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cut rolul mare pe care il 
are cartea in educarea și 
culturalizarea oamenilor 
muncii. Ea înaripează și 
călăuzește pașii sp.e 

' mai înalte culmi 
științei și culturii, 
lucruri frumoase nu

prietena noastră 
— cartea ? De aceea, pe 
zi ce trece numărul prie
tenilor cărții devine tot 
mai mare. Despre ei vor
besc cu prisosință fișele 
de cititori.

Prieteni mulți are ». 
biblioteca clubului din 
Lonea. Ea este vizitată 
zilnic de un mare număr 
de cititori care vin aici 
să împrumute cărțile deTot centrul orașului Vulcan a devenit un 

șantier .
IN CLIȘEU : A început și termoficarea ora

șului. Șanțurile adînci așteaptă conductele de 
termoficare.

oîieleoiloî (iiiii
citite cu aproape 1.000

Printre dritorii 
ai bibliotecii se 
Ghermati Andrei, 
loan, Mărândescu 
ca, pensionarul 
Romulus. Creșterea 
mărului de cititori se da- 
corește in mare parte și 
numeroaselor acțiuni cu 
cartea care se organizează 
la bibliotecă, cum sînt : 
seri literare, simpozioane, 
concursuri-ghidtoare. di
mineți de basme, seri de 
poezie, acțiuni apreciate 
de oamenii muncii. In ul
timul timp s-au organizat 
mai multe recenzii, prin
tre care „Tinerețea lui 
Marx“, „Drum deschis". 
„Limpezire" și simpo-
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Cu 6 zile mai devreme
s-a bucurat și concursul- 

, ghicitoare organizat re
cent pe tema „Din poe- 

~ zia lui M. Eminescu"/ 
Astfel de acțiuni sînt 

multe la clubul din L6-

care au nevoie. zioanele literare „Din
Bibliotecara Ferchezău viața Iui Vasile Alecsan-

Aurica îi primește întot dri“, >1 Chipui omului
deauna bucuroasă și le nou in literatură" și
recomandă cu plăcere ce altele la care au luat
le mai bune cărți, ulti parte un mare număr de
mele noutăți apărute în tineri.
biblioteca. Și de fiecare De un frumos succes
dată cărțile recomandate 
sint noutăți oentru citi
tori.

Alături de biblioteca 
clubului funcționează mai 
multe biblioteci mobile 
și de casă care au făcut nea. Prin conținuta! 1 lor 
să sporească și mai mult 
numărul cititorilor. Nu
mai în acest an, față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut, numărul cititorilor 
a crescut cu peste 300. 
iar numărul volumelor

Muncitorii, tehnicienii și inginerii secției 
construcții metalice de la UJR.U.M.P., în frun
te cu comuniștii, au hotărit să întîmpine adu
narea de dare de seamă și alegere a noului 
birou al organizației de bază cu realizări deo
sebite în activitatea de producție. Hotărlrea 
colectivului prevede ca pînă la data ținerii a- 
dunării de alegeri — 24 septembrie — să fie 
îndeplinit planul pe luna septembrie la toate 
sortimentele. Muncind cu rivnă demnă de 

jflmdă, metalurgiștii din secția construcții și-au 
*^^aîizat întocmai hotărirea luată. In diminea

ța zilei de 24 septembrie, graficul de produc- 
. ție din uzină arăta că secția construcții meta

lice și-a îndeplinit planul lunar la sortimen
tele prevăzute executind întreaga cantitate 
planificată de tuburi de aeraj, tuburi flanșate. 

La acest succes închinat alegerilor de partid 
au contribuit cu precădere membrii și candi- 

tu- dațî; de partid, care au fost tot timpul lunii 
• septembrie însuflețitorii întrecerii socialiste, 

exemple vii de hărnicie in producție. Realiză
rile cele mai frumoase le-au obținut brigăzile 
conduse de comuniștii Voinici Ștefan, Biro Ru
dolf. Kiss Teofil. Bine au muncit și sudorii 

N. Constantin, 
Mardare V. și 
Lupu Victor.

Directivele Congresului al 
IlI-lea al partidului trasează 
iodustriei forestiere sarcini 
importante in ce privește ri
dicarea nivelului tehnic in ex
ploatările forestiere. Indicele 
de mecanizare a exploatării 
parcheîeior este prevăzut să 
ajungă in anul 1965 la 50—55 
Ia sută la doborit și scos-apro- 
piat iar la încărcat mecanic la 
55—60 la sută. Pe această ba
ză. gradul de utilizare in sco
puri industriale a masei lem
noase trebuie să crească de la 
aproape 60 la sută in 1959 la 
circa 70 la sută in 1965, iar 
pierderile de exploatare să se 
reducă cu peste 50 la sută. In 
vederea exploatării raționale a 
fondului forestier, s-a pus un 
accent deosebit pe construirea 
în masivele păduroase a căilor 
de transport — drumuri auto 
și căi ferate forestiere. In pe
rioada 1960—1965 se prevede 
construirea a peste 8.500 km. 
drumuri permanente. între
prinderii noastre ii revine din 
această sarcină să construias
că cca. 100 km. drumuri auto.

In ultimii 3 ani (1960-1963) 
întreprinderea forestieră Pe
troșani a primit fonduri in va
loare de 21.096.000 lei din care 
19.822.000 lei pentru construc
ția de noi drumuri forestiere. 
Peste 700.000 lei s-au alocat, 
de asemenea, in scopul procu
rării și montării de noi utilaje.

Colectivul întreprinderii noas
tre, îndrumat de comitetul de 
partid, a depus tot efortul 
pentru introducerea tehnicii 
noi. Comitetul de partid a a- 
nalizat periodic activitatea e- 
conomică a Întreprinderii tra- 
sind ca sarcină dezvoltarea căi
lor care duc la obținerea de 
rezultate bune în exploatarea 
rațională a parchetelor. O a- 
tenție deosebită s-a dat orga-

de 
la, 
a- 
la

nizării muncii in exploatările 
forestiere, in scopul măririi 
productivității muncii și creș
terii salariului mediu al mun
citorilor. S-a extins munca în 
acord global și brigăzi com- 
plexe. Gradul de mecanizare 
a crescut continuu, ajungîn- 
du-se la doborit și secționat 
la 24 la sută în 1960 la 57 
sută pe prima jumătate a 
nului 1962. De asemenea,
scos apropiat indicele de me
canizare a crescut de la 38 la' 
sută in 1960 la 58 la sută pe 
prima jumătate a anului 1962.

Mecanizarea fazei doborit și 
secționat s-a realizat prin in
troducerea in 
fierăstraielor 
„Stil". In 1962 
tor fierăstraie
In ce privește mecanizarea fa
zei încărcat, rezultatele sînt. 
Încă sub posibilități. Astfel, cu 
transportorul mecanic introdus' 
In depozitul final Gara niicăii 
s-a încărcat mecanizat doar 8 
la sută din masa lemnoasăl 
dată in producție în primele» 
șase luni ale anului curent.' 

La scos-apropiat, un accent 
deosebit s-a pus pe extinderea; 
instalațiilor cu cablu și anume 
funicularele de tipurile Wies- 
sen și Mineciu. In perioada 
ultimilor trei ani au funcțio
nat in medie 11 funicular® 
Wiessen cu care s-a obținut 
un indice de mecanizare de 30 
la sută, în semestrul I 1962. 
Cu cele 4 funiculare Mineciu 
s-a obținut un indice de 14 
la sută. Un rol deosebit in me
canizarea fazei scos-apropiat 
l-au avut și tractoarele. In pe
rioada primului semestru, cu

exploatare a 
„Drujba" și: 
numărul aces- 

a ajuns la 26.'

MIRCEA SÎRBU
inginer șef la I. F. Petroșani
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NOI BLOCURI ÎN LUCRU
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Pe toate șantierele, lu 
crările se desfășoară din 
plin. Constructorii zoresc 
cu munca hotărîți să pre
dea in folosință oină la 
sfîrșitul anului aparta
mentele olanificate. Con
structorii din Petroșani 
vor preda în folosință îr. 
trimestrul III un număr

In secția I-a chimică, denu
mită secție de preparare a 
Viscozei, după procesul tehno
logic care are loc aici, nici un 
muncitor nu se află in afara 
întrecerii socialiste. Astfel so 
explică de ce secția respectivă 

W deține titlul de secție frunta
șă. Un aport la acest rezultat 
l-au avut și maiștrii secției 
printre care se află și tînăra 

din clișeu, Racolța Ana.

instructiv-educativ, prin 
subiectele interesante pe 
care le tratează, ele atrag 
întotdeauna un mare nu
măr de oameni ai mun
cii.

GH DUMITRU

(Continuele în pag. 3-a)

Angajat în concursul ga
zetelor de perete organizat 

colec- 
gazetei 
din A- 
rodnică

de 128 apartamente, iar 
în trimestrul IV încă 362 
apartamente ; construc
torii din Lupeni 85 a- 
oartamente în trimestrul 
III și 252 apartamente în 
trimestrul IV, , iar .cons
tructorii din Petrila 97 
apartamente în trimes
trul IV. ;

Tinerii constructori de la Coroiești 
desfășoară o susținută muncă patriotică

Tinăra organizație U.T.M. de 
pe șantierul de construcție a pre~ 
parației Coroiești a devenit nu
cleul mobilizator al masei de ti
neri în lupta pentru îndeplinirea 
tuturor sarcinilor ce stau in fața 
constructorilor șantierului. Un lo„ 
important in activitatea comite
tului organizației UT.M. îl ocu
pă munca patriotică.

La descărcarea și stivuit ea 
cărămizilor

Specific tuturor marilor șantie
re este faptul că zi de zi sosesc 
vagoane cu materiale. Descărca
rea și stivuirea acestor materiale 
a devenit un obiectiv al acțiuni
lor de muncă patriotică. Nume
roase brigăzi de tineri construc
tori, după orele de serviciu, se 
îndreaptă spre rampele de des
cărcare venind în ajutorul mun
citorilor din acest sector, pentru 
a evita cazurile de staționare în
delungată a vagoanelor, aducînd 
în acest fel însemnate economii 
șantierului.

De curînd. în frunte cu utemis-

tr 
ra

in

tii Onofrei Constantin, Stănescu 
Nicolae, Hegeduș Carol, Tălmadu 
Gheorghe și alții, 15 tineri au 
participat la descărcarea și stivui
rea a peste 10.000 bucăți de că
rămizi. , , ■ ■ t t r

Curățirea sectoarelor 
spălătoriei

Intr-una din zilele trecute, 
nerii din organizația nr. 1 au 
mas după orele de serviciu
secțiile și sectoarele spălătoriei, 
pentru a le curăța de materialul 
lemnos provenit din schelăria 
construcției. Cei peste 20 de ti
neri au adunat o frumoasă canti
tate de material lemnos din care 
o parte va fi refolosit. In urma 
acestei acțiuni, s-au creat condi
ții mai bune de muncă lucrători
lor de la montaj, în interiorul 
și sectoarele înconjurătoare ale 
spălătoriei dominînd curățenia și 
ordinea. La această acțiune s-au 
evidențiat utemiștii Biro Zamfir.

Timocea Damian și Brebenel »
Vasile. _ j J

•

Aspect plăcut
in împrejurimile clădirilor ♦ 

de locuit î

♦

ln jurul clădirilor de locuit 
proaspăt construite, pe lingă unele 
rămășițe de materiale de cons
trucții își găsiseră locul zeci de 
pietroaie, iar iarba se întinsese 
peste tot. Această stare de lu
cruri dădea un aspect neplăcut 
clădirilor. La propunerea comi
tetului U.T.M., un colectiv de 
peste 30 de tineri înarmați cu 
sape, tîrnăcoape și lopeți a între
prins o acțiune de curățire a îm
prejurimilor clădirilor. In scurt 
timp, materialele, pietroaiele și 
iarba au dispărut, locul lor fiind 
luat de frumoase ronduri.

Dintre cei peste 30 de parti- 
cipanți la această acțiune, au 
muncit cu entuziasm tinerii Du
mitrescu Nicolae, Mânu Vasile, t 
Tufiș loan. Buhăescu Vaier și al- • 
ttt.

de „Steagul roșu" 
tivul de redacție al 
de perete „Minerul" 
ninoasa desfășoară o 
activitate.

IN CLIȘEU : Ing. 
Mircea, responsabilul 
vului gazetei de perete și 
Pop Silvia, responsabila teh
nică, punînd la gazetă o nouă 
ediție legată de calitatea căr
bunelui la mina Aninoasa.

Nicoară 
colecti-

♦ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦♦ ♦ ♦♦
♦
♦♦

pen- 
mari 
con- 
me-

5637 tone de combustibil 
convențional economisit

Mecanicii și fochiștii Depou
lui C.F.R. Petroșani desfășoa
ră o însuflețită întrecere 
tru realizarea de cit mai 
economii de combustibil 
vențional. Prin folosirea
todei de remorcare a trenuri
lor cu tonaj sporit precum șl 
prin o mai bună întreținere a 
locomotivelor ei au reușit să 
facă o economie de la începu
tul anului de 5.637 tone de 
combustibil convențional. Cu 
cantitatea de combustibil eco
nomisită în acest timp se pot 
remorca circa 1.100 trenuri d- 
marfă pe distanța Petr'” 
Simeria și retur.

Â



STEAGUL ROȘU

Ca ia fiecare început de an școlar, și de această dată nu
mărul cadrelor didactice care predau la școlile din Valea Jiu
lui s-a mărit prin repartizarea de noi absolvenți ai institute
lor de învățămînt superior și ai școlilor pedagogice.

Iată în clișeul nostru pe profesoara Stelea Elvira, absol
ventă a facultății de istorie filozofie, secția pedagogie romînă 
din Cluj, repartizată la Școala de 8 ani nr. 1 din Petrila Ia 
una din primele ei ore in invățămînt.

La ora de
Ecourile clopoțelului nu se stin

seseră încă, dar elevii Școlii de 
8 ani nr. 1 din Petrila trecuseră 
deja în clase.

Elevii din clasa a Vil-a aveau 
oră de gramatică, una din orele 
mult îndrăgite de ei.

— St ! vine tovarășa profesoa
ră — s-a auzit glasul elevului de 
serviciu.

Cînd a intrat în clasă profe
soara Daniel Lucia, elevii aștep
tau într-o liniște deplină.

— Luați loc. Cine sînt ab
senți ?

— Tovarășă profesoară, nu lip
sește nimeni.

— Bine. Să vedem dacă toată 
lumea și-a făcut tema... Da... Pro
fesoara avea de ce să fie mulțu
mită.

La acest capitol nici un... res- 
tanțier.

— Astăzi vom trece la o nouă 
temă de gramatică: Vocabularul 
Mai întîi, continuă profesoara, pen
tru ca să puteți înțelege mai bine 
noua lecție, vom face o scurtă re
capitulare a celor învățate în anul 
trecut despre semnele de punctua
ție.

Profesoara nici n-a apucat să pu
nă prima întrebare, că cei 35 de

gramatică
elevi au și fost cu mina ridicată. I

Și de fiecare dată, înainte de a ' 
trece la lecția nouă, profesoara j 
Daniel Lucia face o scurtă reca- | 
pitulate a lecției anterioare.

Apoi s-a trecut la lecția de zi.
— Vocabularul limbii romine

— își începu profesoara expunerea
— se compune din două părți...

Apoi, profesoara vorbi elevilor 
despre felul cum trebuie să se ex
prime corect, într-o limbă vie, 
curgătoare, atit în scris dt și oral.

Elevii ascultau cu atenție și-și 
notau în caiete ceea ce le spunea 
profesoara.

Din cînd în cînd profesoara se 
oprea pentru a se adresa clasei.

— înțelegeți copii ?
Elevii se străduiau să-și însu

șească cît mai bine explicațiile 
profesoarei. De altfel scurta re
capitulare a lecției predate a scos 
în evidență dragostea elevilor 
pentru învățătură, dorința lor de 
a ști dt mai multe.

Clopoțelul a sunat de ieșire. 
Ora s-a terminat. Elevii au plecat 
spre case mulțumiți. Ora de gra
matică le-a plăcut. Au învățat 
multe. Dar îi mai așteaptă și alte 
ore la fel de frumoase.

D. GHIONEA

Pregătiri pentru deschiderea 
«oului an universitar ia LMLP.

Peste cîteva zile se deschid 
din nou porțile institutelor de 
învățămînt superior. începe 
un nou an universitar. Acum 
pregătirile pentru această săr
bătoare a studenților sînt pe 
terminate. Pe ici, pe colo se 
mai fac retușări pentru ca 
studenții să aibă asigurate 
toate condițiile unui studiu 
temeinic, aprofundat.

Aceeași activitate febrilă are 
loc în aceste zile și la Institu
tul de mine din Petroșani. Aici 
s-au luat o seamă de măsuri 
pentru a crea condiții cît mai 
bune de studiu.

Studenții institutului au la 
dispoziție 3 cămine cu dormi
toare confortabile, cu săli de 
studiu, vestiare și baie pre
cum și o cantină cu autoser
vire cu peste 900 de locuri.

In noul an de învățămînt 
celor 30 de săli de seminarii cu 
1660 de locuri existente, li se 
vor adăuga încă 10 din noul 
corp de învățămînt care va fi 
dat în folosință în eurînd.

De asemenea, se va da în 
folosință un corp cu săli de la
boratoare. Pînă în prezent la
boratoarele institutului au fost 
înzestrate cu diferite aparate 
și instrumente în valoare de 
peste 282.000 lei urmînd ca în 
viitor numărul aparatelor să 
crească și mai mult.

_=©=_

Cărți de pedagogie
In „Librăria noastră" din 

Petroșani au apărut o serie de 
cărți noi de pedagogie printre 
care: „Din istoria pedagogiei 
romînești". „Opere pedagogice 
alese" de Makarenko. „Educa
ția estetică a copilului în fa
milie", „Legarea teoriei de 
practică în studiul fizicii și 
chimiei", „Legarea teoriei de 
practică în studiul matema
ticii", „Igiena școlară", „Psi
hologia copilului preșcolar" 
„Pedagogia preșcolară", „Pre
darea aritmeticii la clasa I-a“ 
și altele.

Pentru a veni in sprijinul 
cadrelor didactice și părinți
lor, librăria primește zilnic co
menzi pentru furnizarea căr
ților dorite.

Pentru ca studenții să-și în
sușească cît mai bine materia 
predată, cadrele didactice de 
ia Institutul de mine au ela
borat noi cursuri de speciali
tate. Așa de exemplu, au fost 
elaborate: „Cursul de exploa
tări miniere" de prof. ing. Ko
vacs Ștefan, rectorul I.M.P., 
„Curs de geometrie analitică 
și diferențială", „Curs de chi
mie" și altele. Pe lîngă aces
tea, institutul dispune de o 
bibliotecă cu peste 85.000 vo
lume, tratate de specialitate 
și cărți de literatură beletris
tică și politică.

In acest an universitar la 
LM.P., în cadrul facultății de 
mine, a luat ființă o nouă 
secție, cea de topografie mi
nieră iar pe lîngă facultatea 
electromecanică va funcționa 
și cursul seral pentru munci
torii și tehnicienii aflați în 
producție.
Anul acesta 

cursurile insti
tutului vor fi 
frecventate de 
1544 de stu- 

denți dintre care 
307 numai în 
anul I. Aceasta 
înseamnă o creș
tere importan
tă față de anul 
1948, anul în
ființării insti
tutului, cînd 
numărul stu
denților nu de
pășea cifra de 
127.

Mulți tineri 
veniți din mine 
sau de pe băn
cile școlilor vor 
păși anul aces
ta pentru pri - 
ma dată pra
gul institutului. 
Dar alături de 
ceilalți studenți 
ei sînt animați 
de dorința de a 
învăța cu per
severență, de a 
răsplăti grija 
partidului și 

guvernului pen
tru minunatele 
condiții de în
vățătură și de 

viață care le-au 
fost create.

/
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Planul de muncă al școlii 
în noul an de învățămînt

din 
ce-

de

La Școala de 8 ani nr. 2 
Petroșani, ca de altfel și la 
lelalte școli, zilele acestea a fost 
definitivat planul general 
munaă al școlii. Planul pre- 
vede sarcini și termene precise 5 
pentru fiecare cadru didactic^ > 
De asemenea, in planul general < 
au fost incluse o serie de refe~ < 
rate care se vor ține in cadrul > 
consiliilor pedagogice. Printre a~ > 
cestea se numără „Organizarea ? 
și educarea colectivului de c- ? 
levi“, pe care-l va (ine prof. > 
Titescu Maria și „Organizarea $ 
evidenței cunoștințelor elevilor ; 
și metodele de lucru cu cei ri- > 
mași in urma1 de prof. Văcaru , 
Maria.

Paralel cu întocmirea planului 
general de muncă, comisiile me- 
todice pe specialități, precum fi î 
comisia diriginților și-au întoc~ > 
mit planurile de muncă pe pri- < 
mul trimestru.

Biblioteca clubului muncitoresc din Aninoa- 
sa numără sute de cititori. Printre aceștia 
mulți sînt elevi ai școlii din localitate.

IN CLIȘEU : Două colege de clasă, dou^ 
prietene ale cărții, elevele Farcaș Ileana și 
Popa Iuliana din clasa Vl-a a Școlii de 8 ani 
din Aninoasa, la biblioteca clubului din loca
litate.

Din activitatea organizațiilor U. T. M. din școli

îmbunătățirea activității instructiv-educative 
preocupare de seamă

Zilele trecute, la Petroșani a 
avut loc o ședință de analiză a 
muncii organizațiilor U.T.M. din 
școlile medii și profesionale.

La ședință au participat tova
rășii Ghioancă Victor, secretar al 
Comitetului orășenesc P.M.R., 
Șandru loan, instructor al C.C. ai 
U.T.M., organele conducătoare 
U.T.M. din școli, invitați.

Atit din referatul prezentat dc 
către tov. Măceanu Letiția. secre
tara Comitetului orășenesc U.T.M. 
Petroșani, dt și din discuțiile ce 
au urmat, a reieșit că organiza
țiile U. T. M. din școli, sub 
conducerea organizațiilor de partid 
și cu sprijinul cadrelor didactice, 
au obținut rezultate importante în 
ceea ce privește munca instructiv - 
educativă. Astfel, ca urmare a 
muncii mai organizate, mai susți
nute duse de organizațiile U.T.M., 
de cadrele didactice, numărul e- 
levilor promovați a fost mult 
mai mare dealt în anii trecuți. Suc
cese de seamă au fost obținute și 
în munca de educare a elevilor. 
Organizațiile U.T.M. au desfășu
rat o activitate multilaterală fo
losind metode de muncă ma* a

tractive, mai interesante, ele con
tribuind din plin la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a elevilor, la 
formarea opiniei colectivului față 
de abateri. Un efect pozitiv asu
pra elevilor l-au avut adunările 
cu tema „A învăța e o datorie de 
onoare" organizate de anul II al 
Școlii profesionale din Petroșani 
și adunările cu tema „A învăța 
bine înseamnă a-țj iubi patria", 
organizate de elevii clasei a IX-a 
de la Școala medie din Lonea.

Au fost organizate acțiuni care 
au contribuit la dezvoltarea conș
tiinței socialiste a elevilor, la 
dezvoltarea spiritului lor de în- 
tr-ajutorare. In școli au fost or
ganizate întîlniri, expuneri, discu
ții asupra unor cărți, spectacole, 
excursii, vizite, reuniuni tovără
șești, competiții sportive.

Pentru cunoașterea politicii par
tidului nostru, a realizărilor re
gimului democrat-popular, în acest 
an școlar informările politice au 
fost ținute cu mai multă regula
ritate, cercurile de învățămînt po
litic U.T.M. au funcționat mai 
bine.

Cu toate rezultatele obținute, la 
ședință s-a apreciat că în activi

tatea organizațiilor U.T.M. din 
școli s-au manifestat și o serie 
de lipsuri.

Faptul că mai mulți elevi au 
rămas corigenți sau repetenți, de
monstrează că organizațiile U.T.M. 
nu s-au ocupat în suficientă mă
sură ca toți elevii să-și însușească 
cunoștințele din școală. Numai ast
fel se explică de ce la cele patru 
școli medii existente în Valea 
Jiului au rămas repetenți 53 de 
elevi.

In adunările generale au fost 
dezbătute prea puține teme care 
să-i ajute pe elevi în planificarea 
și folosirea judicioasă a timpului 
de studiu, cate să le trezească 
dragostea față de învățătură și 
meseria aleasă.

La aceste cauze se mai adaugă 
și faptul că birourile organiza
țiilor U.T.M. au considerat că mo
bilizarea elevilor la consultații și 
meditații revine numai cadrelor 
didactice.

O altă latură importantă a 
muncii organizațiilor U.T.M. din 
școli, dezbătută în ședință, a fost 
aceea a educației elevilor. De 
această sarcină importantă, unele 
organizații U.T.M. s-au ocupat 

formal. Aceasta o arată și faptul că 
mai sînt elevi care lipsesc nemoti
vat de la ore, au o comportare 
care lasă de dorit, umblă intr-o 
ținută necorespunzătoare.

Și informările politice în unele 
cazuri s-au desfășurat nesatisfăcă
tor. Deși ele trebuiau ținute bilu
nar,dezbătîndu-se probleme de po
litică internă și externă, adesea 
s-a întîmplat ca informările să se 
rezume la înșiruirea unor eveni
mente sau chiar numai la citirea 
unor articole din ziar.

O preocupare slabă s-a mani
festat în unele școli și față de 
învățămîntul politic. Aceasta din 
cauză că propagandiștii au fost 
recrutați formal, lecțiile predate 
nu au avut un conținut bogat.

Analizând felul cum organiza
țiile U.T.M. s-au preocupat de e- 
ducarea comunistă a elevilor s-a 
apreciat că aceasta s-a desfășurat 
la un nivel mult sub cel cerut. 
Una din cauze este și aceea că 
planurile comune între organiza
țiile U.T.M. și direcțiunile școli
lor cuprinzînd activitățile cultural- 
artistice și sportive ori n-au fost 
întocmite, ori nu s-a urmărit în
deplinirea lor.

Aceste cîteva aspecte arată că 
în unele perioade ale anului șco
lar, organizațiile U.T.M. au scăpat 
din vedere sarcini importante, că 
activitatea lor nu s-a ridicat la ni
velul cerințelor.

In cuvîntul lor, tovarășii 
Ghioancă Victor, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid și 
Șandru loan, instructor al C.C. 
al U.T.M. au arătat că în noul 
an de învățămînt în centrul ac
tivității organizațiilor U.T.M. va 
trebui să stea. încă din primele 
zile de școală, mobilizarea tutu
ror elevilor la o muncă susținută 
pentru însușirea temeinică a cu
noștințelor teoretice și practice ce 
se predau în școală. Organizațiile 
U.T.M., sub conducerea organiza
țiilor de partid din școli, tre
buie să depună o susținută muncă 
politică în rîndul elevilor pentru 
a cultiva la aceștia dragostea față 
de învățătură, față de muncă, să 
le ridice nivelul politic și ideo
logic. De asemenea, temele alese 
pentru adunări să aibă un con
ținut bogat, interesant, educativ 
și să fie stabilite în funcție de 
cerințe. Este necesar să se acorde 
o atenție mai mare felului cum 
elevii își petrec timpul liber or
ganized pentru aceștia mai multe 
acțiuni atractive, bogate in con
ținut.

In munca lor, organizațiile 
U.T.M. din școli vor trebui să țiraL 
seama de recomandările făcu" 
pentru ca, într-adevăr să obțină 
rezultate mai bune, să-și înde
plinească întrutotul sarcinile ce le 
revin.
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Din scrisorile corespondenților 
pârtiei panți 

î-a îmbunătățit aprovizionam 
a vagonete

la concurs

goale
Colectivul sectorului 

transport al minei Lupeni 
seori a primit critici pentru 
faptul că nu reușea să satis
facă cerințele de vagonete 
goale. Nu odată s-a întîmplat. 
ca din abatajele minei să nu 
poată fi trimis la ziuă cărbu
nele depilat, pentru că loco
motivele A.E.G. nu pridideau 
cu transportul vagonetelor goa
le.

In dorința de a veni în spri
jinul producției, utemistul A- 
postol Radu, mecanic de loco
motivă A.E.G. a studiat posi
bilitatea remorcării unui nu
măr mai mare de vagonete pî
nă la puțurile 7 și S și cu fie
care transport subteran pe ca
re l-a efectuat a remorcat tot 
mai multe vagonete goale. 
Astfel a ajuns să transporte de 
la 35 vagonete goale la 50.

Inițiativa tovarășului Apos
tol Radu a fost îmbrățișată și 
de către ceilalți mecanici de 
locomotive de transport sub
teran și astfel de fiecare loco- 

<|R4ivă și cu fiecare transport, 
abatajele minei primesc în loc 
de 35 vagonete goale cite 50 
vagonete.

A. MICA 
mina Lupeni

de 
de-

Nu de mult, echipa de elec
tricieni condusă de Filipini 
Ioan a introdus în secția se
parație iluminatul fluorescent, 
cu ajutorul căruia se realizea
ză o mai bună sortare a căr
bunelui.

Zilele acestea în secția se
parație s-a petrecut un eveni
ment deosebit de important. 
A fost tradusă în viață pro
punerea maistrului comunist 
Cziraki Ștefan, de centraliza
re a întrerupătoarelor și ame
najare a unui panou cu apa
rate de manevră de la distan
ță și cu semnalizare optică.

Semiautomatizarea
de tovarășul Cziraki Ștefan, 
permite urmărirea de la dis
tanță, prin semnalizare opti
că, a modului de funcționare 
a benzilor și instalațiilor din 
separație și manevrarea aces
tora de la un pupitru 
mandă.

Executarea lucrărilor 
miautomatizare a fost
dințată echipei conduse 
tov. Lupșa Nicolae, care 
șit să termine lucrarea 
zile înainte de termen, 
fectuarea lucrărilor de
automatizare și-au adus apor
tul electricienii Teodorescu 
loan, Șerban Gheorghe, Sze- 
kereș Ștefan, Baci Carol, Ro- 
moșan loan.

propusă

de co-

de se- 
încre- 

de
a reu- 
cu 3 
La e- 
semi-

Dulgherii conduși de Stănciolu Gheorghe s-au specializat 
în executarea rapidă a cofrajelor pentru betoanele de elevație. 
Ei folosesc cu chibzuință materialul lemnos.

IN CLIȘEU: Dulgherii din brigada lui Stăncioiu Gheor
ghe împreună cu maistrul constructor Bogdan Alexandru.

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

Mecanizarea complexă — chezășia obținerii 
de indici înalți în producția forestieră

• PUBLICITATE

Semiautomatizarea 
secției separație

Secția separație de la pre
parația Petrila este locul unde 
cărbunele primit de la exploa
tările miniere Petrila, Lonea. 
Aninoasa și Vulcan este supus 
primului proces tehnologic. 
Abia venit din mină, prin in
termediul unei benzi colectoa
re, cărbunele pătrunde pe un 
ciur clasator unde are Ioc pri
ma sortare. Cărbunele de di
mensiunea sub 80 mm. 
transportat spre silozuri, 
unde își urmează drumul pen
tru spălare, iar cel de dimen- 

Jstunea de peste 80 mm. pă- 
^•trunde pe banda de claubaj 
■Wuntle se face alegerea sterilu

lui. Sterilul este ales, iar căr
bunele blocuri se încarcă în 
vagoane.

CONSTANTIN BADUȚA 
preparația Petrila

Vesie îmbucurătoare

pri

ește
de

Lipsa unui telefon public în 
apropierea stației C.F.R. Pe
troșani a creat multe neajun
suri publicului călător. Pentru 
a se pune capăt acestei situa
ții, Oficiul P.T.T.R. Petroșani 
a luat măsuri pentru monta
rea unui telefon public la bi
roul de informații al stației 
C.F.R. Astfel, în curînd publi
cul călător ce trece prin sta
ția Petroșani se va bucura de 
acest mijloc rapid de comuni
care.

L CRIȘAN
C.F.R. Petroșani

(Urmare din pag. l-a) 

un număr de patru tractoare 
forestiere pe pneuri și două 
tractoare KD 35, s-a realizat 
un indice de mecanizare de 
13 la sută.

Mecanizarea completă a fa
zei transport presupune ex
tinderea rețelei de transport 
auto. In acest scod se cer con
struite cît mai multe drumuri 
forestiere. In anul 1962 se vor 
construi pînă la 31 decembrie 
28 km. drum auto pe care e- 
fectuează transporturi un parc 
mediu de 30 de autocamioane.

Odată cu mecanizarea s-a 
extins acordul global la ma
joritatea parchetelor, precum 
și munca în brigăzi simple și 
complexe cuprinzîndu-se 63,67 
la sută din efectivul muncito
rilor forestieri din parchete, 
depozite etc. Drept urmare a 
extinderii mecanizării și a 
muncii in acord global, indi
cele de utilizare a masei lem
noase a sporit continuu ajun-

gînd în primul semestru la 
70,23 la sută.

Extinzînd și mai mult me
canizarea complexă în munca 
forestieră, vom dezvolta suc
cesele obținute pînă acum pe 
calea unei mai bune utilizări 
a masei lemnoase, vom ridica 
continuu rentabilitatea între
prinderii noastre.

------ -=©=-

Fier vechi pentru ofelari
O preocupare de seamă a 

muncitorilor din atelierul me
canic al minei Jieț este strîn- 
gerea fierului vechi din incin
ta minei.

Ei au strîns pînă în pre
zent peste 10.000 kg. fier vechi, 
care a luat drumul oțelăriilor. 
La colectarea acestei canti
tăți de fier vechi au contri
buit din plin membrii brigă
zilor conduse de Navradi Lau- 
rențiu și Munteanu Cornel. 
Muncitorii atelierului sint ho- 
tărîți ca pînă la sfîrșitul a-

Teatrul de stat 
Valea Jiului 

prezintă 
vineri 28 septembrie, orele 
20 la clubul minier Lu
peni, simbătâ 29 și du
minică 30 septembrie, o- 
rele 20 în sala Teatrului 

de stat

„Nuntă la castel" 
comedie în 3 acte 

de Suto Andrăs
Regia: Marcel Soma 

Scenografia: 
Emil Moise

Incepînd de la 1 octom- 
I brie 1962, spectacolele 

Teatrului de stat „Valea 
Jiului" vor începe la o- 
rele 19,30, accesul în sa
lă fiind permis numai la 

pauză.

;»

I. C. R. M.
Filiala Petroșani 

fingwă loi Mbili 
Angajarea se face prin 

concurs.
Termen de înscriere: 

10 octombrie 1962.
Informații suplimentare se 
pot primi la I. C. R. M. 
Petroșani, str. Republicii 

nr. 27.

Minerii aninoseni muncesc cu însuflețire 
pentru îndeplinirea integrală a angajamentelor anuale

nului să colecteze încă 10.000 
kg. fier vechi.

ȘTEFAN NAGY 
corespondent

• t ■ CITIȚI și RĂSPÎNDIȚI f
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? Pentru a primi ziarul cu f ? <
• regularitate, faceți abona- ’
♦ mente pe termen lung. •

Colectivul minei Aninoasa, sub 
conducerea comitetului de partid, 
s-a angajat ca în acest an să ex
tragă peste producția prevăzută 
22.200 tone de cărbune, să depă
șească productivitatea muncii pla- 
nificatiă cu 30 kg. de cărbune pe 
post și să obțină economii la pre
țul de cost în valoare de 800.000 
lei.

îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor de 
întrecere a stat permanent în cen
trul preocupărilor colectivului. încă 
din prima lună a anului, s-a pus 
un mare accent pe sprijinirea efec
tivă a brigăzilor de mineri, pe fo
losirea intensă a tuturor posibili
tăților de sporire a productivită
ții muncii în abataje. Maiștrii mi
neri, tehnicienii și inginerii s-au 
preocupat îndeaproape de organi
zarea judicioasă a fiecărui loc de 
muncă dînd îndrumări prețioase 
brigăzilor miniere. Toate aces
tea au făcut ca minerii aninoseni 
să obțină însemnate succese. In 
fiecare lună ce a trecut din acest 
an, planul pe exploatare a fost 
îndeplinit și depășit. Astfel, plu
sul de producție se ridică în pre
zent la aproape 23.000 tone de căr
bune. La această depășire cea mai 
de seamă contribuție au adus-o 
minerii sectorului IV. Ei au ex
tras în perioada ce a trecut din 
acest an aproape 14.000 tone de 
cărbune peste plan. Din cadru! 
acestui sector s-au remarcat în 
mod deosebit brigăzile conduse 
de Steț Petru, Moisiu Remus si 
Ianc Victor. Rezultate frumoase 
a obținut și colectivul sectorului 
I. Din abatajele acestui sector au 

fost extrase in plus de plan peste 
7.000 tone de cărbune. De aici se 
evidențiază minerii din brigăzile 
conduse de Cristea Aurel, Roman 
Petru, Bojte Adalbert și Sass 
Teodor.

Bine au muncit și minerii sec
torului IL Ei nu au rămas sub plan 
în perioada ce a trecut din acest
OOOOO0OOOOOOSOOOOOG00OOOOOOO0OOOOOCO

DHi EXPERIENȚA 
COLECTIVELOR FRUNTAȘE

aeeeoeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeooc
an decit într-o singură lună. Pro
ducția dată peste plan de secto
rul II este de aproape 2.000 tone 
de cărbune.

Odată cu introducerea tehnicii 
noi și cu aprovizionarea mai ju
dicioasă a producției a crescut și 
productivitatea muncii. In medie, 
pe mină, s-a obținut, în cele 8 luni 
de muncă ce au trecut, un randa
ment de 1,249 tone de cărbune 
pe post depășindu-se indicele pla
nificat cu 59 kg. de cărbune pe 
post. De remarcat este faptul că 
nici unul din colectivele sectoare 
lor nu a muncit sub randamentul 
prevăzut. Cele mai frumoase re
zultate s-au obținut in abatajele 
cameră. Aici s-a muncit cu un 
randament mai mare decit cel pla
nificat cu 244 kg. de cărbune pe 
post, ca urmare a faptului că a- 
vansarea medie a crescut în abata
jele cameră la 70 m. pe lună. 
Dintre sectoare, cea mai mare 
creștere a productivității muncii 
a obținut-o sectorul IV. Minerii 
de aici au muncit cu un randa

ment mediu de aproape 2,400 tone 
de cărbune pe post.

Succese de seamă au obținut 
minerii aninoseni și in domeniul 
reducerii cheltuielilor de produc
ție. Prin folosirea judicioasă a ma
terialelor. distribuirea rațională a 
energiei și alte măsuri, de redu
cere a consumurilor specifice, pe 
mină s-a realizat, în 8 luni, o 
economie la prețul de cost de 
455.000 lei. Fruntași în această 
latură a activității de producție 
sint mineri; din sectoarele II și 
IV. Ei au redus prețul de cost 
în medie cu peste 2 lei pe tona 
de cărbune extrasă. întregul co
lectiv al minei se străduiește să-și 
îndeplinească angajamentele și la 
economii. In acest scop se pune 
o mare bază pe reducerea consu
mului de lemn prin extinderea ar
mării metalice, răpirea și refo- 
losirea armăturilor vechi, aprovi
zionarea locurilor de muncă cu 
lemn de dimensiuni apropiate de 
cele cerute la armare. In luna tre
cut® consumul de lemn pe mină, 
a fost redus cu 1,6 m.c./1000 de 
tone de cărbune extrase.

Obținînd aceste succese în pro
ducție, minerii de la Aninoasa se 
apropie tot mai mult de îndepli
nirea integrală a angajamentelor 
anuale. Angajamentul de produc
ție, de exemplu, va fi îndeplinit 
cu 3 luni și ceva mai devreme. 
In acest fel, minerii din Aninoasa 
creează condiții ca în trimestrul 
IV al anului să atingă nivelul pro
ducție si productivității muncii 
prevăzute pentru primele luni ale 
anului viitor.

ȘT. EKART
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In U. R. S. S. <i fost lansat 
„(osmos-9’’

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 27 septembrie 1962, în U- 
niunea Sovietică a fost lansat
nou satelit artificial al Pămîntu- 
lui, „Cosmos-9“.

La bordul satelitului sînt insta
late aparate științifice destinate 
continuării cercetării spațiului cos
mic în conformitate cu programul 
anunțat de agenția TASS la 16 
martie a.c. Satelitul s-a plasat pe 
o orbită cu următorii parametri : 
perioada inițială de revoluție - 
90,9 minute ; depărtarea maximă 
de suprafața Pămîntului (la apo
geu) — 353 km ; depărtarea mini
mă la perigeu) — 301 km ; un-

ghiul de înclinație al orbitei față 
de Ecuator — 65 de grade.

La bordul satelitului sînt insta
late : un emițător radio care func
ționează pe frecvența 19,99-1 
Mhz, un sistem radiotehnic pen
tru măsurarea precisă a elemente
lor orbitei, un sistem radiotele- 
metric pentru transmiterea pe Pă- 
mint a datelor privind funcționa
rea dispozitivelor și a aparataju- 
lui științific aflate la bord 

Analiza datelor obținute 
tă că aparatajul instalat la 
dul satelitului funcționează 
mal.

Centrul de coordonare și calcul 
prelucrează informațiile obținute

ara- 
bor- 
nor-

G

TEL AW: Miting al
TEL AVIV 27 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Din inițiativa Comitetului pen

tru apărarea păcii din Izrael, la 
Tel Aviv a avut loc un miting 
de masă al opiniei publice din 
acest oraș, la care au luat cuvîn- 
tul delegați ai acestui comitet cart 
au participat la Congresul mon
dial pentru dezarmare generală >• 
pace de la Moscova.

partizanilor păcii
Partâdpanții la miting au adop 

tat o rezoluție care cheamă pe toți 
partizanii pădi din țară să lupte 
pentru dezarmare generală, pentru 
lichidarea focarelor de încordare 
în diferitele părți ale globului și 
crearea de zone denuclearizate in- 
cluzînd și regiunea Orientului Mij
lociu.

G

ln legătură cu mărea calamitate 
naturala din Spania

27
s-a
s-a

Vizita lui L. I. Brejnev 
în R. P. F Iugoslavia

SPLIT 27 (Agerpres).
La 27 septembrie locuitorii stră

vechiului port iugoslav Split au 
făcut o primire cordială lui L. I. 
Brejnev. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S-

La 
tic a 
torii 
și ai
primit cu deosebită căldură 
muncitorii șantierului naval 
Split pe care 
l-au vizitat
acest oraș. La mitingul care a avut 
loc au luat cuvântul L. I. Brejnev 
și L Franicevid, președintele Co
mitetului regional Split al Uniunii 
Sodaliste a poporului muncitor din 
Iugoslavia.

gară înaltul oaspete sovie- 
fost întâmpinat de conducă- 

Republicii Populare Croația 
regiunii Split. El a fost apoi 

de 
din

oaspeții sovietici 
după sosirea lor în

(Agerpres).
mai anunțat asu- 
abătut în cursul 
spre miercuri o

MADRID
După cum 

pra Spaniei 
nopții de marți 
puternică furtună care s-a trans
format într-o adevărată calami
tate pentru populația Catalonici 
și a părții de nord a Barcelonei.

La 26 septembrie un corespon
dent special al agenției France 
Presse a vizitat această parte a 
Spaniei. Iată impresiile sale trans
mise în cursul nopții de 26 spre 
27 septembrie. „Spania a cunoscut 
în cursul ultimelor 48 de ore cea 
mai gravă calamitate naturală cu
noscută în Europa în cursul ulti
milor 10 ani. Bilanțul provizoriu 
al acestor inundații se ridică la 
aproximativ 300 de morți, 400 de 
dispăruți, 250 de persoane rănite, 
42 de uzine distruse și zeci de 
case avariate de furia apelor. Zeci 
de kilometri de drumuri se află 
sub apă, iar o mare parte din te
renurile agricole aflate în apro
pierea fluviilor Llobregat, Besos, 
Ripall și Wera, au devenit adevă
rate lacuri artificiale. Numeroase 
„Bidonville“ aflate pe cursul

cestor fluvii au fost distruse iat 
locuitorii, în cea mai mare parte 
oameni săraci, și-au găsit moartea. 
Corespondentul menționează că pe 
șoselele naționale pot fi văzute 
zeci de mașini care au fost prinse 
de furia apelor.

Potrivit aprecierilor corespon
dentului cea mai lovită regAine de 
calamitate este regiunea Tarrasa. 
Aici pagubele sînt 
mari. Peste tot pot 

. nele caselor în care 
înainte mai pulsa 
Tarrasa, important
trial textil al Spaniei este 
în proporție de 80 la sută, 
mai mare parte din uzinele 
au fost distruse.

La Barcelona situația din 
tierele mărginașe nu este mai
nă. Pretutindeni pot fi zărite o- 
biecte și animale care plutesc dea
supra apei. Pe ici pe colo îți a- 
par în față cadavre de oameni 
prinși în somn de furia apelor 
sau de prăbușirea zidurilor caselor.

.Menim șomajului 
este inatceptabil te ridicat"

— Declarația 
președintelui Kennedy —
WASHINGTON 27 (Agerpres). 
După cum relatează Reuter, 

luind cuvîntul la 26 septembrie 
cu prilejul unei conferințe a re
dactorilor rubricilor economice ale 
ziarelor americane, președintele 
Kennedy a declarat că pe frontul 
economic al Statelor Unite există 
unele sectoare „care trebuie să ne 
dea serioase îngrijorări".

„Avem un procent al 
— a spus Kennedy — 
inacceptabil de ridicat,
capacitate industrială care nu este 
folosită în întregime, industria o- 
țelului constituind exemplul cel 
mai evident. Avem o stagnare e- 
conomică persistentă în anumite 
regiuni și mai avem încă un defi
cit îngrijorător al balanței noastre 
internaționale de plăți, precum și 
un ritm de dezvoltare economică 
care se află cu mult în urma altor 
țări industriale importante".

In legătură cu aceasta, preșe
dintele 
vernul 
S.U.A. 
rile ce
a realiza un ritm 
economică care să 
țele de muncă rezultate de pe ur
ma creșterii populației, precum și 
pe acei oameni care sînt dislocați 
din punct de vedere tehnologic".

șomajului 
care este 
Avem o

a-

—=©=.

In S.U.A. proteste 
împotriva acțiunilor 

enricubane
NEW YORK 27 (Agerpres).
In timp ce capetele înfierbîn- 

tate ale belicoșilor de la Washing
ton continuă să îndemne la o a- 
gresiune împotriva Cubei și la ins
tituirea unei blocade asupra insu
lei libertății, americanii lucizi în
cep să protesteze tot mai hotărit 
împotriva acestor aventuri insti
gatoare

La 23 septembrie un grup de 
membri ai Uniunii americane a 
studenților care luptă pentru apă
rarea păcii au organizat pichete 
în jurul Casei Albe în semn de 
protest împotriva provocărilor an- 
ticubane. Studenții au cerut să se 
promoveze o politică de pace sl 
prietenie cu Cuba.

Ziarul „Washington Post and 
Times Herald1* publică o scrisoa
re semnată de Alton Miller care 
avertizează că o agresiune împo
triva Cubei ar stîmi după toate 
probabilitățile un incendiu mon
dial.

lucrările Adunam Generale 
a 0. N. o.

NEW YORK 26 (Agerpres).
In ședința din 26 septembrie a 

Comitetului General al celei de-a 
17~a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. s-a adoptat hotărîrea 
de a recomanda să fie incluse pe 
ordinea de zi a sesiunii punctele 
importante propuse de Uniunea 
Sovietică : problema condamnă
rii propagandei în favoarea unui 
război nuclear preventiv și pro
blema Programul economic al de
zarmării.

Necesitatea discutării acestor 
probleme la sesiunea a 17-a a 
Adunării Generale a O.N.U. este 
atît de clară, îneît nici unul din 
reprezentanții puterilor occidenta
le nu a considerat posibil să ri
dice vreo obiecțiune. Delegația 
S.U.A. insă a recurs la vechea sa 
manevră. Ea a încercat să obțină 
ca aceste probleme să nu fie dis
cutate în ședințele plenare ale A- 
dunării Generale ci 
Adunării.

Delegatul sovietic, 
nov, a protestat cu 
potriva acestor manevre. Funda
mentând cererea de a include pro
blema condamnării propagandei în 
favoarea unui război nuclear pre
ventiv pe ordinea de zi a ședin
țelor plenare ale Adunării Ge
nerale, el a relevat importanța ex
cepțională a acestei probleme pen-

în comitetele

G. S. Semio- 
hotărîre îm-

tru cauza păcii și securității în 
întreaga lume, întrucît o asemenea 
propagandă reprezintă un act a- 
gresiv care contravine țelurilor și 
principiilor Cartei O.N.U.

Delegatul sovietic a fost spri
jinit de reprezentanții Poloniei și 
Romîniei. Totuși, prin majoritatea 
automată a voturilor țărilor blo
cului occidental și statelor latino- 
americane, Comitetul general a 
adoptat hotărîrea să recomande in
cluderea acestei probleme pe or
dinea de zi a ședințelor Comi
tetului Politic.

Delegația americană, sprijinită 
de delegații Angliei. Franței, Co
lumbiei și altor state, a reușit, de 
asemenea, să impună hotărîrea de 
a recomanda ca problema progra
mului economic al dezarmării să A 
nu fie examinată în ședințele ple
nare ale Adunării Generale ci 
în cadrul Comitetului nr. 2 (pentru 
probleme economice și financiare).

Delegatul sovietic a relevat nrr 
portanța discutării acestui prG^jjț^ 
ca problemă independentă, deoa
rece folosirea mijloacelor destina
te înarmărilor pentru dezvoltarea 
economiei pașnice a statelor, pen
tru ridicarea nivelului de trai și 
cultural al popoarelor este o pro
blemă importantă, care cere cea 
mai largă și atentă examinare.

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

Ansamblul „Rapsodia Romină* 
a sosit in S. U. A

deosebit de 
fi zărite rui- 
cu 48 
viața, 
centru

de ore 
Orașul 
indus- 
distrus 

Cea 
sale

car- 
bu-

WASHINGTON 27 (Agerpres). 
Ansamblul romînesc de cîntece 

dansuri „Rapsodia Romină".

Kennedy a declarat că gu
și cercurile 
trebuie să 
urmează să

de afaceri din 
analizeze măsu- 
fie luate pentru 

de dezvoltare 
„absoarbă bra-

Și 
după ce a susținut o serie de spec
tacole în Danemarca, a sosit în 
S.U.A.

La 25 septembrie a avut loc in 
sala operei din orașul Seatlie pri
mul spectacol din cadrul turneu
lui de peste 11 
artiștii romîni 
S.U.A.

Presa locală 
și informații 
arta 
tilor romîni.

Astfel „Seatlle Post Inteligen- 
cer“ în articolul intitulat „Rap
sodia Romînă“ salutată cu ovații" 
apreciază că „întregul ansamblu a 
dat un spectacol plin de energie 
care a determinat publicul să ova
ționeze finalul programului și a- 
ceste ovații au fost pe deplin me
ritate".

Descriind programul, același 
ziar arată că „spre deosebire de

săptămîni pe care 
îl întreprind în

a publicat articole 
în care elogiază 

interpretativă a artiș-

MOSCOVA. — După cum 
transmite agenția Novosti, la Mos
cova s~a deschis consfătuirea unio
nală a lucrătorilor din instituțiile 
sanitare ale Uniunii Sovietice. 
Participanții la consfătuire anali
zeze problema deservirii popu
lației în unitățile sanitare spitali
cești.

NEW YORK. — Potrivit rela
tărilor corespondentului din Hol- 
landia al agenției United Press 
International în Irianul de vest a 
sosit cel de-al doilea contigent al 
trupelor O.N.U. format din 150 
de militari pakistanezi. Peste câte
va zile trupele O.N.U. vor fi am
plasate pe întreg teritoriul Irianu- 
lui de vest.

NEW YORK. — Grupuri de 
studenți de la Universitatea de 
stat din Buffalo (statul New 
York1) au organizat la 26 septem
brie o demonstrație de protest 
împotriva șefului naziștilor englezi, 
Oswald Mosley, care a sosit 
acest oraș pentru a ține o 
rință în fața studenților.

ATENA. — Agenția 
Presse relatează că asupra

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Stt. Republicii

în 
confe-

Francc
părții

n'

alte ansambluri „Rapsodia Romî- 
nă“ pune un accent egal (sau 
mare) pe partea muzicală. Sînt nu
mai șase dansuri în program 
toate sînt pline de energie și 
loare). Muzica este interpretată 
de excelenta orchestră Barbu Lău- 
taru, dirijată splendid de lene! 
Budișteanu“.

mai

dai
cu-

PROGRAM DE RADI

centrale a Greciei s-au abătut în 
cursul zilelor de marți și miercuri 
puternice ploi torențiale. In re
giunea Larissa, rîurile au rupt di
gurile și s-au revărsat asupra ora
șului. distrugând 20 de case. La 
Voios, partea de răsărit a Greciei, 
numeroase case au fost, de aseme
nea, distruse de furia apelor, iar 
comunicațiile rutiere au fost în
trerupte. Ca urmare a furtunii, cir
culația feroviară și aeriană de la 
Atena spre orașele de provincie a 
fost întreruptă.

NEW YORK. — Pentru a treia 
oară în decurs de o săptămînă 
Universitatea statului Mississippi 
din orașul Oxford a refuzat să 
admită înscrierea studentului ne
gru lames Meredith.

PRAGA. — Intre 31 octombrie 
și 2 noiembrie la Leipzig va avea 
loc Conferința sindicală internațio
nală consultativă care va dezbate 
urmările social-economice ale pie
ței comune. Acest lucru a fost co
municat la 26 septembrie de 
Louis Saillant, secretar general al 
F.S.M., în cadrul unei conferințe

56 Tel. interurban 322. automat 269.

de presă pentru ziariștii ceho
slovaci și străini.

CARACAS. — Lucrătorii dm 
regiunea feroviară San Felix care 
lucrează la întreprinderile societă
ții nord-americane „Orinoco Mi
ning* au declarat grevă. Confc 
derația oamenilor muncii din Ve
nezuela a dat publicității o deda 
rație în care își afirmă solidarita 
tea cu greviștii și arată că „socle 
tatea imperialistă nordamericană 
-„Orinoco Mining'" încalcă perma
nent drepturile muncitorilor*.

— La 26 septembrie, 
traversării canalului de 
pe nava franceză „La 
au dezertat opt soldați 
străine franceze. Ei ur-

CAIRO. 
în timpul 
Suez, de 
Bourdine" 
ai legiunii
mau să fie debarcați în Madagas
car.

LAGOS. — In ședința comună 
a celor două Camere ale parla
mentului nigerian Abubakar Tafa~ 
wa Balewa, primul ministru al 
Federației Nigeria, a declarat ci 
la conferința primilor miniștri ai 
țărilor Commonwealtbului, care s~a 
încheiat recent la Londra, a fost 
expusă cît se poate de clar botă- 
rîrea guvernului nigerian potrivit 
căreia Nigeria nu va căuta în 
nici un fel de împrejurare să a~ 
dere la Comunitatea economică 

europeană11.

29 septembrie
PROGRAMUL I. 7,10 Muzică 

de estradă, 
centrale, 8,30 
romînești, 9,00 
10,08 Cîntece 
11,05 Cântece , , ,__
romînești și ale minorităților na- dfc 
ționale, 11,30 Program de muzică 
instrumentală interpretată de so
liști romîni, 12,20 Album sportiv, 
13,10 Muzică populară romîneas- 
că interpretată de Victoria Darvai 
— voce, Florea Burriea — fluier și 
Alexandru Bidirel — vioară, 14,30 
Din muzica popoarelor. 16,00 Jo
curi muscelene interpretate de or
chestra „Brîulețul“ a Casei ra
ionale de cultură din Cîmpulung 
Muscel, 18,00 Estrada artistului 
amator, 18,20 Program muzical 
pentru fruntași în producție din 
industrie și agricultură, 19,05 
Scrisori din țară, 20,15 Cîntă ta- 
ragotistul Iosif Milu 21,25 Ro
manțe, 22,20 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 12,15 Gintă 
corul de copii al Radioteleviziunii, 
12,35 Cîntece și jocuri populare 
romînești, 13,40 Soliști și forma
ții de muzică ușoară, 14,10 Muzi
că populară din țări socialistei 
15,30 Concert de muzică precla
sică, 17,00 Melodii de estradă, 
19,05 Muzică ușoară, 20,40 Din 
repertoriul cîntăreței Ioana Radu, 
21,15 Muzică de dans, 22,34 Mu
zică

8,00 Sumarul presei 
Melodii populare 

Roza vînturilor, 
pentru cei mici, 

și jocuri populare

de cameră.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 Noiembrie'. 

Fantomele din Spessart, Al Sabia: 
49 de zile în Pacific ; LIVEZENI: 
Poveste nordică ; ISCRONI : Vîn- 
tul s*a oprit în zori ; ANINOA- 
SA : Al 9-lea cerc ; VULCAN î 
Dragoste de septembrie ; PARO-j^ 
ȘENI : Vaca și prizonierul ; LU- 
PENI : Cine-i de vină ; BĂRBÂ- 
TENI : Gensvien.
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