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Pentru îmbunătățirea 
învățămîntului seral 

și fără frecvență
Ieri dimineață, în sala clu- i 

bului A.S.I.T. din Petroșanii ’ 
a avut loc o ședință a corni- 
siei raionale de selecționare a) 
elevilor muncitori pentru școlile/ 
elementare și medii serale și/ 
fără frecvență. Au fost pre- 
zenți membrii comisiilor oră
șenești din Petroșani, Lupeni, l. 
Vulcan, Uricani și Lonea.

Ședința a fost condusă de/ 
tov. Vîjdea Gh., secretar al 1 II III * 
Comitetului raional de partid. 1 
In prima parte a ședinței tov.1, 
Momeu Samoilă, președinte1, 
al Consiliului sindical raional 
a prezentat un scurt raport) 
asupra felului cum s-a desfăr? 
șurat pînă în prezent in Va-? 
lea Jiului 1 
și fără frecvență.

politică și ini producție de către 
întregul colectiv al minei. Da
torită muncii pline de abnega
ție a minerilor, muncitorilor și 
tehnicienilor în frunte cu co
muniștii, exploatarea carbonife
ră Lonea a fost distinsă pentru • 
a doua oară cu Drapelul roșu 

de întreprindere fruntașă pe ra- j 
mură. Toate sectoarele produc- i 
tive ale minei au întîmpinat • 
conferința cu planul de produc- • 
ție depășit, inclusiv sectoarele j
II și III, care pînă nu de mult * 
erau sub plan. In ziua deschi- i 
derii conferinței, planul pe ex- * 
ploatare a fost realizat în pro- t 
porție de 104 la sută.

* * »*♦ i> i > ■ » , r

de cărbune și care pe primul tri
mestru al anului curent s-a si
tuat ca sector fruntaș pe combi
natul carbonifer al Văii Jiului, 
obținînd „Casca de aur a tehni- 
cianului“. Pe locurile următoare 
se află sectoarele 1 și IV cu 
5.326 tone și, respectiv, 4.668 
tone de cărbune în plus.

In lupta pentru cît mai mult 
cărbune în frunte s-au situat bri
găzile conduse de către membrii 
și candidați! de partid. Dintre 
brigăzi cele mai bune rezultate 
le-a obținut cea condusă de to
varășul Toacă Ștefan care de la 
începutul anului și pînă în pre
zent a dat 3.046 tone de cărbu
ne peste plan. Rezultate bune au 
obținut și brigăzile conduse de 
Boca Ștefan, Berindei Aurel și 
Compodi Ioan care au dat între 
2.396 și 2.893 tone dte cărbune 
mai mult decît prevede pianul 
lor de producție. Asemenea re
zultate au mai obținut și bri
gadierii Lapșanski Adalbert, 
Molnar Traian și alții.

Conferința a criticat activita
tea slabă desfășurată de către 
comuniștii din sectoarele II și
III care au rămas sub plăn cu 
2181 tone de cărbune și, respec-

de la Uricani. 
Darea la timp 

a diferitelor obiective industriale 
este o problemă care trebuie să 
preocupe serios conducerile mi
nelor din Valea Jiului. De aceea, 
este necesar ca din partea con
ducerii combinatului carbonifer să 
se analizeze cu toată atenția si
tuația actuală, luîndu-se măsuri 
pentru asigurarea realizării inte
grale a planului de predări și pu
neri în funcțiune. In acest scop, 
este necesară o revizie amănun
țită asupra situației utilajelor lip
să, asupra măsurilor pe care tre
buie să le ia direcția comercială 
a C.C.V.J. pentru urgentarea 
procurării lor. Apoi, trebuie lua
te măsuri pentru a asigura o mai 
bună colaborare între conduceri
le șantierelor O.C.M.M. și ale 
exploatărilor miniere. Ar fi bine 
dacă la fiecare mină inginerul 
șef adjunct sau inginerul secto
rului de investiții ar răspunde în 
fața conducerii minei de desfășu
rarea muncii la
O.C.M.M. în ceea ce privește în
cadrarea în graficul de execu
ție a lucrărilor, punerea la dis
poziție a utilajelor, verificarea pe 
parcursul execuției a calității lu
crărilor, respectarea prevederilor 
proiectelor și asigurarea ajutoru
lui tovărășesc pentru șantier la 
diferitele faze de lucru, dacă ex
ploatarea este în măsură și are 
capacitatea să o facă.

Sfîrșitul anului este aproape. 
De aceea trebuie folosite toate 
posibilitățile pentru asigurarea 
dării în exploatare la termen a 
obiectivelor industriale aflate în 
construcție. Exploatările din Va- , 
lea Jiului au nevoie de ele!

impor- 
ale raio- 
a insta-

In încheiere au luat cuvîntul 
tov. Vîjdea Gh. și Pamfilie 
Gh., șeful secției raionale de 
învățămint și cultură, arătînd 
sarcinile ce revin în continua
re și pentru anul viitor comi
siilor orășenești de recrutare 
a elevilor muncitori. r

La îndemnul agitatorilor
Peste cîteva zile va avea loc 

conferința de partid a minei Lu
peni. Pentru comuniștii și între
gul colectiv al exploatării, întîm- 
pinarea acestui eveniment cu 
realizări cît mai bogate în lupta 
pentru cărbune mai mult, mai 
bun și tnai ieftin constituie o 
preocupare de seamă.

Trecînd la înfăptuirea hotărî- 
rilor adunărilor generale de dare 
de seamă și alegeri privind înde
plinirea angajamentelor luate în 
întrecere, colectivele de agitatori 
ale organizațiilor de bază au des
fășurat o susținută activitate po
litică în rîndul țninerilor, mobili- 
zîndu-i la sporirea realizărilor 
lor. Ca rod al activității agitato
rilor și al celorlalte măsuri izvo- 
rîte din hotărîrile adunărilor ge
nerale de alegeri, colectivul mi
nei Lupeni a obținut realizări 
frumoase. In primele 15 zile lu
crătoare 
rii de la 
muniștii, 
nile de 
cărbune.

Pentru ridicarea muncii de partid 
la nivelul cerințelor

—- Pe marginea conferinței de partid de la mina Lonea

♦4 In zilele de 14—15 noiembrie
4 a. c. delegații la conferință de 

partid de Ia minai Lonea au fă
cut bilanțul activității politice 
și economice a 
candidaților de 
drul exploatării 
de la alegerile 
anul trecut și pînă în prezent.

Darea de seamă prezentată 
de către tovarășul Niculescu 
Emil, secretarul comitetului de 
partid, a oglindit munca ve
chiului comitet pentru aplica
rea în viață a politicii partidu
lui și guvernului.

Conferința a fost întîmpinată 
cu un puternic avînt în munca

învățămîntul seral/ 
cvență. (

>
)
l

■!

■ <

♦
♦ 
i

membrilor și 
partid din ca- 
miniere Lonea, 
din decembrie
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întrecere a 
în cadrul

Realizarea angajamentelor 
de întrecere — mereu 

în atenția muncii politice
' Ca urmare a hotărîrii plena- 
. rei C.C. al P.M.R. din 13—14 

iulie a. c., comitetul de. partid 
împreună cu colectivul de con
ducere al minei aii analizat po
sibilitățile exploatării de a da 
patriei cît mai mult cărbune 
peste plan și la un preț d'e cost 
cît mai scăzut, chemînd la în
trecere socialistă toate exploa
tările miniere din bazinul car
bonifer al Văii Jiului.

Modul -în care se îndeplinesc 
angajamentele de 
fost dezbătut pe larg 
conferinței.

Primul obiectiv din 
gajăment prevede ca 
nea să. extragă pînă la sfîrșitul 
anului curent 30.000 tone de căr
bune peste planul de producție. 
Harnicii mineri loneni au reu
șit să dea pînă la data de 1 no
iembrie a. c. 17.854 tone de căr
bune peste plan

De la începutul anului și pînă 
' în prezent în fruntea întrecerii 

socialiste între sectoare se află" 
sectorul V Jieț, care a dat peste 
prevederile planului 13.258 tone

acest 
mina

an- 
Lo-

înInti mpinarea 
CONFERINȚEI DE PARTID

din această lună tnine- 
Lupeni în frunte cu co- 
și-au întrecut sarci- 

plan cu 2150 tone de 
Importante depășiri de

f
* 
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plan au obținut mai ales colecti
vele sectoarelor IH, I B, V sud. 
Aceste trei sectoare au extras în
tre 365—720 tone de cărbune 
peste plan.

Comunistul Koos 
conduce o nouă brigadă

Pentru producția sectorului I 
B al minei Lupeni, unicul abataj 
frontal din stratul 15 are o deo
sebită însemnătate. De producția 
acestui abataj depind în mare 
măsură realizările întregului sec
tor. Dar din cauza slabei orga
nizări a muncii, brigada care 
lucra în acest abataj, rămî- 
nea mereu sub plan. Luînd în 
discuție activitatea acestei bri
găzi, recenta adunare generală 
de partid din sectorul I B a a- 
juns la .concluzia că realizările 
slabe ale brigăzii se datoresc u- 
nei conduceri superifjciale. Adu
narea a trasat comunistului Koos 
Ladislau sarcina de a prelua 
conducerea acestei brigăzi și de 
a o ridica la nivelul celor fruntașe.

De cînd conducerea ei a fost 
preluată de comunistul Koos La
dislau brigada a obținut reali
zări frumoase.. Ea a extras îți 
cursul ultimelor 6 zile aproape 
IDO tone de cărbune peste plăn.

la 
or-

Se întăresc rîndurile 
organizațiilor de partid

Reeehtele adunări generale de 
dări de seamă și alegeri au tra
sat noilor birouri sarcina de a 
intensifica munca de întărire a 
rîndurilor organizațiilor de bază 
prin primirea de noi membri șî 
candidați de partid. De 
începutul lunii noiembrie, 
ganizațiile de partid au primit 
în rîndurile lor 18 membri și 10 
candidați de partid.

Organizația de partid din sec- 
orul IV A, spre exemplu, a pri
mit în rîndurile sale pe brigadie
rii Pali Ștefan, Leczfalvi Mihai, 
Tănăsache Nicolae ș.a. Au mai 
fost primiți în rîndul membrilor 
de partid tov. Szabó Carol și 
Bănică Ioan din sectorul V sud, 
iar în rîndul candidaților tov. 
Cioaca Gheorghe și Szőke Ștefan 
din sectorul IV B.

Uzina de reparat utilaj minier din Petroșani este una din unitățile economice 
tante din Valea Jiului. Aici «e execută reparația utilajelor de la exploatările miniere 
nulul nostru și se confecționează diferite noi utilaje și piese necesare bunei funcționări 
lațiilor mecanice.

In ultimii ani, au fost luate importante măsuri pentru mărirea capacității de j 
a uzinei. A fost mărită turnătoria de oțel, s-a înființat o nouă secție de sudură, de i 
fină etc., s-au montat utilaje noi și de mare capacitate ca ciocane de forje, prese de încercat 
rezistența stîlpilor de abataj, cuptoare electrice de topit oțel, strunguri, freze și altele. t

Nu de mult la U.R.U.M.P. s-a început construcția unei noi hale pentru secția turnătorie 
unde se va instala turnătoria de bronz și hala de curățire a pieselor turnate. Săptămîniile tre
cute lucrările de construcție au fost terminate și în curind muncitorii din secțiile respective vor 
lucra în noul corp de clădire. IN CLIȘEU: Vedere a noilor hale. .

Citi ti în pagina IV-a
• Participarea U.R.S.S. la expoziția agricolă mondială de 

la Delhi
• Dezbaterile din parlamentul finlandez cu privire la ade

rarea la „mica zonă a liberului schimb“
• O violare a suveranității Columbiei
• Fostul prim-ministru Edgar Faure se pronunță pentru 

prietenia franco-sovietică
• Colonialiștii se opun acordării independenței unor, state

Darea în exploatare la termen 
a obiectivelor industriale — 

problemă centrală pentru colectivul 
O. €. M. M.

acum o seamă 
pînă acum a

La mina Uricani — mină nouă, 
deschisă în anii puterii populare 
— se construiește în prezent un 
complex de lucrări industriale în 
scopul măririi capacității de pro
ducție a exploatării. Printre al
tele, aici se clădește un mare si
loz de cărbune, hale de circuit, 
un culbutor, casă de mașini cu 
□ nouă mașină de extracție etc.

Muncind cu avînt, harnicul co
lectiv al șantierului O.G.M.M. 
Uricani condus de tav. N. Bogățea- 
nu, a obținut pînă 
de succese. Astfel, 
fost înălțat silo
zul și montate o 
seamă de utilaje, 
s-a betonat cu
loarul pentru ban
da de transport, 
hala de culbutare și curățat va- 
gonete, a început montajul puter
nicei mașini de extracție venită 
din Uniunea Sovietică.

Asemenea lucrări industriale se 
fac de către O.C.M.M. și în alte 
localități din raionul nostru, pe 
lîngă exploatările miniere.

Darea în exploatare la termen 
a acestor obiective industriale 
constituie o problemă centrală 
pentru întreg colectivul O.C.M.M. 
In acest scop au fost -luate o 
seamă de măsuri printre care.al
cătuirea unor brigăzi de monta
je puternice, folosirea materiale
lor locale la lucrările de construc
ții etc. Au fost executate lucră
rile de la separația și linia elec
trică Vulcan, stația de transfor
mator, tabloul de distribuție la 
Lupeni și alte asemenea lucrări. 
Cu toate acestea, pentru anul cu
rent mai sînt de executat și »pre
dat în folosință o seamă de lu
crări și "obiective industriale care 
sînt mult întîrziate din cauza be
neficiarilor care nu pun la dis
poziție' utilajele respective pentru 
a putea fi montate. Astfel, la sta
ția de transformator de la Lonea 
lipsesc utilajele și echipamentul 
respectiv. Dacă nici acum, colec
tivul O.C.M.M. nu primește utila
jul necesar, cum va putea el pre
da anul acesta transforma tort:

Aceeași situație este la mina 
Petrila, la Aninoasa și Vulcan 
unde stațiile de transformator și 
tablourile de distribuție nu sînt 
încă terminate pentru că lipsesc 
anumite utilaje și aparataje, la 
preparația Lupeni, unde trebuie 
încă un proiect pentru consolida
rea podului pe care se va face 
montajul noului crațer etc. Toate

PE TEME
ACTUALE

acestea, constituie o frînă în ac
tivitatea colectivelor de pe șan
tierele O.C.M.M. în ceea ce pri
vește terminarea și darea în ex
ploatare la termenele stabilite a 
diferitelor obiective - industriale. 
Apoi, mai sînt cazuri frecvente 
cînd unele utilaje se dau des
completate ceea ce face necesa
ră confecționarea din partea lucră
torilor O.C.M.M. a pieseior lipsă 
pentru a putea pune în funcțiune 
instalația respectivă, se descarcă 
utilajele la mari distanțe de punc
tul de lucru fapt care necesită 

transporturi * costi
sitoare 
deri 
a 
cu 
nii

și pier
de timp cum 
fost cazul 

piesele mași- 
de extracție

în exploatare

șantierul

producție 
mecanică
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cu o înaltă calificare
VIITORI MUNCITORI

noastre
uti- 
fre- 
fie-

Perspectivele de viitor 
ale școlii

Extinderea învățămîntului pro
fesional, măsură care contribuie 
simțitor la ridicarea nivelului 
tehnic al viitorilor muncitori, se 
bucură de o atenție tot mai ma
re din partea guvernului și par
tidului, ca dovadă că în ultimii 
ani, el a fost reorganizat și ex
tins pe ramuri de producție.

In cadrul Ministerului Indus
triei Grele în prezent sînt or
ganizate peste 100 școli profe
sionale, școli tehnice de munci
tori calificați și tehnice de maiș
tri.

De aeest gen este și Grupul 
școlar minier din Petroșani, or
ganizat pe * lingă C.C.V.J., cu 
desfășurarea procesului de în- 
vățămint practic pe lingă Uzina 
de reparat utilaj minier și în 
atelierele exploatărilor minier» 
din Valea Jiului.

In acest an, de învățămînt, 
Grupul școlar minier școlarizea
ză 780 elevi în diferite forme de 
învățămînt: 365 elevi la Școala 
profesională de ucenici; 180 - e- 
levi ta Școala tehnică de maiș
tri; 35 elevi la Școala tehnică de 
muncitori calificați și 200 elevi 
la cursurile fără frecvență ale 
școlii tehnice de maiștri. Conco
mitent cu procesul de învăță
mînt la zi, Combinatul carboni
fer Valea Jiului a organizat un 
curs de specializare — în serii 
de cîte 25 de zile — a tuturor 
maiștrilor mineri și electromeca
nici, care lucrează în mod ne
mijlocit în exploatările miniere 
din Valea Jiului.

Această formă nouă organiza
torică a impus și mărirea spa
țiului școlii, în care sens Minis
terul Industriei Grele a alocat 
suma de 550.000 lei pentru o 
nouă construcție ale cărei lucrări 
au început deja. Noua clădire va 
fi dată în folosință in primul 
trimestru al anului 1960.

La fel, atelierul-școală a fost 
mărit cu un număr de 5 încă
peri, puse la dispoziție de con
ducerea Uzinei de reparat utilaj 
minier din Petroșani.

Pentru asigurarea unui proces

de învățămînt practic corespun
zător dezvoltării școlii, atelierul 
școală a fost dotat cu noi 
laje ca: 4 strunguri, două 
ze, 4 mașini de găurit, un 
răstrău mecanic etc.

In prezent sînt în organizare 
două laboratoare: unul de elec
trotehnică și unul de exploatări.

Aceste condiții create școlii 
in ultimul timp, pun in fața noas
tră noi '
sîntem 
Printre 
găti rea
— viitorii muncitori calificați — 
necesari Industriei noastre car
bonifere; specializarea în școala 
de maiștri a muncitorilor cali
ficați și cu practică în' produc
ție, pentru a deveni buni maiș
tri — ajutoare de nădejde ale 
inginerilor — conducători dlrecți 
în procesul de producție.

Prin mărirea spațiului de șco
larizare în anii următori, vom 
avea posibilitatea să primim 
mai mulți tineri ce iubesc 
îndrăgesc meseria pentru a 
calificați.

Conducerea școlii alături 
cadrele didactice, îndrumată 
către organizația de partid, 
căuta să aplice metodele cele 
mai corespunzătoare pentru ca 
rezultatele să fie din cele mai 
bune.

BIRO MARTIN
director al Grupului școlar minier 

Petroșani

și noi obiective pe care 
hotărî ți să Ie realizăm, 
acestea amintim: pre- 
temeinică a. ucenicilor

și 
fi

de 
de 
va

Pi stnrt Im maia itolii î
• Școala profesională de u- f

cenici pregătește muncitori în i 
specialitățile: eltctricia-n de •
mină, mecanic de m-ină, lăcă- t 
tuș constructor, lăcătuș inon- j 
tator, frezor, sudor, strungar < 
și instalator de apă și cana- * 
Uzare. f

%
• In cantina Grupului șco- • 

Iar minier servesc zilnic ma- J 
sa 150 elevi — ucenici și t

• In dormitoarele frumos J
amenajate, școala asigură ca- ♦ 
zarea a 160 elevi ucenici și J 
maiștri. *
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• Absolvenții școlilor medii * 
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electricieni.

școlii profesio- 
de învățămînt 
peste 15 spec

• Orchestra 
nale, in anul 
1958/59 a dat 
tacóle mult apreciate de pu
blic.

f • Gimnastica are o bogată 
I tradiție in școală, fiind iubită

f ani consecutiv echipa de gim- 
| nastică a școlii este campioa- 
r»♦
i
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nă raională. Anul trecut, la 
campionatele școlilor profesio
nale, echipa de gimnastică a 
școlii s-a clasat pe locul V pe 
țară.

La fiecare început de an șco
lar, organizațiile U.T.M. din 
școli trec prin perioada pregă
tirii și desfășurării adunărilor 
generale de dări de seamă și a- 
legeri.

Această perioadă este un pri
lej bun de intensificare a acti
vității organizației U.T.M.

Cu ocazia prezentării dării 
de seamă în cadrul adunării ge
nerale de alegeri s-au desprins 
o seamă de realizări care fac 
cinste utemiștilor organizației 
noastre. Procentajul frecvenței 
la cursuri și practică a fost sim
țitor îmbunătățit (97,60 la sută), 
numărul corijenților a scăzut

Pentru înlăturarea mediocrității în pregătirea viitorilor muncitori

mult, iar starea disciplinară a 
utemiștilor în special a fost 
mulțumitoare. Aceste rezultate 
au determinat ca șl calificativul 
general al școlii în procesul de 
tnvățămînt teoretic și practic să 
fie mulțumitor.

Dar tot în cadrul adunării ge
nerale au ieșit la iveală și u- 
nele lipsuri ce trebuie grabnic 
remediate.

In primul rînd s-a apreciat că 
munca pregătitoare cu cei care 
vor să devină utemiști nu a fost 
desfășurată cu continuitate.

Rezultatele slabe la învățătură 
ale unor elevi nu au fost anali
zate de organizația U.TJA și

Sediul Grupului școlar minier Petroșani
---------------- O-----------------
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Organizarea timpului liber 
al ucenicilor

Experiența anilor trecuți a ară
tat . că rezultate pozitive în pro
cesul de învățămînt teoretic și 
practic precum și cimentarea u- 
nei discipline din convingere în 
școală se pot realiza numai prin 
organizarea temeinică a timpului 
liber al ucenicilor.

Pe baza unor constatări la f 
ța locului — prin diriginții ce au 
făcut vizite la domiciliul elevilor 
— precum și în urma discuțiilo- 
de analiză 
consiliilor pedagogice, 
atenție a fost îndreptată 
o multilaterală activizare a ele
vilor, spre diverse forme 
muncă preferate de ei.

Incepînd cu organizarea cercu
rilor de citit și pînă la organi
zarea concursurilor sportive, ma
joritate» ucenicilor au fost an
grenați în timpul liber în preo
cupări utile, urmărindu-se sus
tragerea elevilor de Ja risipirea 
timpului fără rost '

a muncii, în cadrul 
întreaga 

spre

de

I Ș T I L O R 
nici metodele bune de învățătu
ră nu au fost popularizate.

Absolvenții școlii care în mun
ca lor din producție obțin re
zultate frumoase trebuie cunos- 
cuți de utemiștii școlii. Ucenici 
absolvenți ca Doană I., Andro- 
nescu Gh., Isvereanu Gh„ Păs- 
tîrnac I., Soare 1.. care își des
fășoară activitatea rodnică în 
exploatările din Valea Jiului 
sînt mîndria școlii. Ei s-au for
mat și au crescut în organiza
ția U.T.M. a școlii și exemplul 
lor trebuie urmat de elevii și 
ucenicii școlii.

OLTEANU ION 
educator

Conducerea școlii s-a preocupat 
mai ales de ucenicii interni. Or- 
ganizîndu-le meditațiile și timpul 
liber, starea disciplinară în ulti
mul timp s-a îmbunătățit simți
tor. Ținerea diferitelor concursuri 
ca „Drumeții veseli", „Cine știe 
cîștigă” etc a arătat că ucenicii 
sînt mult atrași de acest gen de 
activitate.

Diferitele forme de muncă co
ordonată în timpul liber asupra 
majorității ucenicilor, a avut o . 
influentă bună, făcînd ca stai ea 
disciplinară să influențeze direct e 
procesul de învățămînt, deși u- 
nii ucenici ca Munteanu Valter, 
Dumitru Ioan, Lăzărescu AI. mai 
au unele abateri. Aceștia neres- 
pectînd regulamentul școlii și 
planurile de muncă, absentează 
uneori nemotivat de la orele de 
meditație și practică, »pleacă în 
oraș fără a avea bilet de voie, 
neîncadrîndu-se în nici o activi
tate culturală sau sportivă

Pentru remedierea comportării 
necorespunzătoare a acestor uce
nici se impune ca diriginții și 
cadrele ajutătoare să privească 
cu toată seriozitatea îndrumările 
date de conducerea școlii. Prin- 
tr-o colaborare mai activă îrj 
scurt timp să aducă în masa ele
vilor disciplinați și pe acești «- 
levi, care pe viitor, prin rezulta-y 
tele pozitive obținute, să poată 
mări numărul promovaților 
învățătură

4tre.

c /
»CU

ia
în cadrul școlii noas-

prof. FANE IOAN

La începutul fiecărui an, colec
tivul de conducere și cadrele di
dactice din grupul nostru școlar 
analizează pe baza experienței a- 
cumulate, desfășurarea procesului 
de învățămînt, pentru a înlătura 
unele deficiențe din munca noas
tră de pregătire a viitorilor mun
citori și maiștri.

Plecînd de ia aceasta premi
să, conducerea școlii și cadrele 
didactice, îndrumate de către or
ganizația de partid, la începutul 
acestui an de învățămînt a dis
cutat și analizat pe larg tnunca 
teoretică și practică a elevilor 
școlii noastre și s-au fixat obiec
tive precise, 
tr-un număr 
suri.

Intre altele s-a discutat faptul 
că sînt elevi care, deși promovați 
la învățămîntul teoretic, totuși în 
practica fac față cu greu și a- 
ceasta tocmai din cauză că pro
blemele teoretice nu au fost bir" 
cimentate. De aici necesitatea ca 
în procesul de învățămînt teore
tic, obiectivul principal trebuie să 
fie eliminarea mediocrității în 
pregătirea elevilor, atragerea a-

i

materializate prin- 
însemnat de mă-

cesiora la obținerea unui volum 
mai mare de cunoștințe teoretice, 
pe care să le îmbine mai ușor 
cu practica. Deși anul trecut nu
mărul corigenților a fost destul 
de mic, totuși școala a avut 
mulți elevi care au promovat cu 
calificative mediocre, marcate prin 
media 5, la mai multe materii. 
Acest fapt denotă că elevii, deși 
promovați nu și-au însușit în bu
nă măsură materia predată și ca 
atare acest lucru va influența re
zultatele în practică.

Pentru a putea elimina această 
practică a notelor limită de tre
cere, cadrele didactice ale școlii 
au trebuit să-și revizuiască meto
dele de predare, să mărească in
teresul elevilor pentru lucrările 
practice și să folosească într-o 
mai mare măsură materialul di
dactic, pentru a-i face pe elevi să 
însușească cu mai multă ușurință 
materiile predate, îmbogățindu-șl 
în același timp volumul de cu
noștințe. întărirea legăturii cu fa
milia e o altă cale de armat în 
seopul ridicării calității învăță- 
mîntului. Prin vizite Ia domiciliu

«

efectuate de către diriginții de 
clase, ședințe cu părinții în care 
să se fină diferite referate de fe
lul cum părinții trebuie să-i spri 
jine la învățătură, cum trebuie s, 
le organizeze timpul liber, se 
poate da posibilitate elevilor să-și 
folosească timpul de pregătire mai 
judicios.

Munca cadrelor didactice în 
acest sens la unii elevi a și în
ceput să dea roade.. Dacă în anui 
trecut răspunsurile lor nu puteau 
fi apreciate mai mult decît , ci 
nota 5, anul acesta de la început 
răspunsurile sînt mai precise, 
mai curgător expuse, iar elevul 
prezintă mai multă încredere în 
sine.. Orele de meditație indivi
duală, conspectarea materialului 
predat și în plus munca de atra
gere a elevilor spre a citi mai 
concentrat, vor da rezultate *Și  
mai bune în viitor.

Scutirea elevilor slabi la învă
țătură de alte activități are a- 
celași obiectiv; crearea unui 
timp dublat pentru studiu și pre
gătirea lecțiilor.

Pentru a îmbina teoreticul cu

practicul, munca de verificare a 
ucenicilor în practică ia școala 
noastră este făcută de către pro
fesori tocmai în scopul verificării 
felului cum aceștia aplică în a- 
teliere problemele învățate în 
școală.

In procesul de învățămînt prac
tic un ajutor prețios ni-1 dă Uzi
na de reparat utilaj minier Pe 
troșani. Pe măsură ce elevii uce
nici se dovedesc pregătiți, sînt 
lăsați să lucreze direct pe mașini. 
Acest stimulent dă ucenicilor în
credere în cunoștințele lor de zi 
cu zi, elevul urmărește cu mai 
multă atenție gama procesului 
tehnologic al specialității lui.

Astfel, ucenicii, completîndu-și 
caietele de practică cu activitatea 
zilnică, dau posibilitate profeso
rilor de tehnologia meseriei res
pective să urmărească în perma
nență consolidarea cunoștințelor 
teoretice.

Munca noastră lărgindu-se pe 
acest făgaș va duce la mărirea 
numărului absolvenților bine pre
gătiți.

DUMITRU IOAN 
director de studii

X

T IȚI ; 
focul Inimii" 

de Anna Brodele
Romanul descrie perioada de 

început a transformării socialis
te a agriculturii în R.S.S. Le
tonă. Scriitoarea scoate în relief 
ascuțita luptă de clasă în con
dițiile căreia s-a desfășurat co
lectivizarea în satele letone, ca 
de altfel în toate țările care au 
pășit pe calea socialismului. 
Personajele pozitive din roman, 
comuniștii, reușesc să mobilize
ze și să antreneze pe țărani la 
lupta împotriva dușmanului de 
clasă și în același timp la luptă 
pentru realizarea sarcinii lor 
mărețe : consolidarea gospodăriei 
colective în care fiecare membru 
muncește cu tragere de inimă.

Televiziunea ?...
nimic mai simplu

de E. AISBERG
Lucrarea cuprinde douăzeci con. 

versafii intre două personagii fic
tive, privitor la bazele televiziu
nii, prezentate sub o formă agrea
bilă și ușor de urmărit.

Sub formă de discuții ușoare 
și in mod progresiv se prezintă 
receptoarele de televiziune, a că
ror înțelegere se face pe nesim
țite. Figurile sugestive contribuie 
în mare măsură la înțelegerea fe
nomenelor redate sub o formă ac
cesibilă.
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Modernizarea drumurilor din Valea Jiului 
— o acțiune de mere importanți

Un bun organizator al producției • PUBLICITATE
Dezvoltarea continuă a acti

vității. economice în. Valea .Jiu
lui a determinat o puternică in
tensificare a transportului ru
tier.- Aceasta a necesitat luarea 
de măsuri pentru modernizarea 
căilor de transport

Cu ani în urmă s-au început 
în raionul nostru însemnate lu
crări pentru modernizarea șose
lei principale care traversează 
localitățile Văii Jiului. Ca ur
mare a muncii rodnice depuse 
de colectivul șantierului de dru
muri din Valea Jiului, în toam
na acestui an s-au încheiat ulti
mele lucrări de asfaltare lă Uri
cani — terminîndu-se asfalta
rea soselei de la Petroșani pînă 
la Orașul .nou Uricani. (Există 
numai o mică porțiune dc 100 
m. I. pe malul Jiului către Uri
cani neasfaltată, unde au fost 
necesare lucrări pentru regula
rizarea cursului apei și care se 
vor încheia 'și ele pînă Ia sfîrși- 

de 
in- 
Șo-

tul anului curent). In afară 
aceasta s-a executat în acest 
terval de timp și asfaltarea 
selei din Petrila și Aninoasa

Totodată, au fost începute 
crările de modernizare a o sea
mă de străzi cum sînt str. Gheor
ghe Ghporghiu-Dej și piațeta „6 
August“ din Lupeni, legătura 
dintre U.R.U.M.P. și podul Dă- 
rănești, străzile Horia, Cloșca. 
Budai Deleanu din Petroșani și 
altele.

In apropierea încheierii anu
lui, se poate face un bilanț des- 
\ de rodnic al activității de- 

. le de diferite colective pentru 
realizarea acestui important 
plan de modernizare a drumuri
lor din raionul nostru. Astfel, în 
acest an, numai pe șoseaua U- 
ricani au fost turnați 2180 m.c 
asfalt și s-au executat 332 m. 1. 
pavaj cu pavele de piatră. Au mai 
fost executate 14 podețe, rampe 
de acces, pod*ul  Braia, ziduri de 
sprijin și diguri pe malul Jiu
lui pentru protejarea șoselei, 
drenuri de captare a izvoarelor 
subterane aflate pe traseul șo
selei etc.

S-a muncit mult și pe celelal
te șantiere. La Aninoasa s-a e- 
xecutat asfaltarea pe o distanță 
de peste un kilometru, la Pe
trila s-a pregătit cca. un kilo
metru de șosea pentru asfaltare, 

porțiunea dintre U.R.U.M.P.

in-

și podul Dărănești a fost pava
tă mai mult de. jumătate din 
distanța aflată în lucru etc. Cu 
toate acestea, ritmul de lucru 
din ultimul timp este departe 
de a fi satisfăcător. La Aninoa
sa, colectivul Q.C.M-M. care e- 
xecută modernizarea putea să 
termine asfaltarea întregii por
țiuni pregătite pînă acum dacă 
s-ar fi asigurat materiale pen
tru asfalt. La fel. constructorii 
șantierului Petrila care fac lu
crări pe șoseaua Petrila-Lonea 
nu aii asfaltat nici un metru pă
trat pentru că nu s-a asigurat 
bitumul necesar. Oare .nu se va 
strica pînă la primăvară patul 
drumului făcut ueeesitînd repa
rații și cheltuieli suplimentare? 
Cît despre străzile din Petro
șani, constructorii s-au apucat 
de ele, le-au desfundat făcîndu-le 
improprii circulației dar nu au 
mai terminat lucrările respecti
ve Cu-i folosește aceasta ? In 
nici un caz orașului sau locali
tății respective I

Timpul se mai menține încă 
acceptabil pentru lucrările de 
drumuri. Trebuie folosită din 
plin această perioadă pentru ur
gentarea și încheierea lucrărilor 
de modernizare a drumurilor, 
înainte de a. cădea zăpada. Co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare — direct interesate în 
modernizarea căilor de comuni
cații ațe localităților — trebuie 
să dea toată atenția acestei pro
bleme.

I 
Í

Tot schimbul de mineri care 
a lucrat la prăbușirea abataju
lui se opri Ia capătul galeriei.

— Vă mulțumim tovarășe ar
tificier, mîine abatajul nostru 
va da cărbune din plin.

Aceste cuvinte au fost adre
sate de către un miner vîrstnic 
ce lucrează la< abatajul cameră 
numărul 7, artificierului Coconeț 
Vasile. Abatajul nr. 7 din stra
tul III al sectorului I al minei 
Uricani este un loc de muncă 
de mare productivitate, iar in
dicațiile date de tovarășul Co
coneț pentru a termina la timp. 
prăbușirea au fost prețioase. A- 
celeași cuvinte de mulțumire 
le-a primit artificierul și din 
partea minerilor de la abatajul 
nr. 10. Toți au rămas surprinși 
cînd au aflat cît de repede a fost 
prăbușit 
abatajul 
Coconet 
membrii 
practicii 
aceea brigăzile de mineri

abatajul. Și
nr. 7 tot
Vasile i-a 
brigăzii cu 
sale îndelungate.

aici și la 
artificierul 
ajutat pe 

experiența 
De 
din
-

sectorul 1 îi solicită ajutorul ori 
de cîte ori se ivesc anumite greu
tăți în munca lor. La toți le 
placș felul calm, plin de jude
cată al acestui om harnic și pri
ceput care nu-și precupețește 
timpul- său liber cînd e vorba să 
le dea un sfat bun.

Comunistul Coconet Vasile 
știe să îmbine în mod armonios 
munca politică cu munca pro
fesională. Pușcînd într-un ioc de 
muncă, nu uită să reamintească 
minerilor de angajamentele lua
te în consfătuirea de producție. 
Se ocupa îndeaproape de mun
citorii tineri. Ducînd în mase 
cuvîntul partidului, fiind el în
suși exempju în muncă șl 
disciplină, neînduplecat față de 
lipsuri tovarășul Coconeț Vasile 
s-a dovedit a fi un bun organi
zator al producției.

Apreciindu-i meritele, aduna
rea generală a organizației de 
bază a sectorului I l-a ales re
cent ca secretar al organizației 
de bază.

Și totuși mai sínt iipsupi
Vulcanul, veche așezare de mi

neri. devine din ce în ce mai 
frumoasă. Aici au fost construi
te peste 650 de apartamente con
fortabile, stîlpii electrici de lemn 
de pe străzi au fost înlocui ți cu 
stîlpi din beton, s-au executat și 
alte lucrări gospodărești. Cu toa
te aceste realizări, în activitatea 
de gospodărire a orașului Vulcan

mai există unele lipsuri, 
exemplu, atunci cînd

Al N.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI“ 
PETROȘANI 

prezintă spectacole:
Joi 19 și sîmbătă 21 

noiembrie 1959

Invâfâtoarca
piesă în 3 acte 

de Brody Sondor
Regia : C. Dmischiotu

Duminică 22 noiembrie 
1959

Hui rătăcitor
piesă în 3 acte 

de Egon Rannet .
Regia : Ion Petrovici

■

i

MIHAI STEFAN

In cadrul acțiunii de modernizare a străzilor din orașul Pe
troșani, anul acesta au inceput lucrări pe străzile Horia, Cloșca, 
Budai Deleanu și altele.

IN CLIȘEU: Echipa de pavaiori a lui Mitran Ion execută 
pavajul de pavele pe strada Budai Deleanu.

I
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Așa de 
au fost 

construite trotuarele dintre blo
curi, de către șantierul de cons
trucții din Vulcan, nu s-a avut în 
vedere și calitatea lucrărilor. Tro
tuarele ar fi burfe dacă ele nu ar 
fi fost turnate strîmb, fără canale 
de scurgere a apei, pentru că a- 
tunci cînd plouă, apa stă pe tro
tuar nestingherită chiar cîte 2 
și 3 zile. Beneficiarul — G.G.V.J. 
— care a fost reprezentat prin di
rigintele său, tov. Dumitrescu 
C-tin, nu a tinut cont de acest 
lucru ? Lipsuri în gospodărirea 
orașului nostru are și secția e- 
lectrică I.G.O. Vulcan, al cărei 
șef este tov. Ciornei. Aceasta a 
căutat să asigure o iluminație bu
nă numai pe străzile principale 
iar între blocuri nu există nici 
un bec cu toate că pe fiecare 
stîlp au fost montate lămpi de 
stradă.

In această direcție tov. Ciornei, 
șeful secției electrice I.G.O. Vul
can trebuie să se îngrijească ca 
și între blocuri să se asigure un 
iluminat corespunzător, iar cons
tructorii și beneficiarul să acor
de mai multă atenție calității lu
crărilor.
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ARAMA 1OAN
corespondent
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I. R. Combustibilul
DEVA 
raională Petroșani 
cunoscut că. pe tai- 
nr. 1 și 2 ale tîche-

Filiala
Face 

ioanele 
telor de lemne pe 1959 se 
livrează lemne numai pînă 
la data de 30 noiembrie a.c.

Pe taloanele nr. 3 și 4 se 
livrează lemne pînă la data 
de 31 decembrie 1959.

Deoarece aceste termene 
sint ultimele, posesorii de 
tichete care încă nu au ri
dicat combustibilul simt ru
gați a se programa la timp 
pentru a se evita aglomerar 
rea din ultimele zile.

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

din Lupeni cîntă cu începere 
de la 11 noiembrie 1959, cln- 
tărețiil de la radio București 
Luță laviță, împreună cu 
toată orchestra sa.

Petrecețî o seară plăcută 
la restaurantul „Cina“ unde 
vețî putea servi diferite spe
cialități de grătar și diverse 
sortimente de băuturi.

Localul este bine încălzit.
■ ■■■■■■■■■MB» ■■■■■■■■■■■«■•■■■»•
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Pentru ridicarea muncii de partid 
la nivelul cerințelor

(Urmare din pag. l-a)

tiv, 3117 tone. Tovarășul Deme- 
ter Petru a criticat conducerea 
exploatării pentru că a schim
bat 4 șefi ai sectorului III în de
curs de un an, ceea ce a influ
ențat negativ realizarea planu
lui de producție.

Una din cauzele principale ale 
neîndeplinirii angajamentului 
luat de către unele sectoare este 
faptul că nu s-a acordat aten
ția cuvenită îndeplinirii ritmice 
a planului de producție. Nu au 
fost întărite brigăzile mai sla
be cu membri si candidați de 
partid, iar controlul organizații
lor de bază asupra conducerilor 
administrative ale sectoarelor nu 
s-a ridicat la nivelul cerut.

Abia în ultima lună s-a îm
bunătățit munca și în sectoa
rele rămase în urmă Ae minei 
Lonea. In prezent sînt suficien
te fronturi de lucru. Mobilizate 
de către organizațiile de bază 
respective, colectivele de muncă 
ale acestor sectoare au posibili
tăți de a recupera minusul de 
cărbune pînă la sfîrșitul lunii 
decembrie

Participanții la conferința co
mitetului de partid au dezbătut 
angajamentul luat privitor la 
realizarea celor două milioane 
de lei economii la prețul de cost 

' al cărbunelui pînă la sfîrșitul 
anului. Pînă în prezent colecti
vul minei a realizat 550.000 lei 
economii. Economiile obținute 
sînt deci mici în raport cu an

gajamentul luat, lucru ce se da- 
torește mai ales slabei calități 
a cărbunelui. Procentajul de ce
nușă din cărbune a fost cu 1,3 
la sută mai mare față de cel 
admjs.

Slab s-a muncit și în direcția 
economisirii materialului lem
nos. La acest capitol din anga
jamentul luat se prevedea re
ducerea consumului specific pla
nificat cu 2 la sută. In loc de 
economii s-a depășit consumul 
planificat cu 1055 m. c. dte ma
terial lemnos. De asemenea și 
consumul de exploziv a fost de
pășit cu 2890 kg., iar la amorse 
cu 9070 de bucăți față de con
sumul planificat.

Tovarășul Feier Gheorghe, di
rectorul exploatării miniere Lo
nea. a arătat că rezultatele ob
ținute în privința economiilor nu 
sînt satisfăcătoare. Neîndeplini- 
rea acestui angajament se dato- 
reste sectoarelor II și III care 
au adus o pagubă exploatării 
de aproximativ 800.000 lei, prin 
depășirea prețului de cost. Di
ferența care a mai rămas de 
1.450.000 lei — a spus în conti
nuare vorbitorul — trebuie să o 
scoatem pînă la finele anului.

Conferința de partid a anali
zat cu mult spirit de răspunde
re problema disciplinei în mun
că. Numărul de absențe nemoti
vate, învoiri, motivări și absențe 
de boală este încă mare Unii 
șefi de sectoare, ca inginerii Ci- 
riperu Vasile, Nicoară Coriolan, 
Marian Nicolae, Vasca Iuliu și 

alții acordă cu multă ușurință 
zile de învoiri.

Dacă s-ar fi redus cu 50 la 
sută numărul zilelor de absențe 
nemotivate și învoiri, se puteau 
extrage încă 5.000 tone de căr
bune în plus pe exploatare.

Din păcate mai sînt încă unii 
membri și candidați de partid 
care fac absențe nemotivate 
Printre aceștia se numără tova
rășii Vereș Iosif, Muska Iosif II, 
Dobrotă Dumitru, Feher Adal- 
hert, Oțet Pantelimon.

Educarea candidaților 
de partid, preocupare 

a organizațiilor de bază
Comitetul de partid al minei 

s-a preocupat de întărirea conti
nuă a rîndurilor organizațiilor de 
bază din sectoarele minei Or
ganizațiile de bază au fost îndru
mate să primească în rîndurile 
lor pe cei mai buni muncitori din 
producție, care prin faptele lor 
s-au dovedit demni de a face 
parte din partid.
* De la ultimele alegeri și pînă 

în prezent au fost primiți 294 de 
membri și candidați de partid din *•  
care 94,2 la sută muncitori direct 
productivi. Numai în ultimele 
trei luni au fost primiți aproape 
140 de membri și candidați.

In problema primirii de noi 
membri și candidați de partid în 
mod deosebit s-au evidențiat or
ganizațiile de bază de la sectoa
rele 1, IV, V, VII și VIU

Unele organizații de bază ca 
nr. 9 și 11 nu s-au orientat just 
în această problemă. Ele au pri
mit unii candidați de partid cu un 
nivel politic și ideologic scăzut, 
care au fost infirmați de căt 
Biroul Comitetului raional de 
partid.

Dacă în acest an organizațiile 
de bază de la mina Lonea au 
primit un însemnat număr de 
membri și candidați de partid, 
lucru pozitiv, trebuie însă arătat 
că s-a neglijat educarea celor 
primiți.

Unii candidați nu frecventează 
cu regularitate învățămîntul de 
partid. Printre aceștia sînt tova
rășii Drăgan Liviu, Șandor A- 
Iexandru, Sularea Victor, Țandea 
Simion, Vodila Martin, Belu A- 
lexandru, Frumosu Eugen, Iacob 
Ioan, Candurache Mihai, Odor- 
heanu Gheorghe și alții.

In cursul anului de învăță- 
mînt 1958—1959, frecvența mem
brilor și candidaților de partid 
a fost de 65—75 la sută. De a- 
cest lucru se fac vinovați tovară
șii Nicoară Coriolan și Mogoș 
Simion, membri în vechiul comi
tet de partid al minei care au 
răspuns de învățămîntul de par 
tid în cadrul comitetului. Nici în 
acest an școlar frecvența nu este 
satisfăcătoare, ea se ridică abia 
la 72,7 la sută.

Organizațiile de bază nr. 2, 3, 
4, 5, 7, 9, 10 au neglijat mobili
zarea cursanților la învătâmînt 
cît și controlul asupra desfășu
rării activității cercurilor și cursu
rilor.

Pentru remedierea lipsurilor 
care mai există conferința a luat 

hotărîri corespunzătoare care să 
dycă la îmbunătățirea calității 
cărbunelui, la îndeplinirea anga-r 
jameniului privitor la realizarea 
celor 2 milioane lei economii, 
întărirea disciplinei în muncă cît 
și pentru punerea unui accent 
deosebit pe ridicarea continuă a 
nivelului politic și ideologic al 
membrilor și candidaților de par
tid.

Luînd cuvîntul în fața confe
rinței, tovarășul Neagu Vilnelm, 
secretar al Comitetului raional de 
partid a subliniat părțile poziti
ve și negative în munca comite
tului de partid. In ultima perioa
dă munca s-a îmbunătății, comi
tetul de partid a muncit colectiv, 
iar controlul asupra organizațiilor 
de bază s-a îmbunătățit. Vorbi
torul a arătat că inginerii și teh
nicienii exploatării miniere Lonea 
vor trebiui să aducă un aport mai 
mare Ia realizarea sarcinilor ce 
stau în fața colectivului exploa
tării. Organizațiile de bază tie- 
buie să întărească rolul lor de 
conducător politic în sectoarele în 
care activează, să analizeze apli
carea în viață a sarcinilor ce le 
revin din hotărîrile partidului șî 
guvernului, să ia măsuri cores
punzătoare care să fie îndeplini
te de toți membrii și candidații 
de partid. Trebuie ca organizațiile 
de bază să ducă o susținută mun
că politică de întărire a discipli
nei în muncă.

Tovarășul Neagu Vilheim a a- 
rătat în c-'ptirr’are că exploata
rea minieră Lonea are în prezent 
toate condițiunile pentru îndepli
nirea angajamentului pe care și 
l-a asumat în întrecerea socialistă.



STEAGUL ROBU

Din evenimentele internationale la ordinea zilei
Dedarația savantului 
sovietic V. Bogorov 

in legătură cu circulația 
apelor în oceane

MOSCOVA 18 (Agerpres) — 
TASS anunță :

După cum transmite prin radio 
de pe bordul navei sovietice de 
expediție „Viteaz“, aparținînd 
Institutului de Océanologie al A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S., 
Veniamin Bogorov, membru co
respondent al academiei, șeful ex
pediției, de pe bordul acestei nave 
au fost efectuate cercetări speciale 
din care a reieșit c¿ în ocean 
nu există „zone stagnante“, că 
pretutindeni aga circulă pînă în 
fundul oceanului.

In felul acesta, arată Bogorov, 
după ce se vor dizolva în apele 
profúndale, deșeurile radioactive 
nu se vor păstra acolo, ci se 
vor ridica la suprafață (unii 
oameni de știință din S.U.A. au 
preconizat aruncarea deșeurilor 
radioactive în depresiunile adînci 
considerînd că în depresiuni apele 
ar fi aproape imobile). Acolo, 
continuă Bogorov, „stronțiul 90“ 
și alte corpuri radioactive vor fi 
absorbite de plancton, apoi de 
peștii răpitori și de cei care se 
hrănesc cu plancton, devenind 
primejdioase pentru viața oame
nilor.

-----O-----

„Lupta noastră 
este legată de lupta 
popoarelor pentru 

o pace trainică“
MOSCOVA 18 

TASS anunță :
In cadrul Unei conferințe 

pTesă organizată 
sovietic de solidaritate cu țările 
Asiei și Africii de la Moscova a 
luat cuvîritul Felix Moumie, pre
ședintele Uniunii populațiilor din 
Camerun.

Lupta noastră, a declarat Felix 
Moumie, este legată de lupta po
poarelor pentru o pace trainică. 
Noi-salutăm destinderea încordă
rii internaționale care s-a contu
rat și Inițiativa premierului Hruș- 
ciov care a prezentat un program 
de dezarmare generală și totală.

Felix Moumie, unul din cunos- 
cuții luptători împotriva colonia
lismului din Africa, se află în 
trecere la Moscova după vizita 
făcută în Vietnam și China, un
de a fost invitat de organizațiile 
naționale de solidaritate cu țările 
Astei și Africii.

(Agerpres)

de
la Comitetul

-s*  ★

Participarea U. R. S. S. la expoziția 
agricolă mbndială de la Deliii

MOSCOVA 18 (Agerpres) —
TASS anunță:

La Expoziția agricolă mondială 
care se va deschide în decembrie 
Ia Delhi (India), Uniunea Sovie
tică va prezenta 70 de tractoare 
și mașini agricole de cele mai 
noi tipuri, diferite alte exponate 
și fotografii.

In afară de acestea în pavilio-

vor mai fi prezenta- 
consacrate economiei

nul sovietic 
te exponate 
și culturii Uniunii Sovietice.

Exponatele ilustrează realizări
le diferitelor colhozuri și sovho
zuri, modul cum a fost rezolvată 

_ problema cerealelor în U.R.S.S., 
succesele creșterii animalelor, ac
tivitatea institutelor de cercetări 
științifice în domeniul agricultu- 
rii.

O

Fostul prim-ministru Edgar Faure 
se pronunță pentru prietenia 

franco-sovietică
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS anunță :
Cunoscutul politician francez, 

senatorul Edgar Faure, fost pre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Franței în perioada Con
ferinței de la Geneva a șefilor 
guvernelor celor patru mari pu
teri. a declarat într-un interviu 
acordat corespondentului din 
Paris al ziarului „Izvestia" că 
a aflat cu multă satisfacție de 
apropiata întîlnire dintre preșe
dintele Republicii Franceze, ge
neralul De Gaulle și șeful gu
vernului sovietic, N. S. Hruș- 
ciov. Cred, a arătat Faure, că 
întreaga opinie publică franceză 
salută această întîlnire.

Am fost întotdeauna 'un adept 
al metodei contactelor personale

între oamenii de stat, conside- 
rîndu-le foarte folositoare pen
tru lichidarea divergențelor și, 
în felul acesta, pentru îmbună
tățirea relațiilor internaționale.

In afară de aceasta, a conti
nuat Edgar Faure, consider că 
Franței îi revine un rol impor
tant în restabilirea înțelegerii 
între popoare și în stabilirea 
unei păci trainice. Aceste întîl- 
niri nu trebuie 
conferința 
dimpotrivă, 
completeze

să înlocuiască 
la nivel înalt, ci, 
să pregătească și să 
această conferință.

Hiliiile din piilaminlul linlandei (o Ofilire 
la aderarea la „mita zonă a liMui sthimîi
HELSINKI 18 (Agerpres)' — 

TASS anunță:
Parlamentul finlandez a apro

bat cu 143 voturi contra 49, poli
tica guvernului Sukselainen în 
ce privește „mica zonă a liberu
lui schimb“ a celor 7 țări vest- 
europene în frunte cu Anglia. Po
litica guvernului nu prevede că 
„în etapa actuală“ ar fi oportu
nă aderarea Finlandei la această 
organizație, dar guvernul finlan
dez intenționează să ducă trata-

Savanții chinezi au descoperit 
cauzele bolii cartofului

PEKIN 18 (Agerpres)
Oamenii de știință chinezi au 

descoperit cauzele bolii cartofu
lui, una din problemele care preo
cupă savanții din întreaga lume. 
Institutul de microbiologice al 
Academiei de Științe a R.P. Chi
neze a reușit, în urma îndelunga- 
ților ani de cercetări, să confir
me presupunerile că boala car
tofului se datorește temperaturii 
ridicate a solului și oscilației de 
temperatură, care slăbe& rezis
tența cartofului la virusul care se 
găsește pe florile și frunzele sa
le. .

Mïvdufoi

»»

tive cu fiecare din cele 7 țări 
ca să precizeze „sub ce formă”, 
cu ce drepturi și ce obligații „ar 
putea Finlanda să participe ast
fel la măsurile proiectate de ță
rile membre ale „micii zone a li
berului schimb“.

Fracțiunea U.D.P.F. a propus 
să se respingă comunicarea gu
vernului. In propunerea fracțiunii 
se spune : După ce a ascultat 
comunicarea guvernului, parla
mentul prevede că în conformi
tate cu interesele șale naționale, 
Finlanda nu trebuie să adere sub 
nici o formă la „mica zonă a li
berului schimb“ a celor 7 țâri, 
ci trebuie să se străduiască' să 
mențină și să dezvolte relațiile 
comerciale bune cu toate țările 
pe baza egalității în drepturi și 
a avantajului reciproc. ,.

-----O----- ’

V ictimele 
cer demisia

fascismului 
lui Oberländer 
(Agerpres) A.D.N. 
a avut loc un mi-

O violare 1

a suveranității ♦ 
Columbiei J 

BOGOTA 18 (Agerpres). | 
Agențiile de presă anunță «

♦
♦

♦ că fostul ministru columbian { 
f J. Zalamer a luat o poziție j
* fermă față de recenta inter- f

invenție directă a Statelor U- I 
nite în treburile interne ale | 
Columbiei. El a arătat că ho- ♦ 

t tărîrea F.B.I.-ului de a trimi- • 
j te agenți pentru a cerceta așa « 

zisele „activități comuniste“ ♦ 
constituie o violare a suvera-1 
nității Columbiei și că acest î 
fapt a dat naștere la o profun- J 
dă indignare în rîndurile po- j 
porului columbian^ Zalamer a î 
subliniat că cetățenii Colum- ț 
biei „trebuie să se opună ime- T 
diat și cu hotărîre violării sur ♦ 
veranității țării și să respingă 4 
acest umilitor amestec îrif afa- J 
cerile noastre interne“. J

MOSCOVA — Ziarul „Lite- 
raturnaia Gazeta“ anunță că în 
laboratorul pe care îl conduce, 
profesorul Mihail Șostakovski, 
autorul cunoscutului „Balsam 
Șostăkovsttl“, care se folosește 
la tratarea ulcerului stomacal, 
s-a obținut pentru prima dată 
în lume un polimer pentru tra
tarea difteriei toxice și a dizente
riei

cantitate de 52.000 de saci cu 
fasole importată din Statele U- 
nițe, să fie . retiîrnată firmelor 
furnizoare deoarece marfa era 
amestecată cu pietre și alte cor
puri străine.

BERLIN 18 
La München 

ting de protest organizat de 
niunea persoanelor persecutate ..e 
naziști“ din Germania occidenta
lă. Cei peste 800 de participanți 
la acest miting au cerut demisia 
lui Oberländer, ministru al gu
vernului R.F.G., vinovat de asa
sinate în masă în perioada celui 
de-al doilea război mondial. Ei 
au cerut de asemenea să se anu
leze de urgență propunerea cu 
privire la interzicerea „Uniunii 
persoanelor persecutate de na
ziști“.

: 
î
*
♦

* ț** ♦ 
:
* i*

BEIRUT — Opinia publică 
din Liban protestează împotriva 
Intenției Franței de a experimen
ta bomba atomică în Sahara. 
Ziarul „An Nida“ a publicat -la 
17 noiembrie scrisori primite în 
ultimul timp de redacția ziaru
lui din diferite orașe 
ale țării.

OTTAWA — La 17 noiembrie, 
primul ministru al Canadei, John 
Diefenbaker, a declarat că pre
ședintele Franței, generalul De 
Gaulle, va vizita Canada în 
cursul primăverii viitoare.

—O-----

și regiuni

RIO DE JANEIRO 
,Diario de Noticias“

— Ziarul 
„wianu uc ixuucias relatează 
că președintele Braziliei, J. Ku- 
bitschek, a dat dispoziție ca o

AFRICA NEAGRA SE
Pînă nu de mult, Africa, deși 

supusă unei crunte exploatări, era 
considerată ca una din coloniile 
liniștite. Răscoalele populare erau 
înăbușite cu o cruzime de nedes- 
cris. Marii monopoliști puteau 
huzuri fără grijă. Astăzi însă 
„continentul mut“ cum era con
siderată Africa s-a trezit la via
ță. Folosind o imagine plastică 
a unui ziar din Occident, „Afri
ca a devenit un uriaș cazan care 
clocotește“. Zadarnic încearcă co
lonialiștii să mențină .ordinea”, 
să strunească în frîu popoarele 
Africii. Recentele evenimente din 
Congo belgian, din Ruanda-U
rundi, din Zanzibar și altele, ne 
demonstrează tocmăi acest lucru.

Nu de mult partidul „Mișcarea 
națională congoleză“ a organizat 
un miting în orașul Stanleyville 
pentru a alege patru delegați 
care să plece la Bruxelles să 
ceară guvernului belgian, în nu
mele poporului congelez, drep
tul la independență. Dar n-au 
apucat să se_ adune demonstranții 
și un detașament polițienesc a

început să tragă în mulțime. Stră
zile orașului au fost scăldate în 
sînge. Plini de indignare și re
voltă, participanții au răspuns 
polițiștilor cu bîte și sulițe îneît 
a fost nevoie de intervenția tan
curilor și mașinilor blindate.

Măcelul de la Stanleyville este 
o parte din marele complot im
perialist pus la cale împotriva 
mișcării naționale de eliberare 
din Africa

După cum informează agen
țiile de presă, lupta de eliberare 
a cuprins aproape toate coloniile 
africane. In Ruanda-Urundi ă 
izbucnit o puternică răscoală 
împotriva marilor proprietari fun
ciari care sînt principalul spri
jin al autorităților colonialist® 
Pînă acum s-au înregistrat 300 
de morți (date oficiale) și nume- ■ 
roși răniți. Autoritățile caută să 
arate că de fapt ordinea a fost 
restabilită și că răscoala nu a 
fost altceva decît o simplă •ciocni
re pusă la cale de elemente comu
niste. Dar însăși presa burghe-. 
ză a tost nevoită să < relateze în

TREZEȘTE
repetate rînduri despre viața de 
sclav dusă de ■ populația din 
Ruanda-Urundi. „Marea majori
tate a populației din Ruanda- 
Urundi nu mănîncă decît odată 
pe zi — arată un ziar burghez 
belgian —, venitul mediu al u- 
nui muncitor cu cinci 
de 1500 de franci pe 
îi ajunge pentru sare 
Ruanda-Urundi există 
trați) peste 40.000 de tuberculoși 
și numai un singur spital cu 
300 de paturi. Medicamentele sînt 
ca și inexistente, bolnavii fiind 
tratați de cele mai multe ori cu 
injecții - false. Toate acestea au 
dus la 
răscoale 
nialiste.

Lupte 
majoritatea coloniilor 
care nu vor să mai suporte ju
gul apăsător al imperialismului. 
Și nu esté departe ziua cînd în
treaga Africă va fi eliberată, 
croindu-și o viață după dorința 
și voința sa.

STOCKHOLM — „Uniunea 
femeilor de stînga din Suedia“ 
a cerut guvernului, partidului 
social democrat, partidului popu
lar și Uniunii social democrate 
a femeilor din Suedia să spri
jine acțiunile îndreptate spre ob
ținerea interzicerii armei ato
mice și slăbirea încordării in
ternaționale și dezarmarea.

împreună cu Comitetul suedez 
pentru apărarea păcii „Uniunea 
femeilor de stînga din Suedia" 
a adresat tribunalului din Düs
seldorf un protest împotriva pro
cesului intentat grupului de par
tizani ai păcii.

Colonialiștii se opun 
acordării independenței 

state
18 (Agerpres) 

tutelă al Adurf*  
O.N.U. a înc

unor
NEW YORK
Comitetul de 

rii Generale a 
iat discutarea problemei acordării
independenței teritoriilor Tanga- 
nica de sub tutela Marii Brita
nii și Ruanda-Urundi de sub tu
tela Belgiei.

Prin 48 de voturi Comitetul a 
aprobat o rezoluție prezentată de 
reprezentanții a 14 state, care cer 
autorităților administrative să 
fixeze termenul pentru acordarea 
independenței acestor teritorii, 
împotriva acestei rezoluții au 
votat reprezentanții a 14 țări, 
printre care S.U.A., Marea Bri- 
tanie, Belgia, Franța, Italia, Ca
nada și Uniunea sud-africană. 
Zece delegații s-au abținut de la 
vot.

PROGRAM DE RADIO
20 noiembrie

copii este 
an“ (abia 
N.R.). In

(înregîs-

izbucnirea acestei mari 
antifeudale și anticolo-

asemănătoare au loc In 
africane

GH. CREȚU

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
ușoară, 8,00 Materiale din pre
să, 8,30 Muzică populară romî- 
nească. 9,20 Muzică de estradă, 
10,10 Muzică vocală și instru
mentală de tineri compozitori 
romîni, 11,03 Teatru la micro
fon : „Minunata pantofăreasă“. 
Comedie de Garcia Lorca, 12,25 
Muzică de estradă, 13,05 Con
cert de muzică romînească, 14,30 
Muzică ușoară sovietică, 15,10 
Program de lieduri, 15,55 Muzi
că ușoară, 16,15 Vorbește Mos
cova ! 17,25 Arii din opere in
terpretate de Lucia Stănescu, 
17,45 Cîntă la nai Fănică Luca, 
19,35 Din muzica popoarelor, 
21,30 Concert de muzică popu
lară romînească, 22,00 Radio
jurnal, buletin meteorologic și 
sport. PROGRAMUL II. 14,30

Melodii lăutărești, 15,00 Con
cert de estradă, 16,15 Muzică 
populară romînească, 17,00 Din 
viata de concert a Capitalei, 
18,05 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 19,40 Mic 
concerSde muzică ușoară, 21,15 
Concert coral, 22,00 Muzică U- 
șoară de compozitori romîni.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7< NOIEM

BRIE: Kociubei; AL. SAH1A: 
Prietenul regăsit; LONEA; In
tre noi părinții; PETRILA: A*  
larmă la graniță; GRIVIDIA: 
Locul acțiunii Berlin; LUPENI: 
Dragoste pe note; BARBATENI: 
Bomba; URICANI; 12 rezultate 
exacte.
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