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Albania

Toate sectoarele 
minei Petrila 

dau cărbune peste plan
In 16 zile lucrătoare din no

iembrie minerii de la Petrila au 
trimis la ziuă 5692 tone de căr
bune peste sarcinile de plan la 
zi. Toate sectoarele minei au ex
tras însemnate cantități de 
bune peste plan. In frunte 
minerii sectorului II care 
cărbune în contul ultimelor
de muncă din acest an. Este ne
cesar a fi subliniate eforturile 
minerilor din brigăzile lui Nea- 
gu Gheorghe, Mihai Ștefan, Be- 
raru Gheorghe și din alte bri
găzi din sectorul I care au scos 
în luna aceasta peste plan 181$ 
tone
rului IV și-ău întrecut cu 220 
tone de 
plan la zi, cu toate că munca 
se desfășoară în condiții de 
ploatare foarte anevoioase.

de cărbune. Minerii secto-

cărbune sarcinile
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sînt 
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DIN MUNCA
Preocupare pentru 

realizarea de economii
Mai era o bucată bună de 

timp pînă- la orele 7. Liniștea 
dimineții fu întreruptă de pașii 
repezi ai inginerului Miclea Ion, 
șeful sectorului de foraj din ca
drul întreprinderii de explorări 
Lupeni. De-abia intră în birou și 
contabilul șef al sectorului îi și 
întinse pe mașă o situație cen- 

pe

SONDORILOR
lei de azi să se prelucreze pe 
sondă și schimburi, că de, este 
munca tuturor, a'oamenilor noș
tri...

In curind vestea străbătu ca 
fulgerul de Ia sondă la sondă 
ducînd mesajul t unui angaja
ment îndeplinit' șî depășit

GR. GOANȚA 
corespondent

★

0 nouă baie pentru 
minerii din Aninoasa
Minerii din Aninoasa primesc 

1 în aceste zile un dar frumos: 
noua baie (tronsonul I) și sala 
de anei. Noua baie cuprinde o în
căpere pentru vestiar, o garde
robă unde se vor păstra hainele 
de stradă, o altă încăpere mare 
pentru păstrarea și uscarea îm
brăcămintei de șut ca și o sală 
cu dușuri. Sala de apel este o 
încăpere frumoasă cu multe fe
restre și tavanul în formă de 
boltă, avînd încălzire centrală și 
iluminația cu tuburi fluorescente. 
Tot în cursul acestui an. se va 
preda în folosință și cel de-al 
doilea tronson al noii băi.

La cabinetul tehnic al minei Lupeni din cele 600 de 
inovații propuse in cursul acestui an, titeva aparțin electro- 
lăcătușului Kertesz Ioani. In atelierul electric el este unul din 
fruntașii Întrecerii socialiste, in lupta pentru economii. Clișeul 
nostru il arată pe tov. Kertesz loan in timp ce încearcă la 
tensiune un transformator reparat în atelier, destinat unui în- 

i trerupător principal.

ÎNAINTEA
In tot cursul lunii acesteia, 

garniturile cu cărbune sosite la 
culbutorul minei Uricani au fost 
în fiecare zi mai multe decît era 
normal, semn că minerii de aici 
nu. precupețesc nici un efort pen
tru a-și spori continuu realiză
rile. Ei au extras peste planul 
lunar la zi aproape 2000 tone de 
cărbune cocsificabil. La acest suc
ces au contribuit toate brigăzile 
minei, deoarece toate își depășesc 
cu regularitate sarcinile de plan. 
La sectorul II de pildă s-au adău
gat în 15 zile lucrătoare 1063

TIMPULUI
tone de cărbune date peste plan 
celor 6570 tone de cărbune ex
trase peste plan în prtrtfele 10 
luni ale anului. Țelul pentru care 
luptă în prezent minerii de la U- 
ricani este acela, ca, în cinstea 
Conferinței raionale de partid să 
raporteze îndeplinirea integrală 
a angajamentelor asumate. Tre
buie arătat că în această direcție 
minerii de la Uricani au luat-o 
cu mult înaintea timpului. Din 
abatajele minei se extrage acum 
cărbune în contul zilelor de 11— 
12 decembrie a.c.

tralizatoare a cheltuielilor 
luna octombrie.

— Economii 170.729 lei...
Fața ■ șefului de sector se 

mină. Nu apucă să parcurgă cu 
privirea întregu-1 noian de cifre 
dnd pe ușă își. făcură apariția 
brigadierii Jerca Adrian, Ne- 
gescu Gbeorghe și cîțiva munci
tori sondori și mecanici cu munci 
de răspundere în procesul de 
producție. Cei doi brigadieri se 
strînseră în jurul mesei și înce
pură să urmărească cifrele din 
dreptul sondelor ce le-au condus 
în luna respectivă.

— Fain, făcu brigadierul Jer
ca, la sonda 5401, am economii 
de 53.588 lei..

— Șî eu la sonda 5451 am 
realizai 32.682 tei economii, 
daugă brigadierul Negescu.

— Bune economii și la unul 
și la altul; De altfel, majorita
tea sondelor au realizat econo- 

însemnate — zîmbi șeful 
de mulțumire.

lu

a-

mii
sectorului plin
S-a muncit" bine iar oamenii tre
buie să știe. Chiar în cursul zî-

Noii
se

In cadrul 
plorări Lupeni funcționează două 
cursuri de calificare. Din cei 
peste 90 tovarăși încadrați în 
cele două cursuri de calificare 
pentru sondori, 25 de muncitorii 
le-au absolvit cu calificativul 
foarte bine. Repartizați la locu
rile lor de muncă, ei au obținut 
realizări frumoase. Astfel, bri
gada condusă de tovarășul Bar- 
bulea Ioan de la sonda numărul 
5262 a realizat în 16 zile din a- 
ceastă lună o depășire de 30 la 
sută. Cei 12 membri ai brigăzii, 
dintre care o bună parte califi
cați de curînd, s-au angajat ca 
pînă la 30 Decembrie să se si
tueze în fruntea întrecerii socia
liste din sectorul Bărbăteni și 
să obțină depășiri de plan între 
30—32 la sută. Din această bri
gadă se evidențiază ca fruntași 
în muncă muncitorii Nițu Gheor
ghe, Ciulacu Gheorghe, Nișoiu 
Gheorghe și Baia • Gheorghe.

A. N.

muncitori 
întrec

Inteprinderii de ex-

O

Pionierii petrileni și«au ates 
noul președinte de unitate

UN NOU MARE PAS PE CALEA ÎNFĂPTUIRII
SEPTENALULUI

Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. a proclamat victoria nu 
numai deplină, dar și definitivă 
a socialismului în U.R.S.S., măr- 
cînd trecerea la construcția des
fășurată a societății comuniste. In 
istoricele hotărîri ale Congresu
lui, în raportul tovarășului N. S. 
Hrușciov au fost trasate princi
palele sarcini ale partidului și 
poporului în noua etapă a dez
voltării sale, a fost elaborat pro
gramul măreț al construirii co- 

. munismului. Acum, toate gîndu- 
rile și forțele oamenilor sovietici 
urmăresc accelerarea programu
lui, îndeplinirea înainte de ter
men a planului septenal de dez
voltare a economiei naționale.

La Sesiunea Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. care și-a încheiat lu
crările nu demult, s-a făcut bi
lanțul provizoriu al anului cu
rent în. domeniul construcției e- 
conomice și al succeselor pe plan 
extern și a fost adoptat planul de 
dezvoltare a economiei naționale 
a U.R.S.S. pe anul 1960.

Discuțiile purtate au scos
evidență că în 1959 planul de stat 
se va depăși considerabil, că pro
ducția globală va fi cu aproxi
mativ 4 la sută, respectiv cu 40 
miliarde de ruble, mai mare decît 
s-a prevăzut.

Producția mijloacelor de pro
ducție sporește în anul 1959 cu 
12 la sută, iar producția bunu
rilor de consum — cu 10,5 la 
sută. In agricultură, deși condi- ’ 
ții le climaterice au Jost nefavora
bile, recolta globală de cereale, 
de sfeclă de zahăr și de alte cul
turi depășește recolta medie a- 
nuală din ultimii cinci ani.

Anul 1959, primul an al sep- 
tenalului este marcat și prin inari 
succese în ridicarea bunăstării 
materiale a poporului sovietic. 
In ultimul timp au fost elabora
te și sînt înfăptuite măsuri pen
tru sporirea producției de măr

în

DOCUMENTAR 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦,  
furi de consum popular. Au spo
rit considerabil cheltuielile statu
lui pentru nevoile cultural-sociale 
ale oamenilor muncii, pentru asi
gurările sociale.

In U.R.S.S. crește rapid, în
deosebi în ultimii ani, consumul 
celor mai importante produse a- 
limentare. In comparație cu anul 
1952 volumul vînzărilor de carne 
și preparate de carne a crescut 
în comerțul de stat și coopera
tist de peste 3 ori, al vînzărilor 
de lapte și produse lactate — de 
peste 4 ori, de unt 
de 2.5 ori, de zahăr 
2 ori.

Au fost realizate 
se în construcția de.
nul acesta în orașe și în așezări
le muncitorești vor fi construite 
case de locuit cu o suprafață to
tală de peste 80 de milioane de 
metri pătrați. In fiecare minut în 
U.R.S.S. se construiesc 4 apar
tamente la orașe și în așezările 
muncitorești, 2 case în locali
tățile rurale. Anual se construieș
te o suprafață locativă, care 
ajunge pentru crearea a 40 
orașe noi, cu cîte 200.000 de 
ciiitori fiecare;

u’

In U.R.S.S. sînt traduse cu 
succes în viață hotărîrile parti
dului și guvernului cu privire la 
reorganizarea sistemului de învă- 
țămînt public, hotărîri care ur
măresc întărirea legăturii școlilor 
de toate gradele cu viața, cu pro 
ducția și aceasta are o înrîurire 
favorabilă asupra pregătirii spe
cialiștilor, asupra dezvoltării 
tinue a științei și tehnicii.

Toată
U.R.S.S. ocupă 
pe plan mondial în domeniul în- 
vățămîntului public și al realiză-

POP AUREL

con-

călumea recunoaște
locul de frunte

In sala mare a clubului minier 
din Petrila se așternuse liniștea. 
Toți pionierii ascultau cu multă 
atenție darea de seamă prezen
tată de eleva Bora Elena.

Din darea de seamă a reieșit că 
pionierii școlii elementare din 
Petrila au obținut realizări fru
moase atît la învățătură, cît și 
în activitatea extrașcolară. Ma
joritatea pionierilor sînt fruntași 
la învățătură. Asemenea exem
ple sînt pionierii Curican Doina, 
Ureche Valeriu, Măndiță Sevas- 
tița, Groza Eugenia, Cupșan Sil
vestru, Ionescu Elena și alții.

Nú au fost scăpate din vedere 
nici lipsurile. Unii pionieri au 
fost criticați pentru delăsare la 
învățătură și abateri de la dis
ciplină. Printre aceștia 
coară Augustin, Groza 
Siler Matilda, Bodonyi 
alții. Pionierii Sișman 
Mihalac Adela și alții 
tat că darea de _____ _ __
prins activitatea desfășurată de 
cercurile micilor 
matematicieni.

sînt Ni-
Rodica, 
Iosif și 
Martin, 
au ară- 

seamă nu a cu-

naturaliști și

Pionierii și școlarii petrileni 
au înregistrat rezultate bune șl 
în munca culturală. Există un 
cor al școlii care de multe ori 
a fost aplaudat de spectatori. 
La fazele 
nală ale 
artistic al 
lor corul 
Ia faza regională s-a clasat 
locul II.

Elevii școlii din Petrila

orășenească și raio- 
concursului cultural- 
pionierilor și școlart- 

a obținut locul I, iar 
pe

au 
prestat munci voluntare la cură
țirea parcului „Dr. Petru Groza“, 
a parcului pionierilor, au colec
tat 9.000 kg. fier vechi, au strîns 
plante medicinale etc.

Rezultatele obținute se dato
rase și faptului că instructoa- 
rea superioară de pionieri, învă
țătoarea Udrea /Margareta șî 
instructoarea Moldovan Iuliana, 
profesoară de limba rusă, s-au 
preocupat intens de activitatea 
pionierilor.

Adunarea pionierească 
ca președinte al unității 
oierul Ureche Valeriu, 
la învățătură.

a ales 
pe pio-- 
fruntaș

Ș. Z.

— aproape 
aproape de

mari succe- 
locuințe. A-

(Continuare în pag. 3-a)
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Rabotarca patinei capului 
glisor la locomotiva 50.107 
este o operație delicată, de car 
re totuși tov. Nariță Toma de 
la Depoul C.F.R. Petroșani se 
achită cu cinste. IN CLbȘEU: 
Comunistul Nariță Toma lu- 
crînd Ia piesa respectivă.

I

I
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UME S-A ÎMPOTMOLIT ; ÉHÜK I

este mai însorit decit• Continentul Antarciida 
regiunile ecuatoriale ? Aceasta este concluzia ți
nui raport a 3 expediții sovietice în interiorul ce
lui de-al 6-lea continent.

• Pentru descongestionarea circulației pe po
durile de peste Dunăre din Budapesta, în locul 
vechiului pod „Erzsebet“ distrus în timpul răz
boiului, se va construi un nou pod suspendat pe 
cabluri, lung de 380 m. și lat de F8,20 m., în greu
tate de 7200 tone.

• Pentru prima dată în lume în Azerbaidjan 
s-au folosit elicopter«, zburînd te o înălțime de 
10 m. pentru polenizarea artificială a viței de vie, 
fapt ce a permis o creștere a recoltei cu 10—15 la 
sută.

• Recent, geologii polonezi au descoperit în re
giunea orașelor Lublfn șl Glogow cele mal mari 
zăcăminte de cupru din Europe, evaluate la o re
zervă 
nînd

de 15.000.000 tone, minereurile mai conți- 
și molibden, vanadiu, cobalt și argmt.

---------------- Q-----------------

A P D I C I U ?
„capriciu" al farmaciilor din Lonea este că

c
Un .. .

nu întotdeauna sînt aprovizionate așa cum tre
buie.

Cum se poate explica că la Petroșani găsești 
întotdeauna medicamente care la Lohea nu le afli, 
și mai ales medicamente care nu se consideră 
„rarități", ca fiole de glucoză, salicilat _etc.

Pentru ca bolnavii să nu fie nevoiți să-și caute 
medicamentele necesare la Petroșani, mai ales că 
Lonea e un centru muncitoresc dezvoltat, ar fi 
bine ca responsabilii farmaciilor să se intereseze 
mai îndeaproape de aprovizionarea cu medicamen
te, să-și controleze din timp stocurile și să le com
pleteze. Așa, sigur va dispare complet acest „ca
priciu“ al farmaciilor din Lonea.

R. S.

La mina Lupeni sînt folosite multe mijloace 
pentru criticarea chiulangiilor, intre acestea se 
oumără mai ales gazeta de perete „Minerul“, 
tmde apăr articole, caricaturi care înfierează pe 
cei care nu-și tec datoria. Totodată, cei certați cu 
diseptina și cliHulaiigii sînt criticați și prin dife
rite panouri așezate în tocuri aglomerate din 
cartea minei, tetă, de exemplu, panoul de mai jos 
cum „l-a prins“ pe dnulangiul Păun Constantin, 
care a lipsit de La serviciu mai multe zile la rînd, 
pe Motiv de... boală — „boala“ lui fiind în reali- 
'Me... visătoarea. CWularrgiul este înfierat atît 
prin caricatura de pe panou oft și prin cupletul a- 
raturat, care e pus ca o jelanie în gura hii.

PIONIERILOR
ducere a gospodăriei, studioul de 
artă aplicată, atelierul de sculp
tură.

In afară de clădirea principală, 
în orășelul pionierilor vor exista 
șl o serie de alte construcții, 
printre care un observatoriu, un 
teatru de vară sub cerul liber, 
o hidrocentrală, un club de auto
mobilism și ciclism, sere, un ba
zin de notație, o sală pentru atle
tică ușoară de iarnă, o casă a 
tlnărului turist și chiar braserii.

Teritoriul orășelului va fi tra
versat de o autostradă pe care 
vor circula autobuse, care vor 
face legătura între toate colțtt- 

■ rile orășelului: între plajă și 
piața din Țața clădirii centrate, 
între stadion și teatrul de vară. 
Intr-unui din raioanele orășelului 
va fl amenajată gospodăria ti
nerilor naturaliști: straturi de 
flori, oranjerii, copaci și tufișuri. 
Proiectul prevede de asemenea 
construirea unor lacuri artificiale, 
a unei stațiuni acvatice și a unui 
club maritim, amenajarea unei 
grădini zoologice, construirea u- 
nui pavilion și a unui iaz des
tinate tinerilor ihttologi.

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

O galerie de tablouri într-un colhoz

acestui proiect au gre- 
numind palat construc- 
înalță pe colinele Lemn, 
pionierilor din Mosco-

raioane ale capitalei 
Viitorul complex de 
de diferite alte cons- 
ocupa o imensă piață.

„REPUBLICA“
Autorii 

șit poate 
ția ce se 
destinată
va. In realitate este vorba de un 
adevărat orășel de palate.

Construcția acestor palate se 
desfășoară In partea de sud-vest 
a Moscovei, In unul din cele mai 
frumoase 
sovietice, 
clădiri și 
trucțil va
Aici a și început să se sape groapa 
de fundație a clădirii principale 
și se fac pregătiri în vederea 
zidirii fundamentului.

In centrul orășelului se va 
înălța clădirea principală. In- 
tr-una din aripile acestei clădiri 
vor fi amenajate sălile științei 
distractive', Iar alta va fl rezer
vată tinerilor tehnicieni: Tot in 
această clădire vor fi amenajate 
o grădină de iarnă, biblioteci și 
săli de lectură, încăperi pentru 
jocuri și distracții. Clubul știin
ței distractive va dispune de un 
lectorat cu 200 de locuri. Tinerii 
fionierl vor putea de asemenea 
să frecventeze cursurile de con-

Colhozul „Leningrad“ din ro- 
giunea Fergana, R.S.S. Uzbecă, 
este vestit nu numai prin boga
tele sale recolte de bumbac, prin 
producția sa mare de lapte, prin 
grădinile și viile sale. El consti
tuie un exemplu pentru celelal
te colhozuri și prin 
este organizată aici 
culturală în rîndul 
lor.

In colhoz există un 
te bine utilat, cu o sală cu 500 
de locuri, o mare bibliotecă, un 
centru de radioficare; se. termină 
lucrările de construcție a unei 
săli de cinematograf cu ecran 
lat. Colhozul se mîndrește și cu

felul cum 
activitatea 
colhoznici-

club foar-

orchestra sa. Pe scena clubului 
dau spectacole formații artistice 
de amatori.

La toate acestea s-a adăugat 
de curînd un nou focar de cul
tură — o galerie proprie de ta
blouri. Filiala din Fergana a 
Uniunii artiștilor plastici din 
Uzbekistan i-a oferit în dar pes
te 30 de lucrări de pictură și 
sculptură, între care tablourile: 

bumbac",
sculptui . ___
„Culegătoare» de 
„Peisaj industrial“, „Prima ză
padă" de R. Vik, „ZI însorită" 
de V. Pueikovskl, „Brigadierul 
colhoznic**  dte Z. Slnlța, „Peisaj 
din Valea Fergana“ de L. Pan- 
cenko, precum și lucrări ale ar
tiștilor plastici locali.

E sezon de vinătoarc 
Și de-aceea>, prin urmare, 
Fiindcă nu mal am conced 
De la sector c-un bilet 
La dispensar mă dusei 
Foaie de boală scosei... 
Foaie verde, foi de nuc, 
Imi iau pușca șl mă duc. 
Umblu prin vale și munte, 
După iepuri și cornute (!) 
Și pușc... ce se nimerește 
Fiindcă... statul mă plătește. 
Foaie verde lemn uscat 
Dar acu mi s-a-nfundait 
Că m-au prins că fac chluleală 
Nu mi dau bani pe foi

„de boală“.

Mină complet 
mecanizată

In sud-estul provinciei Gulcifon 
din R.P. Chineză a intrat de cu- 
rind în funcțiune o mină carbo
niferă complet mecanizată, avind 
o producție anuală de 210.000 to
ne de cărbune. La această mină, 
construită în numai 14 luni, toa
te procesele de lucru din subte
ran slnt complet mecanizate. In 
provincia Guicijon se află în 
curs de construcție alte 88 de mi
ne mecanizate. Odată cu termi
narea acestora producția anuală 
a provinciei va spori cu 5.800.000 
tone de cărbune.

ăăențu Samson este, orice s-ar 
spune, un om al progresului. Nu 
degeaba trăiește el într-o epocă 
cum e cea de față, în care teh
nica face progrese uluitoare. In 
birou-i călduț de șef al depozi
tului de lemne al minei Lupeni, 
unde el este mare și tare, răz
bat din cînd în dnd vești des
pre cucerirea cosmosului, ori 
despre mai știi ce invenție. Sam
son își duce mîna la barbă și își 
zice așa, pentru uz propriu:

— Ce ți-e și cu tehnica 
asia!

Apoi oftează. Oftează că 
ceva nu-i dă pace tocmai a- 
cum cfnd toate ar putea 
merge cum nu se poate mai 
bine. Nu-și aduce aminte să 
fi văzut vreodată depozitul 
de lemne al minei așa de 
plin ca acum. Pește tot sti
ve înalte, cu sute de vagoa
ne de lemne, de crezi că 
afli într-o mare fabrică 
cherestea. Lemn mult, ca 
nu ducă lipsă mina și 
stea un pic în stivă, să 
usuce ca să nu-1 bage 
în mină.

Tocmai acum, cînd parc-ar 
plouat cu lemne de toate dimen
siunile, de toate categoriile, s«> 
mai găsesc unii cîrcotași 
precum se vede, nu sînt 
odată mulțumiți și vin sa-i 
ce lui, șeful depozitului de lem
ne, buna dispoziție, ba chiar Si 
socotelile. Hei, dacă ar fi după 
el ce le-ar mai interzice intra
rea în depozit a ăstora care um
blă după „resurse“ !

Da, îl rîcîie, îl roade chiar 
umblatul prin depozit al unora, 
porniți cică după „resurse do 
economii“. Ca un făcut acești 
musafiri nepoftiți s-au împiedi
cat tocmai de cele 40—50 de va- 
gonete de lemn scurt de brad 
provenit din retezături. Capete, 
căzături, care după părerea lui 
sînt deșeuri. Au venit la el și 
l-au întrebat:

— Lemnul acesta de ce zace 
aici nefolosit ?

— E scurt.
— Păi e numai bun pentru 

bandaje, unde nu se cere lemn 
mai lung de 80 cm. — 1 m. sau 
pentru armare în 
țiri.

— O fi el bun. 
crăpat în două. 
Vreți să facem risipă de posturi, 
de cheltuieli ?

Samson a trîntit-o cu postu
rile, cu cheltuielile în plus de 
nici el n-o credea. Dar las’ să 
fie zis, să se vadă că nici el nu 
e străin de problema prețului de 
cost. Numai că nimeni n-a vrut 
să-l creadă. Și, după părerea lui 
Samson, de ce să te încurci cu 
lemnul scurt, cînd ai lemn lung 
pe care poți să-l tai cum vrei 
la orice dimensiune ?

Numai că muncitorii n-au fosf 
de acord: dacă trebuie lemn 
scurt, de ce să tai lemn lung, 
care e mai scump și trebuie 
losit cu grijă ? Ba 1-au mai 
cut și risipitor. I-au arătat 
procedează exact ca găina 
vîrful grămezii cînd lasă să 
ia lemn lung de 4—5 m. pentru 
a fi despicat la circular și tăiat 
apoi bucăți de cîte un metru. 
I-au amintit că în mină zeci de

te 
de 
să 
să 
se 
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r

brigăzi de mineri, deși n-au la 
dispoziție circulare, fierăstraie 
mecanice cum sînt aici la depo
zit, aleg lemnul vechi îl taie pe 
dimensiuni, îl pun în armături 
și fac economii, ca să reducă 
prețul de cost al cărbunelui

— E adevărată risipă! i-au 
spus-o lui Hențu.

Hențu. și-a răscolit cunoștin
țele ca să dea un răspuns „tare“, 
să
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PESCARII
■ Mica insulă Ma I din R. P.

Chineză se găsește în apropie- 
' rea țărmurilor Pacificului, în 

regiunea Fukien. Este o insulă 
1 locuită în întregime de pes- 

cari. Cu zece ani în urmă, in
sulara fost jefuită de armata 

' gomindanistă în retragere spre 
; Taivan; casele au fost cercetate 

una după alta și jefuite siste- 
. matic de toate obiectele, orieît 

de inică le-ar fi fost valaarea; 
cherhanalele au fost aruncate 
în aer, bărcile și instrumentele 
de pescuit au fost transportate 
în Taivan.

Am citit de curînd o mică in
formație despre insula de pes
cari Ma I. Locuitorii ei urăsc 
de moarte vechiul regim go- 
mindanist. Anul trecut, au lup
tai cu arma în mînă împotriva

le piară ăstora pofta. Hei. 
dacă i-ar fi trecut lui prin 
gînd ideea cu lemnul scurt 
ar fi fost altceva. Poate 
chiar s-ar fi învîrtit de o 
primă de inovație, mai știi ? 
Dar așa ? Vin aici alții și 
hai să folosim lemnul scurt, 
să nu mai tăiem pe cel 
lung. Dar se poate ? Apoi 
mai sînt și alte socoteli...

Șeful depozitului de lem
ne fu copleșit de gînduri 
negre. Știu ei ce înseam
nă să renunți la tăierea lem
nului lung ? De unde mai 
faci rost de capete, de unde 
mai pică un ciubuc, cum poți 

mai servești pe cîte unul cu o 
căruță de ciutaci ca să te vor
bească de bine ? 1

— Nu se poate tovarăși. Lem
nul scurt nu poate fi despicat 
la circular. Cum îl prinzi ? Vrețî 
să-mi omor oamenii ? Ce avem 
noi mai scump decît omul ? 
tăia lemnul scurt dar ne-am 
potmoli din punct de vedere 
nic. Da, nu avem condiții 
nice. Eu sînt la curent cu 
nica, cu progresele ei, dar ca 4 
să despici lemnul scurt la cir
cular nu văd să se poată face 
ceva în viitorul apropiat!

Apoi Hențu se duse în birou 
să-și refacă forțele, ca după o 
mare bătălie. In sinea lui era 
mîndru că găsise la timp repli
ca cu „condițiile tehnice“, cu 
grija pentru om. Se așeză pe 
scaun, își propti picioarele în 
pardosea și își înfipse coatele 
în birou de ar fi vrut să prindă 
rădăcini în biroul acesta călduț - 
de șef al depozitului de lemne.

Din nou îi veni în minte ar
gumentul cu lipsa de „condiții 
tehnice“ pentru despicarea șî 
folosirea lemnului scurt ca ban
daje. Se vedea, pînă una-alta 
pus la adăpost.

Stătea înfipt în birou, fără să 
mai dea pe afară. Și n-a făcut 
rău. Numai și-ar fi amărît zilele 
dacă, umblînd pe afară ar fi vă
zut cum cei care veniseră prin 
depozit s-au oprit în fața circu
larului căruia i se imputa vina 
că nu e în stare să despice lemn 
scurt. I-ar fi auzit spcinînd că 
nu-s necesare în plus decît încă 
două scoabe care să fie montate 

•între celelalte două, pe masa 
circularului, ca să prindâ lemnul 
scurt la capete. Două scoabe ca
re pot fi foarte bine făcute la 
atelierul minei...

Da, Hențu și-ar fi stricat 
pentru cine știe cît timp buna 
dispoziție auzindu-i spunînd că 
nu tehnica ci el, Hențu Samson 
s-a împotmolit 
nă peste cap 
cratismului și

i

să
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iremediabil și pî- 
în mlaștina biro- 
a risipei.

I. BRAN EA

DIN INSULA MA I
invazie ale go- 

Pescarii din Ma 
atunci viața lor

încercărilor de 
mindaniștilor.
I și-au apărat 
nouă la care nici măcar nu pu
teau visa sub întunecata stă- 
pînire gomindanistă. In ultimii 
ani au apărut acolo instalații 
noi pescărești; statul a acordat 
pescarilor din Ma 1 subvenții 
mari 
păra 
s-au 
ințe, 
etc. Viața de azi a pescarilor 
din Ma I nu mai poate fi com
parată nici pe departe cu cea 
din trecut. Să luăm ca pildă fa
milia pescarului Shia Tsu Than. 
Familia lui Shia Tsu Than era 
muritoare de foame; locuia un
deva la marginea insulei în- 
tr-un bordei, în care se aflau

de bani pentru a-și cum- 
bărci și unelte de pescuit; 
construit numeroase locu- 
spitale, școli, dispensare

un pat sărăcăcios de lemn și 
o plapumă pentru 6 persoane și 
atît; copiii lui Shia Tsu Țhan 
ieșeau cu rîndul din casă îm- 
prumutîndu-și unul altuia sin
gura pereche de pantaloni de 
căre dispuneau. Shia Tsu Than 
și familia lui s-au mutat în- 
tr-un apartament nou, în ca
sele construite pentru pescarii 
din Ma I, prin grija guvernu
lui popular; de curînd familia 
lui Shia Tsu Than și-a cumpă
rat mobilă nouă, haine, încăl
țăminte. Pescarul a depus la 
bancă în contul său suma de 
1000 yuani, rezultați din eco
nomii. După date statistice, de 
curînd încheiate, aproape toți 
locuitorii insulei au depus la 
bancă economii între 500 și 
1000 yuani.
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STEAGÜE RO$W i
Unul din depuiafii Lupeniului

Era o dimineață însorită de în
ceput de toamnă. Prin curlea-l 
spațioasă, Mihăiasa trebăluia de 
2or. Ca orice bun gospodar s-a 
sculat cu noaptea-n cap.

— Te sculași tovarășe. Mihă
iasa ? Bine că te-am găsit, să 
stăm puțin de vorbă.

Mihăiasa se uită curios la ve
cinul care l-a strigat. „Ce, l-o fi 
apucat așa devreme" — se gîn 
dea el?

— Apăi treabă-i asta, spune și 
dumneata ? — a 
început să spu
nă vecinul. Uite 
iar n-avem apă.

Mihăiasa a ră
mas înglndurat.
Oamenii din cartier erau nemul
țumiți de multă vreme din cauza 
lipsei de apă. In trecut în Caro- 
lina n-a existat 'deloc rețea de 
apă potabilă. Oamenii cărau apa 
de dincolo de Jiu. De cîțiva ani 
s-a tras o conductă peste Jiu 
instalată pe capre. Nefiind 'fixate 
bine, caprele erau mișcate de apa 
Jiului' iar conducta se rupea și 
locuitorii sufereau din cauza lip
sei de apă.

— Bine vecine, ne mai gîn- 
dim și facem ceva. Fără apă n-o 
să rămînem pe iarnă — încheie 
el discuția.

Omul a plecat nemulțumit de 
răspunsul primit. Mihăiasa a ră
mas de asemenea cu fruntea în
cruntată. „Cum de am scăpat pî- 

acum rezolvarea acestei pro
bleme?" — se gîndea el. A a- 
runcat supărat unealta cu care 
lucra și a plecat grăbit spre 
oraș, la sfatul popular.

Președintele l-a ascultat cu a- 
tenție.

— Bine, tovarășe Mihăiasa — 
îi spuse acesta — hai să ne gîn- 
dim. Dumneata, ce propui ? Vino 
cu o propunere!

— Ai dreptate tovarășe preșe
dinte — i-a răspuns deputatul șl 
fără a ține seama de insistențele 
acestuia de a-l mai reține, a ple
cat.

Peste cîteva zile s-a prezentat 
din nou la sfat, de data asta cu 
o propunere concretă.

"ț- Uite ce propun să facem... 
4>t a povestit președintelui ce a 
pus el la cale în ultimele zile. 
A stat de vorbă cu cetățenii, a 
fost la gospodăria de locuințe. 
Locuitorii vor săpa canalul pe 
malul Jiului. Gospodăria va mon
ta conducta pînă sus în cartier. 
Problema mai dificilă era săpa

rea canidului prin albia Jiului. 
Gospodăria nu avea excavator. 
Pentru aceasta s-a adresat con
ducerii șantierului Energocons- 
trucții din Paroșeni. I s-a promis 
ajutor.

...De la discuția ce a avut loc 
între deputatul Mihăiasa Gheor
ghe și președintele sfatului popu
lar Lupeni au trecut mai rnulie 
săptămîni. In prezent la sfatul 
popular Lupeni se. discută mult 
despre ultima acțiune a locuilo- 

'ilor din cartie
rul Carolina, care 
la îndemnul depu
tatului lor și-ou 
instalat conducta 
de apă potabi

lă în cartier.
Gospodarul Mihăiasa Gheor

ghe e deputat din anul 1952. La 
ultimele alegeri pentru sfaturile 
populare, locuitorii din cartierul 
Carolina l-au ales deputat atît în 
sfatul popular orășenesc cit și în 
cel raional. La îndemnul lui ei 
au întreprins numeroase acțiuni 
gospodărești. Numai în acest an 
au săpat prin muncă voluntară 
două canale pentru colectarea a- 
pei care Inunda grădinile și stră
zile.

Deputatul Mihăiasa este apre
ciat ca unul dintre cei mai buni 
gospodari ai orașului Lupeni. 
Cetățenii îl ascultă și li urmează 
îndemnul. Prin munca depusă pe 
tărîm gospodăresc,, deputatul Mi
hăiasa și-a cîștigat încrederea 
cetățenilor cartierului.

r. d.

Citifi în nr. 47 ol revistei „Flacâra"
— Ați aflat de existența și activitatea secției de medicină nu

cleară de la Cluj ?
— Știți cum se obțin trucajele în cinematografie?
— Cunoașteți taina tîrgului submarin dm Marzamemi ?
Răspunsuri la aceste întrebări găsiți în revista „Flacăra" ca

re mai cuprinde:
— Interesantele reportaje: „Drumul kilowaților“, „Escală Ia 

Sulina“ și „Din toată inima“.
— Pamfletele „Complot în junglă“ de Valentin Silvestru șl 

„Un cardinal predică deșertul“ de Dumitru Hîncu.
— Schița umoristică „Pe balcon“ de Silviu Georgescu.
— Un fotoreportaj special pentru „Flacăra“ despre aviatoarea 

sovietică Irina Gurova, campioană mondială la helicopter.
Vă prezentăm cîteva noi filme:

— „Mantaua" după celebra schiță a lui N, V. Gogol, reali
zare a studiourilor sovietice;

—, coproducția bulgaro-germa nă „Stelele" și
— filmul maghiar „Puștoaica“.
— Prezentarea expoziției pictorului sovietic Gherasimov.
—- „Don Pasquale“ pe scena Teatrului de Operetă.
— In paginile „In jurul globului" găsiți imagini despre cele 

mai noi evenimente de peste hotare.
— In paginile de satiră și umor semnează: Victor Pițigoi, 

I. Atanasiu-Atlas, E. Arno, Mariol, V. Crivăț, Mircea Codrescu.
— In pagina de modă vă prezentăm noi creații de modele de 

rochii și mantouri.
Cereți la toate chioșcurile revista „Flacăra“.

«

0 lucrare care nu suferă ainînare
Mulți au uitat, probabil, ci 

primăvara acestui an a fost 
ploioasă. Minerii care locuiesc 
în colonia Cimpa, peste Jiu de 
mina I, nu uită acest lucru. Nu 
pentru că s-ar ocupa special cu 
studiul climei, cu evidența pre
cipitațiilor atmosferice. Ei rețin 
acest lucru pentru că niște ploi 
din martie, mai abundente ca 
deotjicei, au umfiat apa Jiului și 
astfel li s-a dus podul pe care 
mergeau la mină.

De atunci, circulația peste 
Jiu se face în două moduri:

— minerii, copiii de școală, 
gospodinele care pleacă după 
cumpărături, deci pietonii, pe o 
punte improvizată.

— căruțele cu cărbune, mași
nile, direct prin albia Jiului.

E adevărat, la cîtva timp du- 
pă ruperea podului, gospodarii 
minei Lonea s-au sezisat și, cu

PIESE RECONDIȚIONATE
In cursul acestui an la 

I.R.T.A. Petroșani s-a pus un 
mare accent pe recondițianarea 
pieselor vechi. Dată fiind atenția 
cu care s-a tratat această probte 
mă, s-au înregistrat deja unele 
rezultate bune. Așa de pildă, e- 
chipa formată din lucrătorii Schi 
cht Iuliu, Mureșan Marcu și 
Erdodi Francisc au recondiționat 
peste 100 bobine de inducție, 330 
bucăți bujii, 4 dinamuri precum 
și alte piese care au fost red^1 
producției. După calculele făcute 
valoarea pieselor recuperate se 
ridică la circa 18.000 lei. 

ajutorul combinatului carboni
fer, care a pus la dispoziție fon
durile, au început lucrările de 
construire a unui pod nou, trai
nic, pe care să nu-1 mai poată 
duce apele. In iulie au început 
lucrările de construire a piloni
lor din beton ai noului pod, iar 
în septembrie au fost terminate. 
Oamenii se bucurau, căci la un 
asemenea pod, picioarele sînt 
principalul.

Dar bucuria a început, cu tim
pul, să se stingă, ba chiar să 
lase locul îngrijorării. Lunile 
treceau fără ca lucrările de con
struire a podului să continue 
Ba între timp s-au petrecut în- 
tîmplări nu tocmai plăcute. Unii 
copii de școală, ca fetița mais
trului miner Lakatos Iosif sau 
cea a minerului Szôcs Iosif au 
căzut în apă. Diminețile acum 
sînt cu îngheț, în zilele frigu
roase, pe punte se așterne bru
ma și în asemenea condiții, re
luarea construcției podului de
vine o necesitate urgentă. Fără 
pod, nici aprovizionarea cu căr
bune a minerilor din această co
lonie nu va putea fi făcută așa 
cum trebuie făta să mai vorbim 
de faptul că în timpul iernii 
circulația pe punte poate deveni 
periculoasă.

Dacă s-ar lucra intens, plat
forma podului ar putea fi ter
minată în cel mult două săptă
mîni. Fonduri, pe cît se pare, 
sînt. Conducerii minei Lonea îi 
rămîne să se folosească de tim
pul care a mai rămas pînă la 
îngheț și în acest scop să ia 
măsuri pentru construirea plat
formei podului.

$i aceasta cît mai urgent.
I. B. S. RADULESCU

------ —— 1 1 1 1 1 nrz/rr —

frrtteziepi nejustificate
in difuzarea presei

Cititorii sînt dornici să afle 
noutățile oferite de presă cît 
mai repede cu putință. Un coti
dian, o revistă, își are rostul cu 
adevărat atunci cînd sînt citite 
imediat după apariție.

La Petroșani, difuzarea pre
sei se face de multe ori în mod 
dezorganizat, justificîndu-se la 
chioșcuri inexistența vreunei re
viste ori ziar prin obișnuitul: 
„N-au sosit, tovarășe 1 Ce vrei 
să fac eu?“

Pînă acuma, dacă uneori am 
mai crezut acestea, apoi de acum 
înainte n-am să mai dau creza
re nici unei justificări de felul 
ăsta, pentru că mi-a fost dat să 
constat următorul fapt.

Tribuna, revistă de cultură și 
artă, apare la Cluj, joia, în fie
care săptămînă. La Petroșani a- 
junge de obicei sîmbăta ori du-

ce pMte fi evitau
In fața casei de bilete din, 

autogara Petroșani pe la ora 
12,45 în ziua de 17 noiembrie 
1959 era mare îmbulzeală. UniL 
voiau bilete pentru Aninoasa, 
cei mai mulți pentru Lonea. La 
un moment dat casiera anunță' 
că pentru Lonea nu maî sînt 
bilete.

Cei oare reușiseră să ia bi
let, așteptau în mașină pleca-, 
rea. La ușa autobusului de Lo
nea taxatoarea verifica pe cei 
întîrziați cu urcarea, dacă au 
ori nu bilet.

Deodată, cei fără bilete au 
început să se urce în autobus, 
împingîndu-se, încercînd să urce 
în autobusul deja arhiplin.

In sfîrșit, claie peste grămadă 
mulți din cei fără bilete au reu
șit să se urce în mașină; cei de 
afară strigau să le facă și lor 
loc etc.

Taxatoarea, neputînd rezista 
asaltului s a retras. In urma a- 
cestui fapt, șoferul a refuzat să 
plece cu mașina din stație.

Ce s-a întîmplat pe urmă.
Mașina a intirziat mai mult 

de * */:  oră, pînă s a făcut des
congestionarea...

minica. Pînă aici nimic neobiș
nuit. O justifică legăturile proas
te la tren, schimburile de tre
nuri. eventualele „întîrzieri“ etc. 
La Lonea, Tribuna sosește de o- 
bicei cu și mai mare întîrziere.

*î totuși, numărul 46 (145)’ 
al Tribunei, apărut la Cluj în 
12 noiembrie, l-am cumpărat la 
Lonea duminică. 15 noiembrie, 
spre bucuria mea, că aici apare 
de obicei1 lunea.

La Petroșani însă Tribuna nu 
s-a găsit la chioșcuri nici dumi
nică și nici luni. Abia marți 
Tribuna și-a luat locul cuvenrt 
între ziare și reviste la chioșcu
rile din Petroșani.

Din asta se vede că treaba la 
Centrul de difuzare a presei din 
Petroșani nu merge întotdeauna 
ca pe roate.

R. SANDU

Toate acestea nu s-ar fi în
tîmplat, dacă conducerea I.R.T.A. 
n-ar fi anulat în acea zi mașina 
de la ora 12, trimițînd-o la Lu
peni, cu toate că se știe, că (mai 
ales la ora prînzului) mașinile 
pentru Lonea sînt foarte aglo
merate. Trebuie luate măsuri în 
viitor pentru evitarea unor sce
ne asemănătoare și aceasta prin- 
tr-o mai rațională folosire a 
parcului de autobuse a I.R.T.A.

UN NOU MARE PAS PE CALEA ÎNFĂPTUIRII
(Urmate din pag. l-a)

rilor tehnico-științifice. Școlile 
superioare (Un U.R.S.S. pregătesc 
în prezent de trei ori mai mulți 
ingineri decît cele din Statele 
Unite ale Americii.

Succese remarcabile a obținut 
Uniunea Sovietică în 1959 și pe 
plan extern. Vizita și cuvîntă- 
rile rostite de N. S. Hrușciov. în 
Statele Unite și îndeosebi cuvîn- 
tarea rostită la cea de-a 14-a se
siune a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite, în 
care a prezentat propunerile gu
vernului sovietic cu privire la 
dezarmarea generală și totală, 
au adus o mare contribuție la 
destinderea încordării iaternațiO' 
nale, fundamentînd un program 
de pace profund uman și concret 
care a pus stăpînire pe mințile 
și inimile tuturor popoarelor

Bilanțul anului 1959 dovedește 
în mod clar că sarcinile trasate 
de Congresul al XXI-lea ai 
P.C.U.S. sînt realizate cu succes.

Sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a analizat și planul de 
stat de dezvoltare a economiei 
naționale pe anul 1960, Succe
sele obținute în îndeplinirea sar
cinilor primului an al septena-

SEPTENALULUI
lului permit Uniunii Sovietice să 
planifice sarcini mai mari pentru 
1960 decît s-a prevăzut în pla
nul septenal. In anul 1960 se va 
făuri o bază temeinică pentru în
deplinirea înainte de termen a 
planului septenal.

In anul 1960 producția indus
trială globală va crește cu 8,1 la 
sută în comparație cu anul cu
rent. Anul viitor producția de 
oțel se va ridica în Uniunea So
vietică la aproape 65 milioane 
tone. Extracția minereului de 
fier se va ridica la peste 105 
milioane tone. In 1960, al doilea 
an al septenalulpi, se vor pro
duce cu 3 milioane tone oțel, cr 
2 milioane tone laminate mai 
mult decît se prevăzuse inițial în 
cifrele de control ale planului . 
septenal. Ritmul creșterii produc
ției industriale depășește consi
derabil sarcinile medii anuale 
prevăzute în septenal.

Planul pe anul 1960 prevede un 
ritm rapid de dezvoltare a indus
triei chimice. Anul viitor vor in
tra în exploatare uzina de anve
lope de la Dnîepropetrovsk, uzi
nele dț cauciuc sintetic de la 
Kuibîșev și Omsk, uzina de fibre 
sintetice de la Kursk, uzina de 
fibre artificiale de la Riazan și

alte întreprinderi. In Uniunea 
Sovietică, extracția de țiței va 
spori în anul 1960 cu aproape 
15 milioane tone și va repre
zenta 144 milioane tone

Creșterea producției de ener
gie electrică va cunoaște o dez
voltare serioasă. Se vor produce 
291 miliarde kWh de energie e- 
lectrică, adică cu 11,2 Ia sută 
mai mult decît în anul 1959.

Planul pe 1960 prevede ridica
rea productivității muncii cu 5,8 
la sută. Creșterea proiectată a 
productivității muncii va fi asi
gurată prin mecanizarea și au
tomatizarea complexă a produc
ției, prin înlocuirea utilajului în
vechit. Intr-o serie de ramuri ale 
industriei sovietice, productivita
tea muncii întrece de pe acorn 
productivitatea realizată în Sta
tele Unite și în celelalte țări ca
pitaliste mari.

In anul 1960 recolta globală 
de cereale va trebui să fie de a- 
proximativ 9,3 miliarde puduri. 
Producția de carne va crește pî
nă la 10,6 milioane tone (greuta
te de tăiere). Se prevede să se 
obțină aproximativ 72 milioane 
tone de lapte, adică 336 kg. pe cap 
de locuitor, față de 330 kg. cît 
s-a obținut anul trecut în Statele

Unite. La producția globală de 
lapte Uniunea Sovietică a ajuns 
Statele Unite încă din 1958, iar 
la unt încă din 1957.

Progrese însemnate se vor rea
liza și în ridicarea bunăstării 
poporului sovietic. In anu' 
i960 venitul național va 
spori cu aproximativ 9 la sută. 
Se va termina trecerea munci
torilor și funcționarilor din toate 
ramurile economiei naționale la 
ziua de muncă de 7 ore. Venitu
rile reale ale oamenilor muncii 
var spori cu 5 la sută în medie 
pe cap de locuitor.

In anul viitor, munca a 30 de 
milioane de oameni ai muncii so
vietici va fi retribuită după noi 
tarife de salarizare, majorate. Bu
getul de stat a prevăzut în acest 
scop alocații de 14 miliarde de 
ruble.

In anul 1960 se vor construi 
aproximativ 2,4 milioane aparta
mente. In noile apartamente se 
vor mută aproape 10 milioane 
de persoane. In afară de acestea 
»e așteaptă ca aproape 1 milion 
de case de locuit să lie cons
truite de colhoznici și de intelec
tualii de la sate. Prin proporțiile 
și ritmul construcțiilor de locuin
țe, Uniunea Sovietică se situea
ză acum pe primul loc în lume. 
Din volumul total al Investițiilor 
în economia națională, 25 la sută 
sînt folosite pentru construcția

de locuințe, pentru construcțiile 
comunale și social-culturale.

In anul viitor vor absolvi ins
tituțiile de învățămînt 119,000 de 
ingineri — de 3,5 ori mai mulți 
decît în anul 1958 în Statele U- 
nite ale Americii.

Dezvoltarea atît de remarca
bilă a economiei Uniunii Sovie
tice creează noi posibilități pentru 
lărgirea legăturilor comerciale re
ciproc avantajoase și a altor le
gături economice cu țările străi
ne.

In anul 1960 Uniunea Sovieti
că va acorda ajutor tehnic pentru 
construirea a 383 întreprinderi și 
obiective industriale în 22 țări: 
dintre aceste obiective 288 vor fi 
construite cu ajutorul Uniunii 
Sovietice fn țările socialiste, iar 
95 — în țări slab dezvoltate din 
punct de vedere economic. Noul 
credit acordat de U.R.S.S. Indiei 
îi va permite acestei țări să 
construiască o serie de centrale 
electrice, uzine constructoare de; 
mașini, rafinării de petrol șt alte 
întreprinderi. In anul 1960 cu 
sprijinul Uniunii Sovietice va în-, 
cepe construirea în Republica A- 
rabă Unită a primei părți a ba
rajului înalt de la Assuan.

„Extraordinar de importante, 
senzaționale" — așa a caracteri
zat postul de radio Londra da
tele citate la recenta sesiune a

(Continuare în pag. 4-a)
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Sosirea la Moscova 

a președintelui Republicii 
și guvernului din Guineea

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță :

Seku Ture, președintele Repu
blicii și guvernului din Guineea, 
care a sosit la Moscova, a fost 
întîmpinat pe aeroportul Vnu- 
kovo de Kliment Voroșilov, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 

•Suprem al U.R.S.S., Nikolai Ig- 
natov, Frol Kozlov, Nuritdin 
Muhitdinov, Mihail Suslov, Eka- 
terina Furțeva și alte persoane 
oficiale.

Pe aeroport au fost de aseme
nea de față membri ai corpului 
diplomatic, Seidu Konte, amba
sadorul Republicii Guineea, zia
riști.

Împreună cu președintele Seku 
Ture au sosit soția sa, Saifulaye 
Diallo, președintele Adunării 
Naționale, cu soția, Keita Fode- 
ba, ministrul Afacerilor Interne 
și Securității, precum și alte 
persoane.

-----O-----

3000000 tone 
de bumbac brut

MOSCOVA 20 (Agerpres). 
TASS anunță :

Anul acesta oamenii muncii 
din agricultura R.S.S. Uzbece 
au vîndut statului peste 3.000.000 
tone de bumbac brut. Aproape 
90 la sută din bumbacul vîndut 
este de calitate superioară.

In acest an cultivatorii de 
bumbac din Uzbekistan au și 
recoltat cu 450.000 tone de bum
bac mai mult diecît în aceeași 
perioadă a anului trecut și cu 
104.000 tone mai mult decît în 
întreg anul 1958.

In întâmpinarea celei de a 
15-a aniversări a eliberării 

R. P. Albania
TIRANA 20 (Agerpres).
Oamenii muncii din Albania 

se pregătesc să sărbătorească la 
29 noiembrie cea de a 15-a ani
versare a eliberării tării lor de 
sub cotropitorii fasciști.

Peste 50 de întreprinderi in
dustriale au comunicat că au în
deplinit înainte de termen pla
nul celui de-al patrulea an al ce
lui de-al doilea cincinal. Sute de 

, brigăzi luptă pentru titlul de o- 
noare de „brigadă a celei de-a 
15-a aniversări a eliberării“. In 
multe întreprinderi fruntașii în 
producție urmează exemplul 
muncitoarei sovietice Valentina 
Gaganova și trec din brigăzi 
fruntașe în brigăzi rămase în 
urmă.

Un nou mare pas pe calea 
înfăptuirii septenalului

(Urmare din pjig, 3za)

Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu 
privire la dezvoltarea comerțului 
exterior al Uniunii Sovietice pe 
anul viitor. In întrecerea dintre 
cele două sisteme, socialismul 
învinge în acest domeniu.

După cum arată cifrele planu
lui pe 1960, socialismul deține 
temeinic întîietatea în întrecerea 
dintre cele două sisteme. Ritmul 
prevăzut pentru dezvoltarea eco
nomiei sovietice depășește ritmul 
american. Astfel, în decurs de doi 
ani — 1959-1960 — producția de 
oțel a U.R.S.S. va crește cu 10 
milioane tone, de energie elec
trică cu 56 miliarde kWii, de 
petrol cu 31 milioane de tone.

Pentru a realiza un spor iden
tic, Statele Unite au avut nevoie 
la oțel de 12 ani, la energie e- 
lectrică — de 5 ani, la petrol de 
9 ani. In ultimii șapte ani, rit
mul mediu anual de creștere a 
producției industriale în Uniunea 
Sovietică a fost de aproape 11,5

Vizita lui A. I. Mikoian în Mexic
MEXICO CITY 20 (Agerpres) 

TASS anunță :
La 19 noiembrie Anastas Mi

koian, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care face o vizită oficială în 
Mexic, a depus o coroană la Mo
numentul Independenței înălțat 
pe una din străzile centrale ale 
capitalei Mexicului.

După ce a depus coroana A. I. 
Mikoian a făcut următoarea în
semnare în cartea oaspeților de 
onoare care depun coroane la 
Monumentul Independenței; „Con
sider că este o înaltă cinste pen
tru mine să aduc din partea po
porului sovietic un omagiu eroi
lor naționali ai luptei pentru li
bertatea și independența Mexicu
lui. A. I. Mikoian. 19 noiembrie 
1959“.

A. I. Mikoian însoțit de S. 
Borisov, locțiitor al ministrului 
Comerțului Exterior al U.R.S.S. 
și de V. Bazîkin, ambasadorul 
U.R.S.S. în Mexic, a făcut apoi 
o vizită lui Râul Salinas, minis
trul Industriei, și Comerțului al

Ziarele uruguaiene despre vizita 
lui A. I. Mikoian în Mexic

MONTEVIDEO 20 (Agerpres) 
TASS anunță :

Ziarele 
să acorde o 
vizitei primului 
al Consiliului 
U.R.S.S., A. I. 
Mexic.

Ziarul „Popular“ a 
un articol redacțional 
scrie că vizita lui A. I. 
în Mexic are „un mare 
în America Latină. Ziarul sub
liniază că „este prima oară în 
istorie cînd pe continentul lati
no-american sosește un om de 
stat sovietic atît de marcant". 
Această vizită, scrie ziarul, are 
loc în condiții noi, în condițiile 
consolidării cauzei păcii, în con
dițiile cînd Uniunea Sovietică 
își înfăptuiește cu succes pla
nul septenal și obține succese 
nemaiîntîlnite în domeniul ști
inței.

Ziarul „Popular" subliniază 
marea importanță pentru Uru
guay a comerțului cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socia
liste. In timp ce comerțul cu 
Statele Unite și țările din zona 
americană, scrie ziarul, este de
ficitar pentru Uruguay, comer
țul cu țările răsăritene înregis-

uruguaiene continuă 
atenție deosebită 

vicepreședinte 
de Miniștri al 

Mikoian, în

publicat 
în care 
Mikoian 
răsunet"

la sută în timp ce în Statele U- 
nite ale Americii a reprezentat 
doar 1,6 la sută.

Datele privitoare la primii doi 
ani ai planului septenal, permit 
să se prevadă cu certitudine că 
planul septenal nu numai că va 
fi îndeplinit, ci și că va fi consi
derabil depășit. Aceasta este o 
chezășie sigură a faptului că 
U.R.S.S. va ajunge din urmă 
Statele Unite ale Americii într-un 
timp relativ scurt.

Discuțiile purtate la sesiunea 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. au 
subliniat importanța internaționa
lă a realizărilor Uniunii Sovie
tice, larga apreciere de care se 
bucură în prezent succesele eP 
peste hotare. Intr-adevăr, în occi
dent nu se mai aud prezicerile 
voit pesimiste cu privire la even
tualul „faliment al septenalului". 
Mulți politicieni și comentatori de 
presă privesc astăzi ca ceva fi
resc amploarea realizărilor Uniu
nii Sovietice, ritmul impresionant 
al dezvoltării sale.

Mexicului. Intre ei a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă și priete
nească.

In aceeași zi, Anastas Mikoian 
și persoanele care îl însoțesc au 
făcut o vizită oficială la palatul 
prezidențial lui Lopez Mateos, 
președintele Mexicului- Intre Mi
koian și Mateos 1 a avut loc o 
convorbire prietenească la care 
au participat de asemenea V. Ba 
zîkin, ambasadorul U.R.S.S. în 
Mexic și M. Tello. ministrul Afa
cerilor Externe al Mexicului.

Luîndu-și rămas bun de la pre
ședintele Alexicului. Anastas Mi
koian i-a urat sănătate și suc
cese în activitatea sa. La rîndu! ( 
său, președintele Mexicului a fă
cut lui Anastas Mikoian cele mai 
bune urări și și-a exprimat spe
ranța că îi va fi plăcută vizita 
în Mexic.

De la palatul prezidențial, A- 
nastas Mikoian s-a îndreptat 
spre clădirea Congresului Mexi 
cului pentru a avea o întrevedere 
cu membri ai senatului mexican.

ac-trează întotdeauna un sold 
tiv

Menționînd că Uniunea Soviei- 
tică acordă ajutor financiar și 
tehnic țărilor slab dezvoltate, 
ziarul subliniază că vizita lui 
A. I. Mikoian face actuală pers 
pectiva unui astfel de ajutor șl 
pentru țările americano-latine.
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GHANA ÎȘI FĂUREȘTE 
VIAȚĂ NOUĂO

Puțini oameni știau cu câțiva 
ani în urmă, că pe întinsa hartă 
a continentului african există o 
țară cu mari bogății naturale nu- 
milă Ghana. Ea a devenit cunos
cută abia după scuturarea jugu
lui colonial și obținerea indepen
denței.

Ghana are o suprafață de 
238.000 k.m.p. fiind aproximativ 
egală cu suprafața Marii Britanii 
și o populație de 4,7 milioane de 
oameni. Bogățiile sale subpă- 
mîntene au atras de timpuriu co
lonialiștii care secole de-a rîndul 
au supus acest stat african unei 
crunte exploatări.

Pentiu prima dată pe pămîn- 
tul Ghanei au pus piciorul cău
tătorii de aur portughezi (în 
1471). De atunci pe acest terito
riu s-au perindat mulți stăpîni: 
olandezii, danezii, prusienii, pînă 
s-au stabilit definitiv englezii, 
schimbîndu-i și numele în „Coas
ta de Aur“. Coroana britanică a 
deținut această colonie mai bine 
de 100 de ani, exploatîndu-i săl
batic marile sale bogății aurife
re, de diamante, mangan, bauxi
tă etc. și supunînd populația băș
tinașă unei exploatări crîncene.

M’șcarea pentru independența 
Ghanei a luat un caracter de ma
să abia după ultimul război mon
dial cînd veteranii de război, a- 
junși șomeri, au organizat la 
Acera — capitala coloniei — o 
mare demonstrație. Ei cereau de 
lucru și condiții omenești de via
ță. Polițiștii englezi însă i-au în
tîmpinat cu gloanțe. Au căzut 
zeci de morți și răniți. Acest in
cident a dat naștere la □ explo
zie de indignare în întreag^ ța
ră.

Compromiși în fața întregii 
lumi, în martie 1957 colonialiștii 
englezi au fost nevoiți 
noască independența 
de Aur".

Partidul principal de 
mînt este

să recu- 
„Coastei

guvernă-
„ Partidul convenției

Conflictul 
americano-panamez

WASHINGTON 20 (Agerpres)
Conflictul cu guvernul pana

mez continuă să preocupe in 
mod deosebit oficialitățile a- 
mericane. Potrivit agenției Fran
ce Presse, guvernul ameri
can ar fi dispus să facă u 
nele „concesii“. Este vorba de 
concesii minore referitoare Ia 
sistemul de salarizare din zona 
canalului și la regimul mărfu
rilor din această zonă. In ce 
privește însă, problema princi
pală, recunoașterea suveranității 
poporului panamez asupra zo
nei canalului ca fiind un terito
riu național, guvernul S.U.A 
continuă să se cramponeze de 
prevederile tratatului încheiat la 
începutul acestui secol și impus 
de Statele Unite cu forța arme
lor.

----- O----- K

Strauss va avea 
convorbiri 

cu generalul Norstad 
BONN 20 (Agerpres)
La Bonn s-a anunțat oficial 

că la 20 noiembrie, Strauss, mi- 
nistrul de Război al R.F. Germa
ne, pleacă la Paris pentru a a 'ea 
o serie de convorbiri cu genera
lul Norstad, actualul comandant 
șef al N.A.T.O. Discuțiile, rela
tează agenția France Presse, se 
vor referi la înarmarea Bunctes- 
wehrului vest-german, precum și 
la o eventuală revizuire a unor 
artlcble ale tratatului N.A.T.O., 
prin care se interzice R.F. Ger
mane fabricarea și posedarea 
nor anumite tipuri de arme.

u-

1
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ghana
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populare“ în ftuuiea căruia se 
află încercatul luptător pentru in
dependență Kwame Nkrumah. Gu
vernul Nkrumah imediat după cu
cerirea independenței a trecut la 
întocmirea unui plan potrivit că
ruia au fost alocate sume im
portante pentru necesitățile dez
voltării economice și sociale 
construirea de locuințe, îmbună
tățirea aprovizionării cu apă, dez
voltarea învățâmîntului etc.

Guvernul Nkrumah duce o po
litică de prietenie cu toate țările 
lumii, p politică de pace. „Sîntem 
deosebit de interesați în menți
nerea păcii — a declarat Nkru
mah în timpul vizitei în vara 
anului 1958 în S.U.A. — căci fă
ră pace, noi, țările tinere, nu ne 
vom păstra independența cuceri
tă atît de greu și nu vom pu
tea asigura progresul economic și 
social al popoarelor noastre". Dar 
primul ministru al Ghanei a 
subliniat că independența țării lu: 
nu va fi definitivă pînă cînd în
tregul continent negru nu va fi 
independent. Și se pare, în urma 
evenimentelor care au loc în Afri
ca, că această zi nu mai este de 
parte.

Gti. CRETU
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î T. A. P. L. ANUNȚĂ i
■ La restaurantul „Cina“ ■ 
: din Lupeni cîntă cu începere • 
î de la 11 noiembrie 1959, cin- ] 
î tărețul de la radio București ■ 
2 Luță Ioviță, împreună cu ■ 
; toată orchestra sa.
■ Petreceți o seară plăcută ■ 
2 la restaurantul „Cina" unde ; 
! veți putea servi diferite spe- î
■ cialități de grătar și diverse ■ 
| sortimente de băuturi.
■ Localul este bine încălzit. î

■

In afenția vînăforilor
Conducerea Filialei de 

vînătoare și pescuit sportiv 
Petroșani aduce la cui 
tința membrilor vînători 
filialei că fondul de vîna- 
toare nr. 89 Ruși a fost des
tinat organizării de vînători 
pentru uzul propriu al mem
brilor filialei Petroșani. Vî- 
nătoriî au dreptul să vîne- 
ze pe acest fond o zi pe 
săptămînă, duminica. cu 
împușcarea unui singur ie
pure.

De asemenea, este desti
nat vînătorilor pentru uzul 
propriu și fondul nr. 105 
Paltinul.

Vînătorii găsiți la vînă
toare în restul zilelor ..și cu , 
mai mulți iepuri asupra lor 
vor fi aspru sancționași.

PROGRAM DE RAr )
22 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,15 Conoert 
de dimineață, 8,00 Muzică popu
lară romînească, 9,00 Teatru la 
microfon pentru copii, 10,00 Mu
zică, 10,40 Concert de muzică 
din operete, 12,30 Muzică ușoa
ră, 13,10 De toate pentru toți,
14.30 Program .interpretat de 
cîntăreți romîni de operă, 17,40 
Sofiști sovietici de muzică ușoa
ră, 18,00 Drumeții veseli, 19,05 
Muzică distractivă romînească,
19.30 Teatru la microfon : 'Stu
dioul actorului amator prezintă; 
„Greșelile lui Sebastian Fün
fling“. Adaptare radiofonică (Ju
pă ¿comedia scriitorului german 
G. Bayerl, 20,30 Cîntă Vico 
Torriani, 22,00 Radiojurnal, bu
letin meteorologic și sport. 
PROGRAMUL II. 7,00 De la 
fluier la marile ansambluri,. 8,00 
Muzică ușoară, 8,30 Clubul vo
ioșiei, 13,15 Muzică ușoară,

, 14,30 La microfon Satira și 
Umorul, 16,00 Vorbește Mos
cova 1 17.30 Cîntece de dragoste, 
18,20 Muzică ușoară, 19,00 
Maeștrii cîntecului popular ro- 
mînesc, 19,30 Muzică ușoară im
primată pe discuri „Electrecord" 
20,05 Romanțe și melodii lăută
rești, 20,35 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Kociubei; AL. SAHIA: 
Prietenul regăsit; MUNCITO
RESC : Fiica Tibetului; PETRI- 
LA: D’ale carnavalului; LO- 
NEA: Intre noi părinții; CRI- 
VIDIA : Vinovați fără vină; LU
PENI : Contrabandiștii; BAR- 
BATENI: Copilărie în Donbas;. 
URICAN1 : Pentru 100.000 de. 
mărci.
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