGRAM DE RADIO
16 noiembrie

15.30 Cîntece și jocuri populare 
romînești, 16,30 Vorbește Mos
cova ! 17,00 Din viața de concert 
a Capitalei, 17,30 Valsuri de 
compozitori romîni, 19,00 Pro
gram muzical dedicat fruntașilor 
în producție din industrie și a- 
gricultură, 19,30 Muzică ușoară,
20.30 Muzică populară moldove
nească, 21,15 Cîntece patriotice, 
22,00 Pagini din istoria muzicii.

----- O-----

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
ușoară, 8,00 Melodii populare, 
9,10 Muzică corală romînească,
10.20 Fragmente din opera 
„Lakme“ de Delibes, 11,03 Mu
zică de estradă, 11,30 Almanah 
științific, 11,55 Cu cîntecul și 
jocul pe meleagurile patriei, 
12,40 Cîntece populare spaniole,
13.20 Aîuzică ușoară din țări 
prietene, 14,00 Din folclorul po
poarelor, 15,10 Concert d'e prînz, 
16,00 Muzică simfonică, 17,30 
Mari ansambluri corale romî- 
nești, 18,00 Muzică populară ro
mînească, 18,30 Interpreți so
vietici de muzică ușoară, 19,15 
Teatru la microfon : „Ana Kare
nina“. Dramatizare după roma
nul lui Lev Nicolaevici Tolstoi, 
21,00 Cîntece de nuntă și jocuri 
populare romînești, 22,00 Radio
jurnal, buletin meteorologic și 
sport. PROGRAMUL II. 14,07 
Cîntece despre mineri și oțelari, 
14,30 Muzică ușoară orchestrală,

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE Omul cu pantaloni scurți; 
Prieten regăsit; 

Uraganul; 
PETRÎLA : 

ANINOA- 
VULCAN:

AL. SAH1A: 
MUNCITORESC : 
LONEA : Mingea; 
Pomișorul fermecat;
SA; Sufletul mării;
Pe drumurile Romîniei; CRIVI- 
DIA : Zboară cocorii; LUPENI; 
In misiune specială; URICANI : 
Fatima. ,
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