
Organ al Comitetuluhra^naHMd. R. Petroșani și al Sfatului popular raional
4 pog. 20 bani

au
drumului din 
asemenea

Infrumusețează 
întreprinderea

Mobilizați de către organiza
ția de bază, muncitorii dfe la 
stația de transformare a curen
tului din Lupeni obțin succese 
frumoase în cadrul acțiunilor de 
muncă patriotică.

Cu mijloace proprii ei au 
transportat 17 metri cubi de pă- 
mînt și 15 metri cubi piatră ne
cesare reparării 
fața stației. De 
fost executați 20 metri pătrați 
de pavaj din plăci de beton și 
a fost colectat și predat D.C.A. 
3000 kg. fier vechi. Pe viitor 
muncitorii de la stația de trans
formare s-au angajat să preste
ze încă 500 ore muncă volunta
ră pentru înfrumusețarea între
prinderii.

In ajutorul 
constructorilor

Brigada de muncă patriotică, 
compusă din 15 muncitori tineri, 
de la șantierul dle construcții din 
Bărbăteni s-a angajat să obți
nă însemnate economii în acest 
an. Recent brigada a ajutat 
structorilor de pe șantier să 
bească darea în folosință a 
cului numărul 22. Intr-un 
men relativ scurt, tinerii an
nat 6 metri cubi de beton izolat 
cu bitum și au executat lucrări 
de zidărie în valoare de 1000 
lei. In mod deosebit s-au evi
dențiat în muncă tinerii Pop 
Cornel, Dragu Ștefan, Căpitanu 
Gheorghe și alții.
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Acum 10 ani...
La poalele munților Parîng, 

cam pe unde începe valea Voe- 
vodu, se înălța stingher un turn 
metalic mîncat de rugină. In jur 
erau cîteva clădiri vechi cu ușile 
și ferestrele bătute în scindări. 
Peste tot te îniîmpina pustiul, 
paragina și numai turnul meta
lic și rețeaua de șine din curte 
arătau că aici, cîndva, a fost o 
mină de cărbune unde pulsa via 
ța. Dar, încă în 
tii au închis mi
na, aruneînd pe 
drumuri pe mi
neri și de atunci, 
de 20 de ani, mi
na Cimpa I stă
tea în paragină.

...In toamna 
mina Cimpa 1 a început să se 
trezească la viață. Miini harnice 
au adus și instalat aici pompe 
puternice care zi și noapte sco
teau apa din adîncuri, rugina de 
pe schelăria de fier a puțului a 
fost curățată, iar turnul a primit 
haină nouă de vopsea proaspătă, 
scindurile de la uși și ferestre au 
fost luate, vagonetele au început 
să alerge voioase pe șine.

Pe zi ce trecea, mina părăsită 
timp de 20 de ani, prindea tot 
mai mult viață sub mîinile har
nicilor muncitori, stăpîni pe bo
gățiile patriei lor. A venit și 
ziua cînd pe puțul Cimpa 1 a 
ieșit primul vagonet de cărbune. 
De atunci, harnicul colectiv de 
aici — cu toate că mai are mult 
de lucru cu diferite curățiri de

Din viața unui 
sector minier 

__________ ___________________ I

♦
• vechi locuri de muncă care au.4 fost exploatate prădalnic cu zeci
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Grijă deosebitt învățămîntului seral 
și fără freeveață

Atenție, siguranță și o înaltă calificare se cere muncitorilor 
care asigură întreținerea utilajelor electrice. Muncitorii Simion 
Teodor și Fulop losif de la atelierul minei Lupeni îndeplinesc 
aceste condiții. Ei se situeaiză în primele rînduri in lupta pentru 
economii. IN CLIȘEU: Tovarășul Simion Teodor Și cu ortacul 
său Fulop losif verifică colectorul unui motor electric. 

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

Se înalță un nou bloc
toamnă, constructorii
Petrila au început

clădirea unui

încă în 
șantierului 
lucrările pentru 
noy, bloc de locuințe: blocul 18 
cu un număr de 23 apartamente 
și o centrală termică de calori
fer care să deservească trei blo
curi din cartier.

Pînă acum, brigăzile zidarului 4ate.
Budică Gheorghe, dulgherului 
Leah Gherasim, fierarului-beto- 
nist Osvald Ioan, instalatorilor 
Chirilă Ioan, Chindea Idsif și 
muncitorului Ciurea Ioan au reu
șit să execute lucrările de fun-

• • •
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de ani în urmă — se străduieș
te din răsputeri să extragă toț 
mai mult cărbune, să dezvolte 
fără încetare extracția marii bo
gății din adîncuri. Și e grăitor 
faptul că anul trecut, colectivul 
minei Citnpa 1 a terminat cu 
două luni de zile mai repede * 
sarcinile de plan, că anul aces- J 
ta în toate lunile și-a realizat și t 
depășit -regulat planul de extrac- * 
țf.t-, dînd pînă acum 5.350 tone ' 
de cărbune peste plan. El este J 

hotărît ca planul ♦ 
acestui an să-l J 
îndeplinească cu ♦ 
cîteva săptămîm J 
înainte de ter
men. .

La succesele obținute și-au a- 
dus aportul ing. Ciriperu Vasile, 
șeful sectorului, brigăzile de mi
neri ale lui Bălănescu Emanoil, 
Burdea Nicolae, Berindei Aurel, 
Munteanu Gheorghe V, Oneț *
Gheorghe, Gyarmaty Andrei, ♦
maiștrii Benko losif, Balog Ni- » 
colae Ui, artificierul Rek luliu « 
și mulți alții, care nu și-au pre- £ 
cupețit forțele, priceperea de a*  
pune pe „roate" mina lor dragă ♦ 
și a o dezvolta continuu.

Dar la mina Cimpa I, (care 
este sectorul 1 al minei Lonea), 
nu merg însă toate lucrurile bi
ne. Aici mai sínt o seamă de 
greutăți și lipsuri care sínt con
siderate de conducerea minei Lo- 
nea ca probleme mici, dar care 
în realitate constituie pentru co-

ȘT. MIHAI

(Continuare în pag. 3-a)
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zi-dații, turnări de betoane și 
dăria parterului și a două et-aje. 
In același timp s-ați montat tîm- 
plăr j, instalații de; apă, au fost 
începute pregătiri pentru mon
tarea centralei termice și alte 
lucrări, iar coșul de fum al cen
tralei este deja zidit pe jumă-

600 m. 1. pavaj
In semestrul II al acestui an, 

colectivul districtului de drumuri 
din raion a început lucrările 
pentru modernizarea prin pava- 
re a porțiunii de șosea de la 
U.R.U.M.P. pînă la podul Dară- 
nești pentru a face legătură cu 
șoseaua asfaltată a Petrilei.

Muncind cu avînt și învingînd 
greutățile pe care le-a pricinuit 
terenul, colectivul districtului 
de drumuri, în frunte cu picherii 
Popescu Victor, . Spînu Florea, 
echipa de pavatori a lui Tomes- 
cu Romeo, muncitorii Lăzureanu 
Petre, Paliță Ioan, ing. Zglobiu 
Gheorghe, a reușit să execute 
pînă acum 600 m. 1. de pavaj, 
terminînd complet porțiunea din
tre U.R.U.M.P. și podul de pa
saj peste linia de transport C.F.l. 
Lonea, porțiune care se dă-deja 
în circulație.

La 29 noiembrie poporul albanez sărbătorește 15 ani de la eliberarea sa de sub jugul o- 
cupanțilpr fasciști. In cei 15 ani de viață liberă poporul albanez a parcurs un druțn glorios, în 
lupta pșntru , făurirea unei Albanii noi. șodalisțe. 4

IN CLIȘ£U: O nouă clădire pe Bulevardul St al in din Tirana.

Comitetul raional de partid a 
inițiat zilele trecute o consfătui
re cu participarea membrilor co
misiilor orășenești de organiza
re a învățămîntului seral și fă
ră frecvență, în scopul7măririi 
interesului întreprinderilor și in
stituțiilor din Valea Jtaluil, pen
tru crearea condițiilor de Învă
țătură elevilor-muncitori. Consfă
tuirea a fost condusă de tov. 
Vîjdea Gheorghe, secretar al Co
mitetului raional P.M.R., pe 
marginea temei tratate fiind 
prezentat un raport de către tov. 
Momeu Samoilă, președinte 
Consiliului sindical raional

★

al

flIn raionul nostru au. luat 
ință patru școli: în Petroșani, 
Vulcan, Uricani și Lupeni, pre
cum și o secție serală pe lîngă 
Școala medie mixtă din Lonea. 
De la început trebuie spus că 
Comitetul raional de partid și 
Comitetul raional U.T.M., Con
siliul sindical raional, precum 
și Secția învățămînt și cultură 
a Sfatului popular raional au 
sprijinit îndeaproape această ac
țiune. Aceasta a dus la obține
rea unor rezultate bune în ce 
privește munca de pregătire a 
elevilor-muncitori.

Organizațiile de partid, comi
tetele sindicale și U.T.M. s-au 
preocupat în bună măsură de a- 
sigurarea condițiilor necesare 
bunului mers al învățămîntului 
seral și fără frecvență, prin 
crearea unor condiții optime de 
învățătură elevilor-muncitori.

La mina Vulcan s-au luat o 
serie de măsuri care, cum era și 
normal, au dus la rezultatele do
rite.' Printre aceste măsuri, me
rită subliniată constituirea de 
brigăzi formate în exclusivitate 
din muncitori-elevi, care lucrea- 

. ză numai în schimbul I, fapt ce 
creează posibilitate acestora să 
se pregătească și să frecventeze 
cu regularitate 'cursurile.' Ba mai. 
mult,s din ■ dorința ca elevii să <se' 
cunoască mai bine,- să se- con
sulte și să învețe cît mai ușor, 
s-au luat măsuri ca cbi necăsă
torit' să locuiască împreună. în 
aceleași camere. Acestea desi
gur s-au putut face datorită 
faptului că organizația de par
tid și însuși șeful exploatării 
tov. Cotoț losif, s-au interesat 
îndeaproape de bunul mers al 
învățămîntului.

Școala din Lupeni a fost în-

La mina Aninoasa

Toate sectoarele dau cărbune peste plan 
2>'

I
lntimpinarea zilei de 30 Decembrie și a Conferinței ra
ionale de partid . constituie pentru muncitorii mineri imbold 
spre noi succese în întrecerea socialistă.

La mina Aninoasa toate sectoarele sînt cu planul la zi 
Îndeplinit și depășit.

Pînă In ziua de 27 noiembrie 1959 acest harnic colec
tiv a extras peste prevederile planului 4041 tone de cărbune. 
In fruntea întrecerii socialiste se găsesc minerii din sectorul 
1. Ei au extras pînă la această dată în plus de plan 2518; 
tone de cărbune. Urmează sectorul III cu o depășire de 866 
tone, sectorul IV cu 394 tone și sectorul II cu 308 tone da
te peste plan
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cretarul organizației 
tov. Istvan Nicolae, 
termocentralei, iov.

zestrată de către termocentrala ■ 
Paroșeni și mină eu tot strictul; 
necesar, s-au făcut reparații lo
calului, înainte de a se începe [ 
cursurile. Și nu numai atîtl Lai 
indicația organizației de partid,; 
conducerea termocentralei și-a ! 
însușit inițiativa comsomolistului 
Evgheni Pronkin, de la uzinele 
„Lihadev“ din Moscova, hotă- 
rîrid' ca de pregătirea fiecărui e- 
lev-muncitor să' se ocupe cîte un 
inginer sau tehnician. însăși se
cretarul organizației de bază 

directorul 
MiTițescu 

Gheorghe și inginerul șef Căpă- 
țfnă Vasile se >cupă de cîte un 
elev seralist, sprijinindu-1 în în
sușirea materiilor. Rezultatele ? 
Majoritatea elevilor termocentra
lei Paroșeni au note de 8, 9 și 
chiar 10, ca și cei de la secția 
serală de pe lîngă Școala medie 
mixtă din Lonea care tot dato
rită condițiilor ce li; s-au creat 
ea și dorinței lor de a învăța 
cît mai bine, din 200 cît sînt în 
total, 120 au note peste 8.

Trebuie spus că la unele școli 
situația este mai puțin îmbucu
rătoare. Aceasta, se datorește în 
special dezinteresului inadmisi
bil manifestat de conducerile u- 
nor exploatări, lipsei de îndru
mare și tragere la răspundere a 
acestora de către organizațiile 
de partid. Așa, de exemplu, e- 
levii-muncitori de la minele Pe
trila și Aninoasa întîmpină 
foarte mari greutăți în privința 
pregătirii lor și, în modi deosebit 
a frecventării cursurilor, din 
cauză că nu li se creează condi
ții. La Petrila deși unii cursanți 
au cerut în repetate rînduri să 
fie trecuți în schimbul I, chiar 
tovarășii din conducerea minei 
(tov. Nicorici N.) întîrzie să-i 
ajute. Ba mai mult, unii ingi
neri ca Stoica E. sau șeful sec
torului III, tov. Tenczler Ștefan, 
îi programează pe elevi numai 

jțn schimburile II și III. La mina 
Aninoasa, atitudine necorespun- 
zătoare" față de elevii-muncitorî 
a manifestat gospodarul Bej an 
Adrian

Dezinteres se observă și față 
de școala serală de pe lîngă 
C.C.VJ. Tovarășul director ad
ministrativ Cosma Alexandru a 
făcut la început o serie de pro
misiuni cu privire Ia înzestra-

G. BARBU

(Continuare în pag. 3-a)
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MICII ARTIȘTI AMATORI

STEAGUL ROȘU

FOLCLOR MUNCITORESC Stațiune științifică pe lacul îssîk-Kul
Cîntecul brigăzii

Foaie verde de mușcată 
Să vă spun de-a mea brigadă 
Cum muncește pe-ntrecute 
Spărgînd munte după munte; 
Cum se pleacă-n fața el, 
Stratul gros șl rotofei. 
Culfi pe înnegrite strune 
Picu-mi ciută în cărbune, 
Căci ortacU-s harnici foc 
Depășire-au prins-o-n joc! 
Nu se lasă întrecuți 
Și de nimenea bătuți, 
Nimenea nu i-a văzut 
Să nu lucre pe-ntrecut, 
Iar gazeta de onoare 
II păstrează zîmbitoare... 
...Cu așa ortaci, măi frate, 
Tot cărbunele l-om scoate, 
Căci toți luptă pe-ntrecute, 
Cu partidul drag în frunte!

Cules și prelucrat de 
- ; R. SELEJAN

În patru rînduri
Membrii comisiilor concursu
lui „Iubiți cartea“ din Lu
peni, Vulcan 
U.R.U.M.P. atît 
s-au interesat

*

și de la 
de puțin 

de această 
problemă încît în 10 luni de 
zile u-au înmînat tinerilor 
nici măcar o insignă „Prie

ten al cărții“. .
ha Vaie-avem tineri o mie 
Ce poartă-insigna cu mîndrie... 
Dar voi parcă asta nro știți ? 
Atunci de ce... o oropsiți ?!

La clubul minier din Vul
can în ultima vreme n-a 
mai avut loc nici o confe
rință pe teme concrete, de 

educație.
N-aveți măcar o conferință? 
O temă-atuncea, spre știință, 
Propun în primă programare: 
„CE-NSEAMNA VORBA...

NEPĂSARE?“ 
I. R.

—“★

MICĂ PUBLICITATE
A ÎNGHEȚAT...
...clopoțelul cu care sînt anun

țați cetățenii din cartierul Dimi- 
trov de sosirea mașinii pentru 
gunoi. Cine găsește soluția pen
tru dezghețarea lui încît să se 
audă pînă la ultimul etaj, se va 
adresa I.G.O. Petroșani, pentru 
premiere.

SE CAUTA...
...un om cu previziunea clară, 

care să informeze în ce an al 
secolului viitor la clubul minier 
din Lupeni, la cel de la Uricani 
și la cel al Filaturii Lupeni se 
vor înființa formații corale, ca
re dte ani de zile aici se tot 
nasc... doar în planurile de ac
tivitate ale cluburilor amintite.

• • H

♦ 
:Cupa
♦2 — Ce-i cu tine. Valerica ? A-
• răți ca după un maraton t Nu te
• știam sportivă.
• — E adevărat... n-am fost pî-
• nă acum... dar sînt obligată să 2 devin. Știi... m-am înscris în ca- J drul întrecerilor pentru Cupa „In j căutarea ambalajului". Cupa e
• foarte frumoasă, are forma unei
• pungi de hârtie și se decernează 2 gratuit de către tov. Galea Pe- 2 tru, responsabilul magazinului a- 2 dmentar nr. 44 din Vulcan. Sper
• că azi o s-o cîștig eu. Sînt la a
• treia cursă...
Z — Ce fel de cursă ?
• — Cum, n-ai înțeles? Știi, 
Z pentru a te obliga să te înscrii 
*la concursurile magazinului a-
• mințit, aici nici un fel de marfă
• nu ți se servește în ambalaj.
• Hirtia trebuie să ți-o procuri sin- 
Zgur, de unde știi... Asta-i proba 2 „hotărîtoare" pentru obținerea 2 cupei. Cu cît faci mai multe era.
• suri, cu atît al mai multe șan-

Pe lacul Issîk-Kul, din U.R.S.S. unul din cele mai mari 
lacuri din lume, a fost creată o stațiune științifică.

Stațiunea este amenajată pe~ teritoriul Kirghiziei, în siste
mul muntos Tian-San la o altitudine de 1200 metri deasupra 
nivelului mării.

In programul noului centru științific figurează studierea 
toate aspectele a lacului îssîk-Kul, considerat de oamenii 
știință ca o interesantă curiozitate a țărilor muntoase.

Acest lac sărat, situat la o altitudine de 1609 metri, în 
ierul unor culmi muntoase veșnic acoperite de 2ăpadă, nu în
gheață iarna. Avlnd adîncimea de 702 metri și un volum de 1732 
km. cubi lacul Issîk-Kul nu are pereche în lume între bazinele de 
apă situate ia mare altitudine.

Cu cîțioa ani în urmă pe lac a apărut o insulă de nisip, a 
cărei -origine se clarifică în prezent.

Lucrările stațiunii vor fi folosite pe scară largă șl în sco
puri practice — pentru dezvoltarea pisciculturii și a navigației 
pe lacul îssîk-Kul.

PEREȚI DIN STICLĂ
duce 
vtat,

La Ajka se află în curs de 
construcție una dintre cele mai 
mari termocentrale ale Ungariei. 
•Generatoarele termice și electrice 
vor fi instalate într-o sală uriașă. 
In vederea 
ții Optime 
mînuitorii 
proiectanții 
tărît să construiască pereții sălii

asigurării unor condi- 
pentru instalatorii și 
uriașelor generatoare, 
termocentralei au ho-

Nou atlas al lumii
Întreprinderea cartografică a 

Institutului topografic de stat din 
R.P. Ungară a editat în acest 
an numeroase hărți noi, dar cea 
mai importantă lucrare o consti
tuie noul atlas al lumii.

Noul atlas este superior în 
multe privințe tuturor colecțiilor 
de hărți, editate piuă în prezent

o-

Expoziția de crizanteme din Sanhai
Cea mai mare expoziție de cri

zanteme din Sanhai se află în 
parcul popular. Sînt expuse peste 
1.000 de varietăți. Cel mai mare 
yas conține 1.857 de crizanteme 
de diferite culori, atingfnd înăl
țimea de 2 metri. Ele au fost 
cultivate și grefate de un bătrin 

Medicament pentru tratarea sclerozei
Cunoscutul om de știință polo

nez prof. Janusz Supniewski a 
descoperit un nou medicament

« 
In câutarea ambalajului”: • 

se... Deobicei cumpărătorii la al 2 
doilea se lasă păgubași. Eu, azi, 2 
23, noiembrie, am trecut 3 obsta- • 
cole pînă acum... Primul a fost... “ 
al marmeladei, al doilea al brîn- * * 
zei, al treilea... ♦

grădinar pe rădăcinile crizante
melor de anul 
a fost vizitată 
de oameni.

Expoziții de
deschis și în alte 8 parcuri din 
oraș. Crizantemele sînt cul
tivate în China de mai bine de 
2.000 de ani.

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

pentru tratarea sclerozei. Fabrica 
de produse farmaceutice din Var
șovia a început producția în serie 
a noului medicament. Acesta es
te produs sub formă de fiole in
jectabile și poartă numele de 
M.B.C.A. (methyl—butan—car-
boxyl—acid). Noul medicament 
este extrem de eficace printre al
tele în reducerea colesterinei din 
sînge. El are de asemenea o pro
prietate curioasă: cu cît modi
fică în mai mare măsură conți
nutul de colesterină 
cu

— Stai, stai, că nu mai pri- 2 
țep nimic l

— Cum nu pricepi ? Crosul îl • 
faci în căutare de htrtie pentru Z 
ambalaj, care lipsește din ma- 2 
gazin, și cum eu a trebuit azi * 
să cumpăr marmeladă, brînză. • 
și...

—■ Gata, am înțeles t Șt te fe- « 
licit, că ai avut tăria să reziști 2 
pînă acum... Sper însă că crosu- 2 
rile acestea vor fi ultimele, res- • 
ponsabilul magazinului nemai- • 
avlnd timp de concursul său, * 
fiind înscris din oficiu la un con- * 
curs inițiat anume pentru el, tn 2 
cadrul cupei „Mai multă grija • 
față de cumpărătorii" Z

După o corespondență de 2 
I. .OIORTEA •

* 
.. •

din sticlă. In felul acesta în loc 
de ziduri, constructorii montează 
pereți mari de sticlă avfnd o gro
sime de 5 mm. Avantajul noii 
metode de construcție constă în 
faptul că instalarea și funcțio
narea generatoarelor se va desfă
șura la lumina zilei și că se vor 
asigura condițiile cele mai bune 
pentru aerisirea sălii.

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

editat în Ungaria
în Ungaria. El are o dimensiune 
de 24X33,5 cm. și cuprinde 196 
de pagini. O parte importantă a 
atlasului o constituie cele 80 de 
pagini de hărți sugestiv colora
te. Atlasul conține și un indica
tor de 80 de pagini în care figu
rează denumirile exacte ale loca
lităților din lumea întreagă.

trecut. Expoziția 
de peste 100.000

crizanteme s-au

al sîngelui 
atît este mai eficace. „,Vi
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Proiecte pentru ridicarea a încă 250 
de clădiri înalte în orașele poloneze

Una din problemele ce reprezintă o preocupare principală 
arhitecților și constructorilor din R. P. Polonă este și aceea 
tlățWrilor înalte. Intr-o recentă conferință ținută 
s-a discutat din nou problema«, construirii de clădiri cu peste 8 
etaje. Deși arhitecții și urbaniștii înclinau pentru clădiri ajun- 

că 
12 
de

gînd chiar pînă la 30 de etaje, economiștii au demonstrat 
în condițiile din R. P. Polonă limita construcțiilor ar fi de 
etaje, întrucît clădirile mai înalte necesită mari cheltuieli 
construcție și de exploatare.

De remarcat că pînă acum în R. P. Polonă s-au construit 
cca. 30 de clădiri înalte. La Varșovia sînt cinci asemenea clă
diri cu mai mult de 12 etaje. In prezent sînt în curs de elabora- . 
re proiectele pentru construirea a încă 250 de clădiri cu o înăl- < 
țime de pînă la 12 etaje. . 1

Sînt trei: Petyku Mari ai, Mihiiț Mircea și Scovran Ella. re
țele sînt soliste vocale, băiatul acordeonist. Prieteni nedespărțiți 
ai artei în timpul liber, pe care-i petrec în bună parte la clubul 
minier, dubul părinților lor; și la fel de buni prieteni ai cărții, 
la Școala de 7 ani din Petrlla unde sînt elevi, în ultimul an.

Aceștia sînt artiștii viitoarelor formații de amatori care vor 
faima clubului minerilor din Petrila. Și nu-i o vorbă în 
talentul lor în dezvoltare stă ca o garanție sigură...

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

Folosirea izotopilor radioactivi
Institutul pentru utilizarea ra

dioactivității din Leipzig în co
laborare cu Institutul geologic al 
Academiei de mine din Freiberg 
au elaborat o nouă metodă de 
cercetare a vitezei 
lor subterane cu 
pilor radioactivi, 
cercetări oamenii 
realizat instrumente cu ajutorul 
cărora se pot cerceta apele de 
sub minele cu exploatare la zi. 
Datorită utilizării izotopilor ra-

curenților ape- 
ajutorul izoto- 
In urma unor 
de știință au

„SATUL
De la eliberarea țării și pînă 

la sfîrșitul anului 1958 în capi
tala R. P. Chineze au fost cons
truite cartiere de locuit pe o su
prafață totală de peste 10,84 mi
lioane metri pătrați.

Toate cartierele de locuit noi, 
atît cele din interiorul orașului 
cît și cele din suburbii, au fost 
înzestrate cu cinematografe, școli, 
cămine pentru copii, magazine și 
altele.

Recent a fost terminată cons
truirea unui nou cartier de locuit 
în suburbiile din răsăritul orașu
lui Pekin. Cartierul a fost denu-

—=★ = -

Cel mi mare pod 
din Cehoslovacia

La Zdakov în Boemia. de sud, 
se construiește cel mai mare pod 
din R. Cehoslovacă. El va uni 
malurile Vltavei trecînd peste vii
torul lac de acumulare din regiu
nea marelui baraj de la Orlik.

Podul, care va fi construit în 
arc va avea o lungime de 450 
metri și o greutate de 4.000 tone. 
La construcția sa se folosește un 
oțel special.

— ——

Un hotel internațional
La Brno a început construirea 

unui hotel international, care va 
fi unul dintre cele mai mari din 
R. Cehoslovacă

La construcția acestui hotel 
fi folosită o cantitate de oțel 

ÿcirca 1.000 tone.

va \ 
de \

a 
a 

la Varșovia 

dioactivi se reduc cheltuellile și 
timpul necesar acestor cercetări. 

Aparatajul realizat la Institu
tul pentru utilizarea radioactivi
tății din Leipzig care a fost în
ființat în 1955 este larg folosit 
în cercetările cu caracter indus
trial. Astfel, cu un aparat reali 
zat Ia acest institut, care func
ționează pe bază de raze gam- 
ma, se asigură descoperirea ero
ziunilor în conducte.

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

FERICIRII"
mit „Satul fericirii“. Aci s-au mu
tat de curînd peste 540 de fami
lii. Cartierul este format din- 
tr-un număr de 21 de clădiri cu 
cîte trei etaje. Clădirile sînt îm
părțite în apartamente de cîte 
una, două sau trei camere cu 
dependințele respective.

Cartierul fși are propriile sale 
cămine pentru copii, magazine, o 
școală elementară, școli medii, 
cinematografe etc.

Din R. P. Mongolă

s-a transformat dintr-o țară 
agrară într una industriai- 
agrară ?

ȘTIATI CA ?
l ...în anii celui de-al doilea 
{ cincinal, 1952—1957, producția 

industrială a R. P. Mongole 
) a crescut cu 69 la sută. Țara 
I

i
ș

i

?
J

...pînă la sfîrșitul anului <1 
1960, volumul producției ire-'l 
dustriale globale a R. P. Mon-'! 
gole urmează să crească cu1 
52 la sută în comparație cuJ 
1957? )

I

I

I

I

I

...In cadrul primului plani] 
trienal, 1958—-1960. vor fi or-, 
ganizate 58 de stațiuni de ma
șini și tractoare. Gospodăriile 
de stat pentru creșterea ani
malelor și cooperativele agri
cole vor fi înzestrate cu peste]*  
1.000 de tractoare și mii de 
alte mașini agricole ?

1 I
_ .. ... . ™ 

In perioada celui de-al doilea 1 
cincinal cu 545.000 de capete. i’ 
In ceea ce privește numărul i 
de animale pe cap de locuitor ! 
(aproximativ 30), R. P. Mon- J 
golă se plasează pe primul loc ( 
în lume ? ?

...în 1958 au început lucră
rile de lărgire a uzinelor com
binatului „Cioibalsan“. In 
1961 fabrica va da 1.500.000 
de 
ca 
eu 
da
1.200.000 m. de produse din 
lină?

fuse de piele anual. Fabri- 
textilă care va fi ridicată 
ajutorul R. P. Chineze va 
o producție anuală de
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In sprijinul minerilor de la înaintări ELEVII DINTR-A Vll-a C
Un nou tip de sírodéi cu plăcute vidia

T Una din cele mai grele opera
țiuni la lucrările de înaintare în 
piatră, la deschiderile de galerii, 
este perforarea găurilor de puș- 
care. Greutatea consta nu numai 
în faptul că timpul de perforare 
a unei găuri în piatră tare și 
foarte tare dura aproximativ o 
oră. dar pentru perforarea unei 
găuri trebuiau schimbate 1—2 
burghie obișnuite din oțel rapid. 
Numai minerii știu cît e de greu 
să scoți ațîtea burghie grele pe 
kilometri întregi de suitori și 
galerii, la atelier pentru ascuțit. 

E adevărat, pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă la per
forare s-au introdus burghie cu 
plăcuțe de oțel vidia. Dar modul 
în care erau tăcute capetele a- 
cestor burghie nu dădea satisfac
ție. Mai ales din cauza unei cir
culații necorespunzătoare a aeru
lui comprimat burghiele eu o sin- 

ț gură plăcuță vidia se înțepeneau, 
r mergeau greu.
i1 Sudorul Gaier Victor și lăcă

tușul instalator Popa loan 50 de 
la sectorul de investiții al minei 
Petrila au căutat să vină în spri
jinul minerilor prin realizarea u- 
nui cap de burghiu cu calități 
îmbunătățite, cu care operația de 
perforare să se facă mult mai 

.ușor și mai repede. Și au reușit. 
Ei au conceput un cap de bur- 

• ghiu cu două muchii de tăiere.
La sfredelele obișnuite, direct pe 
cele două ascuțișuri ale burghiu
lui se frezează două canale în 
care se introduc plăcuțe vidia, 
cîte două pe fiecare tăiș. Plăcu
țele sînt sudate cu alamă și bur
ghiul e gata pentru lucru. Avan
tajul constă nu numai în spori- 

capacității de tăiere ci și în 
iaptul că așezarea celor două 
muchii de tăiere asigură o bună 
dirijare a curentului de aer ast
fel încît burghiul nu se înțepe
nește și merge ușor.

Avantajele noului tip de bur
ghiu sînt arătate în memoriul 
tehnic: timpul de perforare a 
unei, găuri se reduce de la mai 
bine de o oră la 6—15 minute, 
iar un burghiu rezistă nu la cel 
mult o gaură, ca cele vechi, ci 

Ț.-, la mai bine de 100 găuri.
i De altfel, avantajele noilor 

burghie au fost confirmate de ex
perimentarea practică a trei pro
totipuri de acest fel. Cu un sin
gur sfredel brigada de înaintare 
condusă de minerul fruntaș So-

mogvl Tuliu a bătut 120 găuri, 
iar cea condusă de Fleșcan Cons
tantin — 60, înregistrîndu-se în 
același timp o importantă redu
cere a eforturilor fizice.

— Noile burghie — spunea 
brigadierul Somogyi — ne ușu
rează mult munca. înainte, pen
tru perforarea găurilor necesare 
unei pușcări în rocă foarte tare 
trebuiau multe burghie obișnui
te. Transportarea acestor burghie 
la ascuțit și aducerea lor la lo
cul de muncă cereau mari efor 
turi,

Conducerea minei Petrila ă 
luat măsuri pentru confecționarea 
unei serii de burghie de noul tip 
șpre a fi puse la dispoziția bri
găzilor care execută înaintări în 
piatră.

Clasa a Vil-a C de la Școala de 7 ani Vulcan a ob
ținut succese frumoase pînă în prezent, în ceea ce privește în
vățătura și disciplina. La aceasta au contribuit și cadrele didac
tice, printre care tov. Kelemen Sara. Iat-o în clișeul de față ur
mărind o lucrare scrisă dată elevilor la matematici.
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Secție fruntașă
La Filatura Lupeni întrecerea 

socialistă se desfășoară cu avînt 
sporit. Rezultatele de pînă acum 
situează pe primul loc colectivul 
secției auxiliare, deținătoarea 
drapelului de fruntașă în între
cere. Aoest lucru nici nu-i de 
mirare ținîod seama de faptul 
că toate brigăzile din secție se 
străduiesc să facă reparații de 
bună calitate și înainte de ter
menul planificat. Repararea 
unui evaporator a fost încredin
țată tovarășilor Florea Vasile, 
Nicu Pavel și Moldovan toan II 
Rîvna cu care au muncit a făcut 
ca lucrarea să fie dată în folo
sință cu 3 zile înainte de termen. 
Succese frumoase în întrecerea 
ce se desfășoară în cinstea ani
versării Republicii obțin și su
dorii cu plumb din echipa con
dusă de Maghiar Matei, sudorii 
autogeni în fruntea cărora 
află 
lalți

SÖ 
Ionici Inda, precum și cei- 
muncitori din secție.

B. NKOLAF 
corespondent

--------------------0--------------------

Grija deosebitâ învâtamînfului seral 
și fârà frecvenfâ

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI"
PETROȘANI 

ANUNȚĂ 
programul spectacolelor ;

sîmbătă 28 noiembrie

„Uttiiwl mesaj” 
piesă in 3 acte de L. Ful ga 

Regia : C. Dmischiotu 

duminică 29 noiembrie 

învățătoarea 
piesă în 3 acte 

de Brody Sandor 
Regia : C. Dmischiotu

(Urmare din pag. l-a)

școlii cu mobilier și rechfzi-rea
te, însă școala a rămas în cea 
mai mare parte numai cu... pro
misiunile. Nici măcar firma șco
lii n-a fost scrisă pînă în pre
zent. Cînd s-a cerut rezolvarea 
problemelor amintite tov. Cos- 
ma a trimis delegații școlii la 
tov. Balogh, gospodarul' combi
natului, care, la rîndul său, s-a 
spălat repede pe rnîini, spunînd 
că tov. Schwemmer Marcu — 
contabilul șef — este în măsură 
să rezolve această problemă. In 
loc șă trimită oamenii de colo 
pînă colo, de ce conducerea ad
ministrativă a C.C.V.J. nu ia 
măsuri concrete și urgente pen
tru îmbunătățirea situației ? Se 
știe doar că în calitatea sa, con- 
lorm H.C.M. are obligația de a

--------- -aii- ' —

DE CE NU E LUMINĂ ?

Panouri |
și fotomontaje... •

îmbătrînite ; 
tai fața clubului minier din j 

Petrii*  se află două panouri î 
pentru fotomontaje. j

Pe fondul unei gazete sînt J 
expuse diferite coperte de * 
cărți, care însă după decolo- î 
rât ura fondului se vede că n-au J 
fost schimbate 
tă vreme.

La cealaltă 
titlul „Aspecte 
nerilor“, pe un 
decolorat, sînt 
fii pe această 
ele sînt însă 
dezlipite, ceea 
tul general al 
așa n-a fost renovată de foar
te multă vreme. Ce are de . 
spus conducerea clubului de" 
aceste panouri... îmbătrînite ?

Dar iată și altele... din in- ’ 
terioare. ;

In holul clubului există o * 
gazetă de perete, ascunsă în- • 
să în umbră, care se intitu- î 
lează „Cultura“. Cum își în- • 
deplinește această gazetă mo- ♦ 
nirea, nu știu, pentru că în a-« .. . f

♦♦

Ca unul dintre cele mai mari 
centre carbonifere din Valea Jiu
lui, orașul Lupeni este locuit îu 
mare parte de mineri. Grija pe 
care partidul și guvernul o poar
tă oamenilor muncii este oglin
dită și prin numărul mare de 
blocuri frumoase cu apartamen
te confortabile construite pentru 
cei ce dau cărbune patriei. Mi
nerii ce locuiesc în noul cartier 
Braia au însă o nemulțumire.

Strada Tudor Vladimirescu nu 
e iluminată decît de 4—5 becuri 
și aceasta pe o porțiune de cir
ca 2000 metri. Aceasta nu pen
tru că nu ar fi condiții ci din 
neglijența celor care răspund de 
această problemă. Ar fi timpul 
ca cei răspunzători să-și cam 
scuture „colbul* 1 neglijenței și 
să-și facă mai conștiincios da
toria.

G. ANGHEL
corespondent

I

se ocupa de asigurarea condi
țiilor necesare bunei desfășurări 
a îuvățămîntului seral și fără 
frecvență. Această obligație o au 
dealtfel toate exploatările și în
treprinderile din raionul nostru, 
care au școli muncitorești. La a- 
ceastă școală (ca și la Lupeni 
și Uricani) există îasă unele de
ficiențe și de altă natusă și în 
primul rînd în ceea ce privește 
ușurința cu care se acordă no
tele proaste, ceea ce sperie pe 
unii elevi și-i face să șe retragă 
de la cursuri, în loc ca aceștia 
să fie ajutați să-și îndrepte no
tele. In această privință organi
zațiile dfe partid au datoria să 
îndrume și să controleze îndea
proape activitatea cadrelor di
dactice, la fel conducerile admi
nistrative, comitetele sindicale și 
de U.T.M., în vederea luării ce
lor mai practice măsuri în spri
jinul eievitor-muncitori.

Se apropie noua perioadă de 
recrutare a elevilor. In selecțio
narea lor este necesar să se aibă 
o grijă mai mare în privința a- 
tragerii la ÎHvățămfntul seral și 
fără frecvență a minerilor din 
subteran, deoarece în anul aces
ta s-a constatat că majoritatea 
elevilor recrutați sînt muncitori 
de la suprafață, de la întreține
re’ etc. De aceea este necesar în 
acest sens să se înceapă încă de 
pe acum recrutarea elevilor-mun- 
citori pentru cursurile de pregă
tire, ppntru ca la 1 ianuarie 
1960 să se poată începe deja 
lecțiile.

t CITITORI
Reirmoiți-vă din timp a- 

bonamentele la ziare și re
viste pentru anul 1960 !" A- 
bonamentele se primesc de 
către difuzorii de presă din 
instituții și întreprinderi, 
de factorii poștali și oficiile 
P.T.T.R.

Veți fi la curent cu știri 
și informații din toate do
meniile, abonîndu-vă din 
timp la ziare șl reviste penr 
tru anul 1960. Vă asigurați 
primirea neîntreruptă a zia
relor și revistelor preferate 
abonîndu-vă pe termene 
Itmgi — 6 sau 12 luni.
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Nu înttrziați! Doar azi • 

pînă la orele 12, naai 3 
puteți depune btriet inele S 
dumneavoastră pentru con- i 
cursul Pronosport din a- ț 
ceastă săptămînă, la care ! 
se acordă premii și varian- I 
telor cu „0“ rezultate. ;

PROBLEME
(Uratae din pag. l-a)

vtuc va iF-aiu k 
de foarte mul- ♦

' •
gazetă, sub î 

din viața mi-1 
fond la fel de 

expuse fotogra- : 
temă. Multe din 
învechite, altele 
ce strică aspec- ' 
gazetei, care și :

fără de cîteva poze, printre 
care o vedere de vară din... 
Vasile Roaită și o fotografie 
cu artiști amatori, nu afli aici 
nimic care să vorbească des- _ 
pre aspectele semnificative • 
măreței revoluții culturale des- » 
fășurate în țara noastră. Și 1 
acest panou cere „reîntineri- ; 
rea" interesului conducerii du- ♦ 
bulul față de aspectul lui. •

R. S. j
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ *

lectivul de la Cimpa 7 probleme 
mari, de importanță deosebită 
care le stau în cale în obținerea 
de succese și mai frumoase în 
muncă.

Prima dintre acestea este trans
portul cărbunelui extras la pre- 
parațăt Petrila. Muncitorii secto
rului de transport al minai Lo
nea — șeful sectorului Vasca 
Tuliu t— au obligația să asigure 
transportul ritmic al cărbunelui 
la preparație. Ce se .ntîmplă în
să? Acest transport se desfășoa
ră mai mult în salturi, într-o zi 
duCîndu-se toată producția extra
să, iar a doua zi de-abia... jumă
tate, încît rătntn silozurile blo
cate. De exemplu, în săptămîna 
trecută, în ziua de 17 noiembrie 
au fost transportate de la mină 
la preparație 300 tone cărbune, 
in ziua de 18 noiembrie numai 
180 tone, în ziua de 19 iar 300 
tone, în ziua de 20 de-abia 190 
tone... în ziua de 23 noiembrie în 
lot schimbul 7 a fost dus ia pre
parație un singur „țug" de 35 
tone cărbune. In acest timp, în 
siloz mai erau sute de tone căr
bune care-și așteptau transportul, 
iar din mină ieșeau continuu noi 
vagonete cu cărbune.

Se mai poate arăta că secto
rul de transport nu-și face data-

MKI, PAR T0
ria nici în ceea ce privește între
ținerea liniei ferate de la gara 
mică pînă la Cimpa 7. Astfel, 
spațiul între șine este în multe 
locurj plifi de pietre și pămînt, 
incit în dreptul puțului Cimpa 2 
locomotivele și vagonetele merg 
direct pe un pat de pămînt și nu 
pe șine ceea ce creează pericole 
de deraieri și accidente; multe 
traverse „joacă", sini, șine a că
ror capete la îmbinări au dife
rențe de...- 2 cm. în- înălțime una 
față de alta din cauză că nu sînt 
bine fixate; pe traseu sînt șine 
strlmbate, cu „burtă" și alte a- 
semeriea defecțiuni care îngreu
nează buna desfășurare a trans
porturilor de la Cimpa 1.

O altă problemă arzătoare o 
constituie lipsa de ingineri. Da, 
aici unde șe duce o muncă pro
ductivă lucrîndu-se direct la ex
tracția cărbunelui lipsesc ingi
neri.

In ultimii ani, Cimpa t, a cu
noscut o puternică dezvoltare. Ea 
are în prezent puț de extracție, 
haldă proprie, stație de compre- 
soare, ateliere de întreținere, si
lozuri și circuit de suprafață, de
pozit de lemne iar în adincuri se 
lucrează pe 4 orizonturi diferite; 
orizonturile 673, 632, 602 și 557 
avînd o gamă extrem de variată 
de lucrări în extracția cărbune
lui : curățiri de locuri vechi și

refaceri, deschideri de noi lucrdri 
și pregătiri. Și pentru îndruma
rea și controlul activității aces
tui vast cîmp de activitate sínt 
numai doi ingineri: ing. Ciriperu 
Vasile, șeful sectorului și ing. 
Bălănescu Joan. E drept că ei 
sínt ajutați de maiștri mineri 
buni, cu vastă experiență practi
că. Totuși se simte lipsa ingine
rilor cu vaste cunoștințe în dome
niul tehnic.

Alte greutăți sînt produse de 
slaba activitate a gospodarului 
Berei losif (curtea minei Cimpa 
f este nearanjată); a sectorului 
electromecanic — mecanic șef 
Costea Gheorghe — care nu prea 
se îngrijește de buna întreținere 
a utilajului. Direcția de investi
ții a combinatului carbonifer a 
construit acum cîțiva ani niște 
clădiri care încă stau goale cu 
toate că aici s-ar putea amenaja 
o baie pentru mineri, o lămpă- 
rie și o stație de încărcare pentru 
bateriile de acumulatori ale lo
comotivelor L.A.M. 4.

La Cimpa 7 muncește un colec
tiv harnic care se străduiește să 
extragă cit mai mult cărbune. Es
te însă necesar ca greutățile ca- 
re-i stau în cale să fie lichidate. 
Conducerea minei Lonea și com
binatul carbonifer trebuie să dea 
tot sprijinul acestui colectiv I

T.A.P.L. Pefroșawi
Organizează în seara zi

lei de simbătă 28 noiembrie 
1959 în restaurantul „Căr
bunele“ din Lonea CINA 
PORCULUI.

Cîntă renumitul cîntăreț 
Luță Ioviță împreună cu or
chestra sa.

Costul unui meniu este de 
25 lei.

Locuri limitate.
Rețineți mese din timp.

| I. R. Combustibilul
DEVA

i Filiala raională Petroșani
Face cunoscut că pe ta-

ii ioanele nr. 1 și 2 ale tiche- 
!; telor de lemne pe 1959 se 
ii livrează lemne numai pînă
li la data de 30 noiembrie a.c. i 
ii Pe taloanele nr. 3 și 4 se i 
îi livrează lemne pînă la data 
iî de 31 decembrie 1959.
li Deoarece aceste termene i 
ii sînt ultimele, posesorii de i 
>1 tichete care încă nu au ri- 
iî dkrat combustibilul sTnt ru- i 
|i gați a se programa la timp i 
li pentru a se evita aglomera- ■ 
i- rea din ultimele zile. 
¿ssaasaisss.________ îssssszsssasass '

ReiM-tâ aHfmuflHRMie 
la ziarul 

„Steagul roșu“ 
Abonamentele se pri

mesc de câtre difuzorii din 
întreprinderi și instituții, de 
către factorii pc lali și la 
oficiile P.T.T.R.
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Comunicatul común sovieto-guineez
MOSCOVA 27 (Agerpres) - 

TASS anunță :
La Moscova a fost dat publi

cității comunicatul comun sovieto- 
guineez cu privire la vizita ofi
cială în Uniunea Sovietică a lui 
Seku Ture, președintele Republi
cii și guvernului din Guineea.

In comunicatul semnat de Froi 
Kozlov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Seku Ture, se spune 
că în timpul întîlnirilor și convor
birilor oficiale ale conducătorilor 
sovietici cu președintele Republi
cii șl guvernului din Guineea,*  
părțile au constatat că, în scopul 
slăbirii continue a încordării in
ternaționale și a creării unei at
mosfere de prietenie și încredere 
între toate statele, trebuie să fie 
rezolvată cît mai grabnic proble
ma dezarmării și să se obțină de 
urgență încetarea experiențelor 
nucleare.

In legătură cu aceasta, se sub
liniază în comunicat, președintele 
Seku Ture a declarat că guver
nul Guineei apreciază mult efor
turile guvernului sovietic îndrep
tate spre destinderea încordării 
internaționale și întărirea păcii, 
ceea ce este inseparabil de drep
tul incontestabil al popoarelor la 
independență și de factorii care 
contribuie la o colaborare interna
țională.

După cum se subliniază în co
municat, guvernul Guineei acor
dă o deosebită atenție schimbu
lui de vizite dintre președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și președintele S.U.A., 
în opera de stabilire a unei at-

---------------- O.

Mitingul de la Kremlin consacrat prieteniei 
sovieto-guineeze

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță :

La *26  noiembrie în Palatul 
Mare al Kremlinului a avut loc 
un miting consacrat prieteniei 
dintre popoarele Uniunii Sovie
tice și Republicii Guineea.

La miting a participat Seku 
Ture, președintele Republicii și 
primul ministru al Guineei, și 
persoanele care-1 însoțesc.

In prezidiu au luat loc con
ducători ai guvernului sovietic 
și partidului comunist.
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In S.U.A. a a- 
părut o carte 
care a reținut w
in mod deosebit 
atenția cititorilor și a fost larg 
comentată de gazetarii acredi
tați la Washington. Este „Ame
rica cea vincibilă“ al cărei au
tor Emmet John Hughes, cu
noscută figură politică a parti
dului republicani, a lucrat vre
me îndelungată pe lingă Casa 
Albă. Despre el se spunea că 
„era cel mai bun 
vintărilor rostite 
tele Eisenhower“. 
te, ne informează 
respondentul săptămîrralului en
glez „Sunday Times“, reprezin
tă „un strigăt de durere“ în 
fața falimentului politicii ame
ricane din perioada postbelică. 
Cartea pune probleme ca: „In 
ce constă boala noastră națio
nală ?“ și „Ce merge prost în 
diplomația americană ?“. Cău- 
tînd rădăcinile acestei boli, Hu
ghes constată că principiile de 
bază ale politicii S.U.A. formu
late de Dulles s-au dovedit fun
damental false. Unele din ele, 
demonstrează autorul, ca de 
pildă, poziția față de Uniunea
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autor al cu- 
de președini- 
Această car- 
Brandon, co- 

moșiere de încredere și înțelege
re adevărată în relațiile interna
ționale.

Președintele Seku Ture a de
clarat că guvernul țării sale spri
jină în întregime propunerile so
vietice cu privire la dezarmarea 
generală și totală. El și-a expri
mat dorința ca fondurile care ar 
deveni disponibile în urma dej 
zarmării, să poată servi țelurilor 
constructive și îndeosebi la ridi
carea nivelului de trai al țărilor 
slab dezvoltate.

La rî'ndul său, guvernul sovie
tic a declarat că manifestă o depli
nă înțelegere față de politica ex
ternă de pace promovată de gu
vernul Republicii Guineea, baza
tă pe principiile unei neutrali
tăți pozitive.

Părțile și-au exprimat părerea 
unanimă că una din cele mai im
portante sarcini a timpurilor noas
tre este lichidarea rușinosului 
sistem colonialist și că popoarele 
Africii, ca și popoarele celorlalte 
continente, trebuie să se bucure 
nestăvilite de dreptul la indepen
dență națională.

Gonstatînd dezvoltarea cu suc
ces a relațiilor de prietenie sovie- 
to-guineeze, bazate pe principiile 
coexistenței pașnice, părțile au 
subliniat cu satisfacție că acor
durile încheiate de ele anterior 
cu privire Ia schimbul de mărfuri 
și plăți, cu privire la colaborarea 
economică și tehnică, au contri
buit la o colaborare economică 
rodnică.

Părțile au încheiat un acord cu 
privire la colaborarea culturală.

La miting au luat parte nu
meroși reprezentanți ai între
prinderilor și instituțiilor din 
Moscova, oameni de știință și 
cultură.

Mitingul a fost deschis de 
Nikolai Bobrovnifcov, președin
tele Comitetului Executiv al 
Sovietului din Moscova.

La miting au hiat cuvîntul 
Frol Kozlov, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și președintele Gui
neei, Seku Ture.

America cea vincibilă“
Sovietică, teoria, despre „elibe
rarea“ țărilor din Europa răsă
riteană, definiția de „domnie a 
legii“ dată politicii americane 
și alte sloganuri ale lui Dulles, 
„s-au demascat prin goliciunea 
lor“.

Intre acțiunile
S.U.A. și pro- ---------- ---- =
paganda făcută 
teoriei privind 
„domnia legii 
care trebuie să 
înlocuiască domnia forței“ sînt 
contradicții care nu constituie 
pentru nimeni un secret. Hu- 
gbes critică politica americană 
care ignorează realitatea refu- 
zînd să 
Chinei 
această 
steril și 
ziții care împiedică orice trata
tive“. In poziția față de proble
mele Europei este condamnată 
rigiditatea adoptată de condu
cătorii S.U.A. Numeroase ac
țiuni politice printre care „teza 
represaliilor masive“ împotriva

NOTĂ EXTERNĂ

recunoască guvernul 
populare, preferind în 
problemă „un imp^s 
cramponindu-se de po-

A.I. Mikoian s-a înapoiat 
la México City

MEXICO CITY 27 (Agerpres). 
A. I. Mikoian, prim-vicepre- 

ședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., s-a înapoiat la 
México City după călătoria de 4 
zile făcută prin țară. El a vizi
tat orașele Monterrey, Ciudad- 
Pemex și Poza-Rica.

----- O—
Nasser aduce mulțumiri 

U. R. S. S. pentru ajutorul 
acordat în construirea 
barajului de la Assuan
CAIRO 27 (Agerpres). TASS 
La 26 noiembrie a avut loc la 

Cairo o adunare festivă a mem
brilor Asociației inginerilor din 
regiunea egipteană a R.A;U., 
în legătură cu apropiata înce
pere a lucrărilor de construire 
a barajului de la Assuan.

Luînd cuvîntul în cadrul a- 
dunării festive, președintele 
Nasser a adus mulțumiri Uniu
nii Sovietice pentru ajutorul a- 
cordat în construirea barajului 
de la Assuan. El a arătat că 
R.A.U. a primit ajutorul Uniu
nii Sovietice în construirea a- 
cestui baraj pentru că acest a- 
jutor nu a fost legat de nici o 
condiție politică.

----- - - -~* «*** =-----  - ----- —
O nouă metodă de uscare rapidă 

a betonului
VARȘOVIA 27. Coresponden

tul Agerpres anunță :
Cercetătorii științifici de la 

Politehnica din Cracovia ați e- 
laborat o nouă metodă de usca
re rapidă a betonului. Pînă a- 
cum pentru uscarea și întărirea 
betonului în cofraje erau nece
sare 28 de zile. Aplicînd noua 
metodă, procesul de uscare se 
reduce la jumătate de oră. A- 
ceastă metodă ar putea fi nu
mită metoda deshidratării beto
nului, eăd inovația constă în 
fond în scoaterea apei din beto

-------------------C-------------------

In R. F. G. continuă acțiunile 
împotriva pregătirilor militare

BERLIN 27 (Agerpres) TASS 
In Germania occidentală conti

nuă acțiunile îndreptate împotriva 
pregătirilor militare care se des
fășoară în țară. După cum trans
mite agenția A.D.N., organizația 
vest-germană de tineret „priete
nii naturii" a protestat cu hotă- 
rîre împotriva extinderii poligo
nului militar de la Vogelsăng. In 
protest se subliniază că în urma 

țărilor socialiste, „doctrina Ei- 
senhowef“ șl politica față de 
Taivan s-au dovedit absurde. 
Hughes se plînge că politica a- 
mericană „oscilează între dra
mă și. mediocritate“.

Cartea, după părerea corespon
dentului Bran- 
don, are o ma
re semnificație 
prin faptul că 
ea vine să se 
adauge la „co

ral care a început să se forme
ze printre personalitățile influ
ente americane“. Din acest cor 
care se întreabă: Ce merge 
prost în America? fac parte 
Walter Lippmann, George Ken- 
nan, James Reston, John Ken- 
nedy, Avferel Harriman și nu
meroși editori ai marilor ziare. 
Ca și ei, Hughes s-a trezit în 
fața unor realități internațio
nale care le-au zguduit serios 
concepțiile despre „invincibili
tatea S.U.A.“ în toate domenii
le: sputnicii sovietici și stația 
automată interplanetară, prăbu
șirea monopolului atomic al

Sesiunea Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R. și-a încheiat lucrările
MOSCOVA (Agerpres) r
La 26 noiembrie sesiunea So

vietului Suprem al R.S.F.S.R. a 
ales pe deputatul Nikolai Orga- 
nov în funcția de președinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem ai 
R.S.F.S.R.

Din însărcinarea grupului de 
partid și al Consiliului decanilor 
de vîrstă al Sovietului Suprem, 
propunerea a fost făcută de Piotr 
Pospelov, secretar al G.C. al 
P.G.U.S.

Incepînd din februarie 1958 
Nikolai OrganoV a ocupat postul 
de vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri ăl R.S.F.S.R. înainte de 
aceasta, timp de 20 de ani, el a

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

.♦Ä1 șaselea eșec la pîncT*
WASHINGTON 27 (Agerpres) 
„Nereușita lamentabilă", „Eșec 

grav" sînt unele dur titlurile sub 
care ziarele și agențiile ameri
cane de informații au publicat 
știrea cu privire la lansarea ne
reușită a rachetei „Atlas-Able" 
in direcția Lunii. S.U.A. doreau 
să arate lumii întregi că „nu au

nul moale, ceea ce se obține cu 
ajutorul unui grup de aparate 
speciale. La început, pe șantie
rele experimentale metoda se a- 
plica numai la blocurile de be
ton drepte. In ultima vreme în
să metoda a fost extinsă și la 
elementele curbe. Avantajele a- 
plicării acestei metode sînt foar
te mari. In primul rînd se redu
ce timpul de construcție, în al 
doilea rînd se realizează impor
tante economii de lemn, cofrajele 
putînd fi folosite de mai multe 
ori.

extinderii poligonului se creează 
un mare pericol pentru populația 
din regiunea Aachen,

Protestele populației din Gel
senkirchen și de asemenea protes
tul autorităților din acest oraș 
au silit comandamentul Bundes- 
wehrului să renunțe la amplasa
rea în această regiune & unor 
subunități ale armatei .vest-ger
mane înzestrate cu rachete.
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S.U.A., influența | 
uriașă a poli- g 
ticii de pace a g 
U.R.S.S., idee a g 

coexistenței care rîștigă po- £
poarele și atrage pături tot mai k 
largi de americani și repetatele ® 
eșecuri flagrarte ale politicii £ 
americane. Prin nemulțumirea - 
pe care o reflectă, cartea este p 
simptomatică pentru momentul | 
politic ai S.U.A. in același timp o 
nu trebuie uitat că Emmet Hu-n 
ghes cu tot spiritul lui critic, g 
ca și cei menționați înainte este g 
de fapt adeptul a numeroase g 
concepții depășite cînd este g 
vorba de găsit soluții pentru o 
„însănătoșirea“ politicii S.U.A. o 
El mai visează încă la restabi- | 
lirea vechilor regimuri în țările ? 
care construiesc socialismul, £ 
vede dezarmarea nu ca o pre- ° 
misă ci o urmare a destinderii | 
politice etc. Hughes încă nu s-a £ 
acomodat cu datele noi ale si- £ 
tuației internaționale. De aceea, £ 
este bine gindită aprecierea ® 
corespondentului lui „Sundaiy ° 
Times“ care subliniază că f 
„domnul Hughes este mult £ 
mai convingător în criticile g 
sale decît în propunerile pozi- ? 
tive privind o nouă politică“. | 

lucrat în munci de răspundere în 
Siberia și în Orientul îndepărtat.

Sesiunea a eliberat pe Nikolai 
Ignatov din funcția de președin
te al Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R.

La sesiune a fost adoptată în 
unanimitate legea cu privire la 
procedura de revocare a deputați- 
lor Sovietului Suprem

Deputății care au luat cuvîn
tul la dezbateri au subliniat că 
această lege confirmă încă odată 
democratismul larg al sistemului 
sovietic de reprezentare.

La 26 noiembrie cea de a doua 
sesiune a Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R. și-a încheiat lucrările.

rămas în urma Rusiei" în ceea 
ce privește spațiul interplanetar 
și tehnica rachetelor.

7.iarul „Daily Newy“ din Wa
shington a apărut cu o manșe
tă în care se spune: „Lansarea 
unei rachete în Lună s-a termi
nat din nou printr-un eșec pen
tru S.U.A. — al șaselea eșec la
rînd?'.

Corespondentul din Washington 
al agenției vest-germane D.PA. 
transmite că „în cercurile oame
nilor de știință americani se vor
bește de un mare regres fap^e 
Uniunea Sovietică. Programi î- 
merican pentru cucerirea spațiu
lui cosmic, spun el, a fost din 
nou aruncat înapoi cu unul pînă 
la doi ani".

După cum relatează agenția 
France Presse, tehnicienii agen
ției aeronauticii și a spațiului a 
S.U.A. :— N.A.S.A. — au decla
rat că eșecul rachetei lunare este 
cu atît mai grav cu cît nici o al
tă rachetă de același tip nu mai 
poate fi disponibilă înainte de. 
toamna anului viitor.

PR06RAM DE RADIO
29 noiembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Din cîn- 
tecele și dansurile popoarelor, 
9,00 Teatru la microfon pentru 
copii, 10,00 Muzică, ' O 

.. De toate pentru toți, 14,00 C.ată 
orchestra „Doina Argeșului“ 
din Pitești, 14,55 Concert de 
muzică ușoară, 16,30 Concert 
popular, 17,40 Interpreți sovie
tici de muzică ușoară, 18,00 
Drumeții veseli, 19,05 Muzică 
ușoară de compozitori romîni,
19.30 Teatru la microfon: „Su
rorile Boga“. Scenariu radiofo
nic de Horia Lovinescu, 21,15 
Muzică de dans, 22,00 Radiojur
nal, buletin meteorologic și 
sport. PROGRAMUL II. 8,00 
Muzică ușoară sportivă, 8,30 
Clubul voioșiei, 9,45 „Călătorie 
muzicală“ — program de muzi
că ușoară, 10,50 Transmisie din 
sala Ateneului a concertului co
rului și orchestrei simfonice ale 
Filarmonicii de Stat „George E- 
nescu“, 13,15 Muzică de estradă,
14.30 Cine știe cîștigă ! 15,30
Arii din opere, 16,00 Vorbește 
Moscova 1 17,30 Muzică populară 
din R.P.F. Iugoslavia, 18,20 
Muzică ușoară și de dans im
primată pe discuri „Electrecord“, 
19,15 Transmisie din sala Tea
trului de Stat de Operetă din 
București a operetei „Plutașul 
de pe Bistrița“ de Filaret Barbu,

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM- 

BRIE : Pentru 100.000 de mărci 
AL. SAHIA: Săgeata albastră 
MUNCITORESC: Micul acrobat 
LONEA : Nauris; ANINOĂSA 
Pentru 100.000 de mărci; CRI 
VIDIA : Volnița; LUPENI : Sub 
marinul „Vulturul“; BARBA 
TENI : Ultima vrăjitoare; URI 
CÂNI: Dragoste pe note.
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