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li liiiita (Mferifllelor 
le partid pe mine

Astăzi la minele Lupeni, Vul
can și Aninoasa au loc conferin
țele de dare de seamă și alege
re a noilor comitete de partid 
pe mine. In cinstea acestor eve
nimente minerii celor trei ex
ploatări au obținut însemnate 
depășiri ale sarcinilor de plan.

O importantă victorie în întrecerea socialistă

Sectoarele II Petrila și V Lonea 
și-au îndeplinit sarcinile anuale (te plan
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LUPENI
Conferința de 

partid pe mină 
este întimpimată 
de minerii tUtUr 

rezul- 
infor- 

nostru 
tov. Carpeni Ioanu La sectorul >
A, brigada condusa de comunis
tul Feher Vaisile, delegat la con
ferință, a extras peste plan în 
luna aceasta aproape 200 tone 
de cărbune. De asemenea briga
da de frontadiști din sectorul I
B, și-a întrecut, sub conducerea 
comunistului Koos Ladislau, cu 
aproape 60 tone de cărbune sar
cinile de plan. La sectorul IV B, 
brigăzile conduse de Scheiamu 
loan și Rotaru Alexandru și-au 
depășit planul la zi cu peste 380 
tone de cărbune.

ror sectoarelor minei cu 
tate bune în muncă, ne 
mează corespondentul

■' Dl
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h ra

*
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Minerii de la 
VULFAM Vulcam raportea-VULian ză jn cinstea

___________ _ conferinței de 
partid pe mină ei au extras pes
te planul lunar la zi mai bine 
de 3.5,50 tone de 
tivele sectoarelor 
depășit cu mult 
luate 
rnent 
două 
tone
de cărbune mai mult decît aveau 
planificat. Rezultatele cele mai 
bune au fost obținute de minerii 
din brigăzile conduse de Csiki 

i '¡Emeric, Bordea Emanoil și Bojte 
Pavel.

cărbune. Coleo 
II și III și-au 
angajamentele 
acestui eveni- 
Minerii celor 

extras cu 1314

în cinstea 
de seamă, 
sectoare au 
și, respectiv, cu 1120 tone

Pentru minerii 
de la Aninoasa 
conferința de 

J partid pe mină 
a însemnat un prilej de puternic 
entuziasm, de muncă avîntată. 
Tovarășa Liciu Lucia ne infor
mează că la Aninoasa s-au ex
tras 1676 tone de cărbune peste 
planul lunar la zi. Minerii din 
sectorul I și-au întrecut cu 1214 
tone de cărbune sarcinile de plan 
la zi. La sectorul II al minei 
intr-un 
rii din 
mus și 
depășit 
pectiv,
bune sarcina preliminată.

ANINOASA

schimb de onoare mine- 
brigăzile lui Cosma Re- 
Hegyi Alexandru și-au 
cu 41 vagonete și, res- 
cu 44 vagonete de căr- ¡

Colectivul sectorului Bli al minei Petrila a extras în fle
care lună din acest an însemnate cantități de cărbune peste 
plan, obținute pe seama creșterii necontenite a productivită
ții muncii. . Brigăzi de minerii conduse de comuniști ca Mi- 
chiev Gheorghe, Firoiu loan, Cristea Nicolae, Cozma Ernest 
au extras peste planul anual la zi cu 1.900—3.030 tone de 
cărbune mai mult decît aveau planificat. Faptul acesta a per
mis harnicilor mineri de aici, deținători ai distincției „Cas
ca de aur“, să raporteze în dimineața zilei de 21 noiembrie 
îndeplinirea integrală a sarcinilor anuale de plan. Jotodată 
minerii de aici raportează că au obținut economii suplimen
tare la prețul de cost de aproape 300.000 lei.

Tot în dimineața zilei de 21 noiembrie și-au realizat in
tegral sarcinile de plan pentru anul acesta și minerii secto
rului V de la Lonea. Minerii acestui sector, printre care s-au 
evidențiat cei din brigăzile conduse de Burcin Gheorghe, Pe- 
tric Simion și Timar Gheorghe raportează că, pe baza pro
ductivității muncii lor care a depășit 1,660 tone pe post pe 
sector, pe baza aplicării unui regim sever de economii 
folosirii metodelor avansate de muncă au economisit în 
an mai bine de 250.000 lei la prețul de cost.

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

ECONOMII
lei a fost depășit pînă la 
actuală cu 33.000 lei.

In cinstea zilei de 30 Decem
brie și a Conferinței raionale 
de partid, muncitorii acestei în
treprinderi s-au angajat să mai 
realizeze economii în valoare de 
35.000 lei.

320.000 LEI
însuflețit de hotărîrile plena

rei C.C. al P.M.R. din Î3—14 
iulie a. c., colectivul întreprin
derii de transporturi comerciale 
Petroșani a reușit să realizeze 
pînă la 1 noiembrie a. c. planul 
de transporturi pe anul 1959. 
De asemenea, angajamentul de 
a realiza în cursul acestui an 
economii în valoare de 293.000

Reparații de
Muncitorii reviziei de vagoane 

C.F.R. Petroșani au lucrat cu 
mult spor în luna curentă pen
tru a asigura siguranța circula
ției. In perioada cuprinsă între 
1—14 noiembrie, de 
chipa de reparații cu detașare de 
la trîaj, condusă de

exemplu, e-

tov. Vîrtop

Sală de ședințe 
și festivități

Cu săptămîni în urmă, mun
citorii Gospodăriei de locuințe 
din Aninoasa au început lucră
rile pentru amenajarea unei săli 
noi în localitate. Acestei încă
peri, care se găsește chiar în 
centrul localității, lîngă cine
matograf și club, echipele de 
dulgheri, tîmplari, electricieni și 
zidari ale lui Furdui Nicolae, 
Konyardi Mihai, Konyardi La
dislau, Karácsonyi Iosif și Kne- 
bel Francisc î-au făcut un tavan 
nou, celular, în care va fi mon
tată instalația de iluminat; tîm- 
plăria va fi refăcută complet, 
pe jos șe va pune parchet.

Muncitorii gospodăriei vor 
facă aici o frumoasă sală de 
dințe și festivități în care 
sărbătorească și revelionul.

iar

să
șe- 
să

’ntreaga clasă a Vl-a B de Ia Școala de 7 ani din Vulcan 
urmărește cu interes răspunsul pionierei Marinescu Eleonora, una 
dintre fruntașele școlii, care și de astă dată explică frumos 
lecția.

și a 
acest

.data

1. BOLDURA 
corespondent

O depășire zilnică de 10 kg. fise a realizat brigada condusă 
de răsucitoarea Martor» Zorița in întrecerea care se desfășoară 
între muncitoarele Filaturii Lupeni în cinstea zilei de 30 Decem
brie. IN CLIȘEU: Marton Zorița și două dintre tovarășele ei 
de muncă, Boba Ileana și Hodobac Anuța.

ÎN N&MELE UNUI VHT0R 
LUMINOS•»<

In centrul orașului Lupeni se 
ridică o clădire impunătoare: lo
calul școlii medii mixte. Dar ea 
nu se distinge numai prin mări
me. ci mai ales prin animația 
care domnește aici, lucru ce a- 
trage atenția trecătorilor.

In cursul orelor de dimineață 
clădirea-i ocupată de sute de e- 
levi ai cursului de zi. Sjnl fii at 
minerilor, constructorilor și ai 
celorlalți oameni 
ai muncii din at
Lupeni. Condițiile Din vAt 
optime de în- REP0R 
vățătură. viațt _
nouă lipsită de 
necazurile prin 
pili minerilor în trecut, 
pe elevi să fie mai încrezători în 
viitor

Animația, deși mai puțin pro
nunțată, nu încetează nici în 
cursul după-amiezii. Locurile ele
vilor de la zi sînt ocupate acum 
de elevii-muncitori. Sălile de cla
să de la parter pînă la etajul III 
al școlii sînt pline pînă la refuz.

...E ora 6. S-a sunat de in
trare pentru cea de-a doua oră 
de curs. In sala pe ușa căreia 
scrie „clasa VIII A — seral'* în 

-locul discuțiilor aprinse, a zgo
motului specific recreațiilor se la
să liniștea, 
lor 40 de 
caiete.

Această 
muncitori 
neri, vagonetari, electricieni 
mecanici de mină. După opt 
de muncă în subteran sau în a- 
telierele minei se depun eforturi 
pentru a .. învăța.. In numele unui 
viitor luminos, arătat de partid, 
ei renunță la distracții, plimbări

I

• ••

și se 'dedică cu perseverență în
vățăturii, unei munei încordate 
pentru a deveni oameni culți, 
pentru a răspunde mai bine cerin
țelor producției, sau. poate, pen
tru a deveni cadre tehnice cu o 
înaltă pregătire.

Condiții pentru înfăptuirea a- 
cestor dorințe există. Nu lipsește 
nici entuziasmul 
încrederea în

care trăiau co
ti face

tineresc, nici 
forțele proprii...

Tînărul Borza 
Cornel are 23 de 
ani, e brunet, cu 
părul creț și cu 
o privire hotărită. 
E unul dintre 
elevi ai clasei. A

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

bună calitate
Avram a reparat peste 160 va
goane redîndu-ie «âteulației. Prin* 
munca plină de răspundere dud*’1 
fășurată în perioada arătată, re
vizia de vagoane a reușit să-și . 
întreacă indicii de plaft- cu 7 
sută la reparațiile cu detașarea-; 
vagoanelor.

Dar nu numai acest indice de 
plan a fost depășit. La reparația 
ventilelor, o lucrare deosebit de 
importantă în asigurarea sigu
ranței circulației, planul de ase
menea a fost întrecut cu 5 la 
sută pe perioada 1 — 13 noiem
brie. La execuția acestor repa
rații s-au remarcat în deosebi .co
muniștii Cazan loan, Cicortaș 
loan și alții.

Pe bănci, in fața ce- 
elevi-muncitori, apar

clasă e formată 
subterani, tineri

din 
mi-

Și
ore

cei mai buni 
terminat de mai mulți ani școala 
profesională. In producție e apre
ciat ca un muncitor fruntaș. De 
aceea, comuniștii în mijlocul că
rora lucrează l-au primit în rîn- 
dul membrilor de partid, iar ute- 
tniștii l-au ales în biroul 'orga
nizației UT M din sector. Și, 
deși își îndeplinește conștiincios 
sarcinile ce-i revin, își găsește 
timp, putere de muncă pentru a 
urrtia cursurile școlii serale șt să 
se numere printre fruntașii cla
sei. Și asemenea lui, clasa VIII 
A. clasa minerilor, cum o numesc 
profesorii, numără încă mulțț, e- 
levi strguincioși. Așa sînt Peter 
Andrei, cu note foarte bune mai 
cu seamă la matematică. Gali 
Francisc, pe care-l pasionează fi
zica, precum și Chior a Traian,
Bularda Mihai, Belea Augustin 
și alții.

La toți, timpul e prețios. Ti
nerețea le e dragă. Nu le este

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

co activele tara de partid — o manca concreta !
Adunările generale și conferin

țele de partid care au avut loc 
pînă în prezent pentru dări de 
seamă și alegerea noilor organe 
de conducere, au pus în lumină 
progresele simțitoare înregistrate 
de organizațiile de bază în mun
ca cu activele fără de partid. A- 
tragerea în jurul lor a unor ac 
tive fără de partid puternice, 
constituie pentru organizațiile de 
bază un mijloc eficace de întări 
re a legăturii lor cu masele, de 
creștere a capacității lor de in 
fluențare ,a maselor, de mobiliza
re a acestora la înfăptuirea sai- 
cini.ior construqțieii socialiste.

Sute de mineri și muncitori 
fruntași, tehnicieni și »ingineri 
care prin muncă rodnică în pro 
ducție și pe tărîm obștesc și-au 
dovedit atașamentul față de cau
za clasei muncitoare/ sînt atrași 
în activele fără de partid, spre 
a da organizațiilor de bază un'’ 
sprijin de nădejde în îndeplinirea 
sarcinilor ce le stau în față. Nu
meroase organizații de bază din 
minele Văii Jiului au în jurul lor 
active fără de nartid nuternice. 
Biroul organizației de bază din 
sectorul de investiții al minei Lu- 
peni, a atras activul fără de par
tid la o muncă, susținută în ve
derea folosirii din plin, a resițr

economii. Numeroaselor inițiative 
de reducere a - cheltuielilor de 
producție în acest sector s-a ală- 

■ turat și cea a lui Fiilop’ Samuiiă, 
din activul fără de partid, de a se 
recupera integral armarea pro
vizorie la betonarea lucrărilor 
miniere, spre a fi refolosită 1;» 
susținerea noilor deschideri. Cu 
ajutorul activului fără de patti 
organizația de bază nr. 2 de la 
mina Petrila a întreprins impor
tante acțiuni de masă pentru în 
tărirea disciplinei în muncă, pen
tru folosirea din plin a timpului 
programului de lucru, ceea ce a 
contribuit la cucerirea locului de 
fruntaș pe mină în întrecerea so- 

- cialistă pentru cărbune 
mult, mai bun și ; mai 
tin.: De- un activ fără 
partid puternic dispune

mai 
ief- 
•die 
în 

prezent organizația de bază din 
sectorul' de transport al minei 
Lupeni. Din acest activ fac par: 
te 112-tovarăși. Sectorul de trans
port e rășpîndit în întreaga mi
nă și cu ajutorul tovarășilor nin 
activul fkră de partid, cărora . li 
s-au trasat sarcini, copcrete, or
ganizația de baZă' â reușit să dej 
termine îmbunătățirea substan- 

■ tială a transporturilor siibterâne, 
ceea, ce'a avut drept rezultat», o 
mai bunăaDrovțzionare a, abata- 

selor interne, pentru obținerea de jelor cu goale și materiale. In

acțiunile întreprinse de organiza
ția de bază, numeroși tovarăși 
au crescut, devenind candidați de 
partid. Tovarășii Molnar Ludo
vic, Reti loan, Bako Anton și 
i'.ulți ¡alți membri ai activului 
fără de partid au intrat în rîn- 
durile candidaților de partid. Pes
te fot, acolo unde organizațiile 
de bază s-au ocupat cu simț de 
răspundere de lărgirea activelor 
fără de partid și atragerea lor 
la muncă, s-au obținut rezulta
te importante.

Există totuși numeroase cazuri 
în care organizațiile de bază do
vedesc formalism în munca cu 
activele fără de partid. Birourile 
organizațiilor de bază din sec
toarele. II, III de la,mina Lonea, 
de exemplu, n-au făcut altceva 

‘ decît să întocmească liste cu ac
tivele fără de partid, neglijînd 
atragerea l<5r la o activitate con
cretă. Asemenea cazuri mai sînt 
în Valea Jiului. In sectorul IV B 
de .la mina Lupeni, în sector1 
II al minei Petrila, organizațiile 
de bază nu convoacă activele fă
ră de partid ,1a adunări, nu le 
instruiesc, nu le atrag la muncă 

. pe ,bază de sarcini concrete. Ex- 
. periența a dovedit că. invitarea

1. BRANEA

(Continuare in pag. 3-a)



STEAGUL'ROȘU

PRIETENI AI CA B ȚII Colțul artistului amator

Croind prin bezne drumuri am stors rouă din piatră, 
Ne-am iipplinit avintul și crezul purpuriu, 

Ne-am dezghețat speranțe la focuri fără vatră
Și-am strecurat prin site de gînd visări, tirziu...

In vremuri de restriște ne-am făurit noi spad^ 
Luptînd, oțel topit-am din fierul ruginit, 
La flăcările urei ne-am frăndntat plămade 
Și-am copt o pîine nouă, de foame-am ostoit

Așa-am răzbit pe culme, sorbind aroma tare. 
Sub flamura ce-nscris-a pe faldul ei izbind», 
Așa-am răzbit la ziuă din beznele amare 
Și-n faptul zilei roșii ne-am împlinit orîndal

sala

I. STRAUȚ
---------------O---------------

Bin activitatea artiștilor plastici 
ffln Petroșani

ce- 
o- 
de 
In
do- 
lu- 
ba-

In cadrul celor două secții ale 
cenaclului U.A.P. din Petroșani 
se duce în prezent o muncă sus
ținută. La baza lucrărilor de 
arte grafice șL pictură stau idei 
valoroase, cu caracter patriotic, 
inspirate diin viața din trecut și 
de azi a Văii Jiului.

In planul de activitate al 
naclului sînt înscrise multe 
biective valoroase. Colectivul 
graficieni încă de pe acum a 
treprins o vastă acțiune de 
cumentare în vederea unor 
crări artistice, care vor face
za unor expoziții și albume o- 
magiale, cu prilejul aniversării 
a 40 de ani de la înființarea 
partidului nostru. Intre acestea 
un ciclu de linogravuri vor fi 
inspirate din lupta în ilegalitate 
a U.T.C. și alt ciclu va oglindi 
frumusețile regiunii Hunedoara.

Colectivul de pictori lucrează 
în prezent la o serie de schițe 
de pictură murală, care vor fi 
transpuse pe. zidurile interioare 
ale Institutului 
Gheorghiu-Dej" 
înainte de a se 
lucrări, schițele 
pictură murală 
biectul unei expoziții în orașul 
Petroșani, unde se va cere pă
rerea publicului asupra lor.

între realizările pe tărîmul
—— --------

de mine „Gh. 
din Petroșani, 
trece practic la 
proiectelor de 

vor constitui o- 
în orașul

Pentru îmbunătățirea 
muncii în cadrul 

concursului 
„Iubiți cartea"1

Vineri după-amiază, în
„Constructorul" din Petroșani a 
avut loc o consfătuire organiza
tă de Consiliul sindical raional 
și Comitetul 
vînd ca temă 
cii în cadrul 
cartea“,. In 
consfătuirii.

Ioo oooooooooooooooooooooooooooooo 
o
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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8
8
8
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Ce minunat e să vezi cum în 
2ilele noastre asemenea pasiuni 
nu rămîn doar visuri, ci devin 
realități.

„Debutul" în activitatea artis
tică de amatori și l-a făcut încă 
pe vremea cînd era elevă intr-un 
liceu din Turnu Severin.

Poate 'frumuse
țea primului rol 
interpretat, poate ‘ 
teatrul însăși ori 
poate și bătrîna 
Dunăre care i-a 
legănat anii copi
lăriei, i-au răsă
dit tovarășei Mi- 
huț Elena pasiv 
nea pentru tea
tru.

Intr-adevăr, du
pă propria-i măr
turisire, teatrul îi 
place atlt ca 
spectatoare, cît 
mai ales ca ariis 
tă amatoare în 
formația teatrală 
nier din Lonea.

In 1952, după

Artista
toare
bună
Face parte din 8 
corul minier, din 8 
colectivul gaze
tei de perete, es
te propagandista

ama- g
este și o 8 

utemistă. g

a clubului mi

raional U.T.M., a- 
îmbunătățirea mun- 
concursului „Iubiți 

prima parte a 
tovarășul Ghinea- 

Ioan, secretar al Comitetului 
raional U.T.M. a prezentat o 
scurtă informare asupra activi
tății comisiilor concursului „iu
biți cartea" din Valea Jiului. 
Fruntașe In această activitate 
sînt cele din Petroșani (preșe
dintele comisiei orășenești Cor-' 
dea Gh.) cu 120 de purtători ai 
insignei „Prieten al cărții", A- 
ninoasa, care prin munca tov. 
Olteanu Elena a reușit să dis
tribuie insigne la 94 tineri și 
Lonea cu 52 purtători ai insig
nei. Slab au muncit în schimb 
comisiile din localitățile Lupeni, 
Vulcan și 
te puțini
curs sau 
discuțiilor care au urmat s-a pre
zentat apoi un plan de acțiune, 
care prevede, ca pînă la sfîrși- 
tul anului încă 400 de tineri să 
devină purtători ai insignei 
„Prieten al cărții“ șt alții 800 
să se inscrie la întrecerile con
cursului „Iubiți cartea“

In partea a doua a consfătui
rii tov. Strikberger Eugen, in
structor al Comitetului raional 
U.T.M., a prezentat un plan co
mun de acțiune cu privire la 
îmbunătățirea activității cultu
rale pe timpul de iarnă din par
tea Consiliului sindical raional 
și Comitetului raional U.T.M.

In cuvlntul de închidere al 
consfătuirii, tov. Georgescu Mi
hai, secretar al Comitetului re
gional U.T.M., a 
prezenți despre 
tinerii să devină

Apoi, tov. Avrămiuc Constan
tin, activist al Consiliului sin
dical raional, a arătat sarcinile 
ce revin pe această linie comi
tetelor sindicale, directorilor de 
club și bibliotecarilor.

8
8
8

U.T.M. ia orga- g
:_.J8nizația de baza 

nr 10 Lonea, es- 8 
te șefa brigăzii g 
de muncă patrio- 8 
tică la aceeași 
organizație, care 
are la activ reali
zări frumoase. 

E și o pasiona.
tă cititoare a bi

bliotecii clubului minier de aici. 
Citește versuri, pro2ă și, bineîn
țeles, teatru. In ultima vreme l-a 
citit pe Schiler.

— îmi plac mai ales piesele ® 
de teatru actuale, care vorbesc 8 
despre minunatele realizări ale 8 
oamenilor muncii din • patria j? 
noastră ori din măreața (ară a 8 
constructorilor comunismului, 8 
mărturisește ea. 8

Planuri de viitor ? Dorința cea 8 
mai fierbinte a Elenei este să 8 
ajute cît mai mult echipa de | 
teatru din care face parte, să o 
progreseze pe linia interpretării 8 
rolurilor pe care le va avea. 8 
Speră să primească un rol tn | 
piesa „Mielul turbat" de A. Ba- g 
ranga. 8

Dorința cea mai mare, pentru 8 
îrifăptuirea căreia îi urăm Sile- g 
ces, este însă ca echipa de tea- 8 
tru din care face parte să se 8 
claseze în concursul pe țară ® 
„I. L. Caragiale" pe un loc cît g 
mai bun. 8
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o
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artelor plastice în curs, de ter
minare, se numără și deschide
rea unei galerii de artă în Pe
troșani, pe strada Gh. Gheor
ghiu-Dej, peste drum de maga
zinul cu jucării. In luna vii
toare, cu sprijinul organelor lo
cale. în cinstea zilei de 30 De
cembrie se va organiza deja pri
ma expoziție cu lucrări ale ar
tiștilor plastici din întreaga ța
ră la noua galerie de artă, in
clusă în bogatul său program de 
expoziții.

De curînd. membrii Cenaclului 
au pornit o acțiune frumoasă și 
în ceea ce privește cultivarea 
gustului artistic ai oamenilor 
muncii. Astfel. în cadrul univer
sității populare din Petroșani, 
artiștii plastici predau un ciclu 
de lecții dedicate istoriei artelor 
plastice.

Planul 
viitor de 
bogat, în 
înînd să 
de expoziții mari în toate cen
trele miniere ale Văii Jiului cu 
participarea artiștilor locali, ctt 
și din țară. Membrii cercului de 
arte plastice de asemenea vor 
participa la expoziția regională 
de stat de la Deva și vor orga
niza pentru țară și străinătate 
expoziția intitulată „Cinci ani 
de creație în Valea Jiului"-

prof. K. FODOR 
responsabil al cercului U.A.P.

din Petroșani

de activitate pe anul 
asemenea se anunță 
această privință ur- 

se organizeze o serie

Petrila, care au foar- 
tineri înscriși la cor»- 
chiar deloc. In urma

vorbit celor 
necesitatea ca 

oameni culți.

In 1952, după absolvirea li
ceului, ca alte mii de tineri a 
poposit în Valea Jiului, care era 
în plină transformare. Dacă la 
început gîndul îi zbura de mul
te ori spre orașul natal, spre 

atîtea ort 
stătuse în copilărie de vorbă, a- 

cucerit-o

Dunăre, cu care de

cum Valea Jiului a
din plin și îi e dragă. Aici și-a 

8 făcut adevărați prieteni, aici a 
cunoscut întîia dată cu adevărat 

g viața cea nouă, care palpită în
întreaga țară, aici în 1958 și-a 
făcut cu adevărat primul debut 
în teatru, debut care a însemnat 
și primul succes.

Stăpînită încă de emoție, vor
bește de rolul Taniei din piesa 

de V. Rozov. 
căruia a 
de alți 
care i-a 
artistă

8
8

Premiera festivă 
a filmului 

„Săgeata albastră”
Avionul cu reacție „Săgeata 

albastră“, care experimentează 
un nou tip de combustibil, a 
atins înălțimea de 12.900 m. Dar 
iată că, deodată, un avion ne
cunoscut se apropie de el, des- 
chizînd focul. Cuprins de flă
cări, avionul sovietic se prăbu
șește în valurile mării. Maiorul 
Karpenko, 
șește însă 
rașuta și, 
ridicat de 
noscut.

Astfel începe filmul sovietic 
tn culori „Săgeata albastră“ a 
cărui acțiune se petrece în zona 
de graniță a Uniunii Sovietice. 
Atît avionul care atacase „Să
geata albastră“, cît și submari
nul care-1 ridicase din mare pe 
aviatorul sovietic, erau în sluj
ba imperialiștilor, care urmă
reau să-și realizeze scopul, în
sușirea rezervorului conținînd 
noul tip de combustibil pentru 
avioanele cu reacție, pe care-1 ex
perimentase „Săgeata albastră“.

Lupta pentru zădărnicirea a- 
cestor planuri, constituie o 
nouă dovadă a dragostei de pa
trie și abnegației soldaților și 
ofițerilor armatei sovietice.

Date noi asupra realizatorilor 
acestui film, care rulează între 
23 și 29 noiembrie la cinema
tograful „Al. Sahia“ din Petro
șani, vor putea fi aflate de spec
tatori, luni, la orele 18, cu pri
lejul premierei festive organiza
te de conducerea cinematogra
fului. Prezentarea filmului va fi 
făcută de tov. Peti Al.

care-I pilotase, reu- 
să se salveze cu pa- 
căzînd în mare, este 
un submarin necu-

I
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„Ultimul suspin" 
pentru realizarea 
cit mult, alături 
asemenea ei și 
„consacrarea" ca 
ioare.

mun- 
iineri 
adus 
ana-

— Acum să 
vă spun și eu 
una 
domol 
voinic, 
ca de miner pusă cam pe o u- 
reche.

In compartimentul vagonului 
se așternu liniștea. Trei mineri 
se foiră pe bănci, întoreîndu-se 
un pic spre cel care por
nise a povesti.

...Lucram pe atunci — începu 
el — în abatajul lui Sebestyen. 
Bun șef de brigadă, n-am ce zi
ce. Și-i învăța pe „boboci“ mi
neritul, că de priceput se price
pea bine. Cînd vedea pe cîte 
unii că au prins aripi, îi lăsa 
să-și ieie zborul și se apuca să 
dăscălească pe alții.

Așa i-o picat în mînă și Ion, 
de care vreau să vă povestesc... 
Un vlăjgan în toată legea. De 
cum l-a văzut, Sebestyen i-a și 
spus : , 
la voi, 
nici ca 
stîlpi și 
tájul“.

Vlăjganul 
cîndu-și mîinile mari. „No, acum« 
—. îi spuse Sebestyen — să te 
dăscălesc o țîră, că așa cere teh
nica securității".

Și-l dăscăli'vreo jumătate de 
ceas, apoi trecu la ort să-i ara
te practic cum trebuie să mun
cească. La bătutul găurilor Se
bestyen îl luă pe „boboc“ — 
dar ce boboc — lîngă el. Fixă 
sfredelul în frontul de cărbune 
și-i zise lui Ion. „Acum apasă

— vorbi
un om

de vrea 35 de ani, cu cas-

In compartiment, între două stații...

„Da’ mult o fi plouat pe 
măi 
tine 
nici

feciorule I Cu 
nu-mi trebuie 
urși să armez

zîmbi încurcat,

voi
nici 
aba-

fre-

de aici, da’ cu nădejde“ — și 
îi arătă minerul perforatorului. 
Cînd Ion apăsă cu toată greu
tatea corpului său, perforatorul 
icni scurt, apoi începu să muște 
flămînd din cărbune. Bătutul 
găurilor nu dură multă vreme. 
Pe cînd să le termine, iată că a 
apărut și artificierul. Foitașul 
era făcut așa că porniserăm pe 
suitor care în sus care în jos, 
să dăm 
că arde ca nu 
cumva să 
vreunul în aba
taj. Și, între timp, 
urma să îm
bucăm ceva și să . _
nul de armare. Nu după multă 
vreme pe suitor începură să se 
vadă două luminițe. Coborau 
artificierul și șeful de brigadă. 
Deodată se auzi: Bum, bum. 
ion care se apucase de mîncat, 
a rămas cu halca de carne dusă 
la gură. „Nu te-ai speriat doară 
»— îl luă peste picior un ortac. 
„Eu ? Da’ ce-s copil ?" Și începu 
să molfăie mai departe, că-și a- 
dusese un pachet zdravăn. Puș- 
carea rupsese, nu glumă. Ion 
a rămas să lucre cu șeful de 
brigadă ca să învețe.

„Vezi Ioane, acum coptu/im 
un pic tavanul. Uite așa..." Se
bestyen începu să lovească cu 
coada sapei desprinzînd cîte un 
bulgăr de cărbune. „Pînă îndrept 
eu frontul de cărbune cu picha- 
njerul, tu prinde coada lopeții

sfoară

intre
—'-J* K

de scurt și fă să ăcadă grămada 
asta“.

Voinic era Ion — n-am ce zi
ce, da era cam molîu așa că lo
pata se învîrtea cam alene în 
mîinile lui. II îndemna Sebestyen 
cu vorba și fapta, dar Ion nu 
ieșea din ale lui. In ziua aceea, 
lucrînd cu Ion, Sebestyen a pă
țit rușinea de a rămîne în urma 
celorlalți cu scoaterea porției de 

fîșie. Nu mai 
i dacă-1 

după 
lemn,

Șeful de briga
dă lăsă lucrul și 
se strecură pînă 
lîngă cel care 

dormea dus pe va- 
„No

pregătim lem-

trimitea
apa ori
apăi treceau cîte 
două ceasuri pî

nă ce Ion să se întoarcă.
„Mă Ioane, tu ești bun de tri

mis după moarte“ — îl luau or
tacii în colți. Dar lui îi intra pe 
o ureche și ti -ieșea pe altă.

Tot așa, pînă cînd la vreo 
lună de la venirea sa în brigadă 
Ion s-a făcut de pomină. In 
schimbul lor se făcea răpirea. 
Ion a fost trimis să răpească 
niște ștenderi din apropierea 
șpițului. Dădu el vreo cîteva lo
vituri de puțcă în pană, apoi îl 
apucă o lene de-i venea să doar
mă de-a-npicioarelea. Se strecu
ră el în șpiț să se odihnească 
o leacă, însă pînă la urmă 
dormi de-a binelea. Sforăia 
un perforator.

„Care-i ăla de mînă porcii 
păscut ?“ — se oțărî șeful 
brigadă. Nici un răspuns.

a- 
ca

la 
de 

Iar 
sforăitul se auzea mai departe.

sforăia. Ion 
tră cu lampa între mîini. 
stai că ți-o coc eu, chiulăule' 
— își spuse Sebestyen. Se trase 
mai la o parte și făcînd semn 
cu lampa chemă mai aproape 
cîțiva ortaci. Apoi începu să 
strige cît îl ținu gura:

„Săriți fraților că-i pruc și 
parcă e cineva acolo 1“

„Cine-i în pruc ?“ — între-, 
bară toți într-un glas, înțele- 
gînd dintr-o privire unde bate 
șeful de brigadă.

Ion se trezi buimac și 
punse dueîndu-și mîna la gură. 
„In pruc? Nu-i nimeni“ — răs
punse el și ieși din spiț pleeîn- 
du-și ochii rușinat în fața to
varășilor săi de muncă.

Am făcut multă vreme haz de 
pățania lui Ion. Dar de atunci 
Ion s-a schimbat. Nu mai e nici 
molîu, nici chiuiau, ci un miner 
de nădejde. Așa cu Ion al nos
tru...

Minerul își aranjă grăbit cas
ca pe-o ureche, așa cum pesem
ne îi plăcea, își luă securea pe 
mînă și grăbi spre ușa vagonu
lui. Trenul, înoetinindu-și dru
mul, se apropia de stație. Cei
lalți trei mineri, probabil mer
geau mai departe, rămăseră tă
cuți, zîmbind din cînd în cînd, 
amintindu-și de pățania lui Ion. 
Hei, prin cîte nu treci pînă să 
devii miner de nădejde 1

D. CRI ȘAN

răs-
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< NOTE j

![ Of de ar arde odată j
. neglijența j

'i — Bună seara Grigore. Da’ ) 
*i ce-i de stai pe întuneric în) 
¡| casă ? 1 Aprinde și tu becul, ) 

dă drumul la radio că-i o mu- ? 
zică populară jos cu pălăria. ? 

1 — Iti bați Joc de mine loa- î
ne. Păi tu nu vezi că nu-î cu- ( 

'i rent ? )
— Cum nu, că doar Lupe-Ș 

/ niu-i electrificat demult. )
} — O fi dar pe strada Gării)

în casa în care stau eu nu este ? 
» curent decît la zile mari. (

— Dar tu te-ai interesat ( 
căre i cauza? S

— M-am interesat, cum să S 
' nu, și după cum am băgat de) 

seamă nu-i numai una ci mai) 
multe. Ba că a umblat cineva ( 
la lumină, ba că s-a ars trans- ( 

\ formatorul, ba că... Cauza • 
' principală, după cum văd eu ' 
. e neglijența celor ce răspund . 
1 de iluminatul electric. Că bine ) 
' mi-ar mai părea să ardă a- ? 
' ceastă neglijență în locul ;
transformatorului. Atunci am ( 
avea lumină. \

După scrisoarea tovarășului X 
GRIGOR 1OSIF , 

Zăvoare pentru... i 
neglijență > 

, Aspectul interior al polîcli- J
• nicii din Petroșani este în con- 

trast strident cu cel exterior, t
S Astfel, zugrăveala cîndva al- ) 
) hă de pe pereții coridoarelor,

ie acum cernită, aspectul ( 
nind în contrast cu regulile ) 

i' sanitare. Ușile diferitelor ca- / 
1 binețe medicale, pe unele por- ? 
j țiuni care vin în atingere cu ( 

mîinile celor care le deschid, ( 
, și-au pierdut vopseaua. Unele S 

uși se încuie cu „Yale", ma- 
' joritatea sînt însă prevăzute ( 

<i cu fel de fel de zăvoare, în- ț 
cuietoare și lacăte de dimen- \ 

'i siuni diferite,, de parcă ai fi j 
într-o... magazie, nu într-o po- ( 

(' (¡clinică modernă. Probabil a- / 
c ceștea au și alt rost și anume? 

zăvorîrea... neglijenței adminis- ? 
frăției policlinicii. v

r. s. ;

< Asfalt de slabă calitate ț
Lucrările de asfaltare a stră- ) 

( zii principale a localității Ani-
• tasa au avansat mult în va- t

I
.a acestui an. In prezent se f 
toarnă al doilea strat de as- 
)a/f (uzura) în porțiunea din- î 
tre vechiul abator și arena de ) 
fotbal. Calitatea lucrării lasă < 
însă mult de dorit. ?

Noul strat de asfalt se pit- < 
ne peste stratul anterior care \ 
nu este curățat și pregătit > 
cum trebuie: Ce fel de mun- f 
că-i asta, tovarăși de la i 
O.CM.M. ? ’ <

> S. M. \

i

BUNĂ GOSPODĂRIRE?!

Așa arată depozitul de lemne și curtea minei Aninoasa: 
noroi pină-n genunchi, șiruri întregi de vagonete cu fier vechi 
răsturnate și îngropate în mocirlă, lemn de armare și seînduri 
împrăștiate peste tot zăcînd în băltoace, drumuri în care se scu
fundă roțile autocamioanelor. Gospodarul Bejan Adrian se face 
că nu vede această stare de lucruri din gospodăria minei de ca
re răspunde.

Ce au de spus tovarășii de la C.C.V.J. ? *■

îndeplinirea sarcinilor de plan pe fiecare 
schimb — in atenția imunii politice
Sectorul IV al minei Petrila 

a avut de întîmpinat în acest an 
greutăți mari în îndeplinirea sar
cinilor de plan. Datorită acestor 
greutăți sectorul a înregistrat un 
minus de producție de aproape 
2000 tone de cărbune.

In' vederea recuperării ramî- 
nerii în urmă și îndeplinim cu 
succes a sarcinilor de plan pe 
anul în curs, adunarea generală 
de darea de semă și alegeri a 
organizației de bază a elaborat 
un șir de măsuri.

Una din măsurile izvorîte din 
hotărârile adunării generale, a 
fost întărirea muncii politice în 
rîndul brigăzilor de mineri. In 
urma acestor hotărîri, biroul or
ganizației de bază a trecut la 
intensificarea muncii politice, ins
truirea agitatorilor, urmărind în
deaproape îndeplinirea sarcinilor 
de plan dte către fiecare schimb. 
In acest scop, cu ocazia instrui
rii agitatorilor a consfătuirilor 
de producție au fost prelucrate 
sarcinile de plan care revin fie
cărui schimb.

Organizația de bază din sec
torul IV de la mina Petrila are 
un colectiv de agitatori format 
din peste 70 de membri și can
didați de partid și 50 de tova
răși din activul fără de partid. 
Biroul organizației de bază s-a 
îngrijit ca în toate brigăzile, în 
toate schimburile să fie reparti
zați agitatori,

Ținînd cont de specificul schim
burilor de noapte, biroul organi
zației de bază a acordat o mare 
atenție desfășurării muncii poli
tice în aceste schimburi. S-a in
sistat ca rezultatele obținute în 
schimburile de noapte să nu fie 
mai mici decît ale celorlalte 
schimburi. In acest scop s-a pus 
accent pe întărirea controlu
lui efectuat de către tehnicieni 
asupra brigăzilor, în vederea 
menținerii disciplinei, folosirii pe 
deplin a timpului de lucru pentru 
obținerea unor randamente cît 
mai mari. Pentru ca brigăzile să 
aibă toate condițiile în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de plan în 
schimburile de noapte, biroul a 
acordat importanța cuvenită acti
vității desfășurate de muncitorii 
care lucrează la aprovizionarea 
locurilor de muncă și a munci
torilor electromecanici.

In urma indicațiilor date agi
tatorilor ei au desfășurat o boga
tă activitate în rîndul minerilor, 
a tuturor muncitorilor din toate 
schimburile. Ga rod al acestei 
activități, între schimburile secto
rului se desfășoară o vie între
cere. Agitatori, cum sînt tov. Sa- 
vu Nicolae, Ungureanu Ioan, 
Hoszu Victor, Cimpu Pantelimon 

și alții discută cu muncitorii la 
începutul fiecărui schimb, înainte 
de intrarea în mină. Le aduc la 
cunoștință sarcinile care le re
vin pe acel schimb și îi infor
mează asupra rezultatelor obți
nute de către celelalte schimburi. 
Agitatorii țin convorbiri cu bri
găzile și la locurile de muncă, 
insistînd asupra posibilităților 
de extragere a unei producții cît 
mai mari, de bună calitate și de 
economisire a materialului.

Biroul organizației de bază a 
urmărit de asemenea întărirea 
răspunderii șefilor de brigăzi fa
ță de realizările schimburilor II 
și III. In ultima lună s-a întîm- 
plat în unele cazuri ca reali
zările schimburilor 11 și III 
din brigăzile conduse de tov. Is- 
Iai Ștefan, Bartha Francisc, 
Kovacs Coloman, Crainic Pam- 
fil și altele să nu fie la nivelul 
sarcinilor de plan sau la nive
lul realizărilor obținute de schim
bul de dimineță. In aceste ca
zuri șefii de brigăzi mai sus a- 
mintiți, care sînt și agitatori, au 
venit la șut în schimburile II și 
III, ajutîndu-le în îmbunătățirea 
organizării muncii. In urma a- 
cestui ajutor activitatea schim
burilor de după-amiază și de 
noapte s-a îmbunătățit. Brigada 
condusă de tov. Bartha Francisc, 
prin buna organizare a muncii 
în fiecare schimb, a obținut re
zultate însemnate. Depășind ran
damentul planificat cu 2,30 tone 
pe post, în cursul lunii trecute, 
această brigadă și-a depășit sar
cinile de plan cu 700 tone de căr
bune.

Ca rezultat al muncii politice 
desfășurate de agitatorii organi
zației de bază, schimburile de 
noapte realizează zilnic depășiri 
de cîte 20—50 tone de cărbune. 
Ca urmare a muncii politice des
fășurate de agitatori și a între
cerii între schimburi, sectorul 
IV al minei Petrila a înregistrat 
în ultimul timp rezultate bune. 
Randamentul 'planificat a fost 
depășit în’ cursul lunii trecute 
cu aproape o tonă pe post. In 
cursul primei jumătăți a aces
tei luni sectorul și-a depășit 
sarcinile de plan cu 600 tone de 
cărbune.

Aceste rezultate, cît și elanul 
în muncă al colectivului secto
rului, constituie chezășia că pî
nă la sfîrșitul anului sectorul IV 
al minei Petrila va recupera ră- 
inînerea în urmă și va îndeplini 
sarcinile de plan.

I. D.

Cu activele Iară de partid — o munca concretaI
(Urmare din pag. l-a)

activelor fără de partid la adună
rile generale ale organizațiilor 
de bază în cadrul cărora se dis
cută probleme de producție cons
tituie un mijloc eficace de atra 
gere a acestora la rezolvarea 
sarcinilor economice. Totuși, mul
te organizații de bază neglijea
ză invitarea activelor fără de par
tid la aceste adunări. La Uzina 
de reparat utilaj minier din Pe
troșani mai mulți tovarăși din 
activele fără de partid' au fost 
încadrați în comisiile înființate 
în toate secțiile pentru studierea 
resurselor interne în vederea va
lorificării lor. Inițiativa n-a fost 
rea In cadrul acestor comisii che
mate să aducă o contribuție de 
seamă la reducerea prețului de 
cost al producției, la realizarea 
de economii, membri activelor fă
ră de partid aveau un cîmp larg 
de activitate. Dar, din păcate, și 
jceste comisii figurează doar pe 
hîrtie, ele fiind inactive. In sec
torul II al minei Lonea — unuh 
din sectoarele rămase în urmă 
ale acestei exploatări — alături 
de brigăzi fruntașe lucrează în 
condiții asemănătoare brigăzi ca
re rămîn sistematic în urmă. Eia 
indicat ca biroul organizației de 
bază din sector să convoace ac
tivul și să-l atragă și pe el la 
studierea și răspîndirea experien-

Locuințele de 
pe strada Horia 
din Petroșani au 
fost reparate re
cent de muncito
rii din echipele 
conduse de mem
brii de partid 
Călinaș E., Kiss 
A. și altele de 
la G. L. Petro
șani. IN CLI
ȘEU : Vedere
parțială a stră
zii.

ÎN NUMELE UNUI VIITOR
LUMINOS...

(Urmare din pag. l-a)

ușor să învingă greutățile ce se 
ivesc pe cărarea spre știință, spre 
cultură. Dar încrederea în for
țele proprii, voința, atitudinea 
■nouă, socialistă față de munCă 
ehezășuiesc cucerirea pisculu, 
spre care au pornit. ,

Ora de geometrie a început... 
Bularda Mihai și Belea Augus- 
tin răspund la tablă. Demonstrea
ză cazurile de egalitate a triun- 
ghiurllor dreptunghiulare. Apoi se 
predă lecția următoare: „Teore
ma unghiului exterior". Toți as
cultă atenți, încordați, absorbind 
parcă fiecare cuvînt al unei pro
fesoare de aceeași vîrstă cu ei.

Tînăra Mîrza Elena în această 
vară s-a despărțit de anii de stu 
dii, de facultatea de fizico-mate- 
matici din Cluj. Cînd i s-a înrrtl- 
nat diploma de profesoară s-a 
gîndit cu emoție la copiii pe care 
îi va învăța în primul ei an de 
activitate didactică. Mai mare l-a 
fost însă emoția cînd i s-a reparti
zat o clasă a cursului seral și a fost

------------o------------
Concurs de. creație dramatică

Casa regională a creației 
populare din Deva, organizează 
un concurs de creație pentru 
piese de teatru într-un act. La 
concurs pot participa membrii 
cercurilor literare și creatorii 
individuali.

In centrul atenției lucrărilor 
trebuie să stea omul nou, frun
taș în producție și activitatea 
obștească, activistul de partid 
și de stat, muncitorul, țăranul 
colectivist său intelectualul le
gat de popor.

ței pozitive spre a veni în spri
jinul brigăzilor rămase în urmă. 
De altfel, în cadrul acțiunilor în
treprinse pentru ridicarea la plan 
a brigăzilor rămase în urmă, se 
pot repartiza sarcini concrete ce
lor din activul fără de partid, ei 
putînd aduce în această direcție 
contribuții de mare preț.

Adunările generale pentru dări 
de seamă și alegerea noilor orga
ne de conducere au subliniat cu 
tărie necesitatea îmbunătățirii 
muncii cu activele sără de par
tid. Trebuie înțeles că întocmirea 
tabelelor cu activele fără de par
tid. confirmarea lor constituie 
numai începutul. Principalul es
te ca activele fără de partid să 
constituie în permanență sprijin 
efectiv al activității organizațiilor 
de bază. Consultarea activelor 
fără de partid asupra probleme
lor producției sau a muncii cul
tural-educative de masă, invita
rea lor la adunările generale des
chise, atragerea lor pe bază de 
sarcini concrete la rezolvarea di
feritelor probleme legate de creș
terea producției pe baza sporirii 
productivității muncii, realizarea 
de economii, îmbunătățirea cali
tății producției etc. — iată 
doar cîteva din posibilitățile or
ganizațiilor de bază de a atrage 
activele fără de partid la muncă 
rodnică.

numită chiar diriginta acestei 
clase. A pășit sfioasă, cu oareca
re neîncredere prima dată pragul 
clasei a VI îl-a A. Dar de atunci 
au trecut aproape două luni. Se
riozitatea, dragostea față de în
vățătură a acestei clase i-au ins
pirat încredere în muncă, entu
ziasm. Azi se mîndrește cu cla
sa ei, care a obținut rezultate 
dintre cele mai bune.

Profesoara predă cu înflăcăra
re, urmărind cu grijă felul cum 
elevii își însușesc materia, cum 
își iau notițele... Predarea s-a 
terminat. Profesoara întreabă da 
că s-a înțeles lecția. Da! Profe
soara e bucuroasă. Unul dintre 
elevi repetă lecția...

...E ora 9. In sălile clădirii im
punătoare din centrul Lupeniulul 
încep să se stingă luminile. Pe 
poarta școlii ies numeroși tineri 
cu serviete sub brațe. Pășesc 
demni, cu mîndrie spre cămi

nele lor. A doua zi îi așteaptă o 
nouă zi de muncă, de învățătu
ră, noi eforturi și noi bucurii...

Piesele de teatru prezentate în 
concurs trebuie să oglindească 
realizările oamenilor muncii din 
regiunea Hunedoara, sub con
ducerea partidului, în opera de 
construire a socialismului, pa
triotismul socialist, unitatea și 
frăția dintre poporul romîn și 
naționalitățile conlocuitoare.

Concursul este deschis pînă 
la data de 1 martie 1960, cele 
mai bune lucrări urmînd a fi 
premiate și publicate.

Rezultatele muncii cu activele 
lără de partid depind în mare 
măsură de preocuparea birourilor 
organizațiilor de bază pentru 
creșterea și educarea lor. U ;ună 
parte a tovarășilor din activele 
fără de partid sînt încadrați în 
>|pvățămîntul de partid, însă este 
necesar ca ei să fie îndrumați să 
participe cu regularitate la șe
dințele cercurilor sau cursurilor, 
să fie controlați asupra modului 
în care studiază. Este bună prac 
tica unor birouri de organizații 
de bază de a repariiza membri 
lor de partid cîte 2—3 tovarăși 
din activ pentru a-î sprijini să-și 
ducă sarcinile la îndeplinire, de 
a se ocupa de creșterea lor. Acest 
exemplu trebuie urmat. Comite
tele de partid și organizațiile de 
bază sînt datoare să organizeze 
mai des expuneri în fața activu 
lui fără de partid despre partid, 
despre construcția socialistă în 
patria noastră sau despre eveni
mentele internaționale.

îmbunătățind munca cu activul 
fără de partid, lărgind aceste ac
tive, atrăgîndu-le la o activitate 
concretă, organizațiile de partid 
întăresc legăturile lor cu masele 
și în același timp își creează o 
importantă rezervă în vederea 
sporirii rîndurilor lor prin primi
rea în rîndurile candidaților a 
celor mai buni tovarăși din aces
te active.
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Declarația Comitetului Politic al P.C. 
din Marea Britanic

VIZITA LtM A. I. MIKOIAN
IN MEXIC
(Agerpres).

președinte-
Mikoian a

MEX1GO C1TY 
TASS transmite:

După vizita făcută 
lui Mexicului, A. I.
vizitat Senatul Congresului na
țional al Mexicului. La sosirea 
sa, în fața clădirii Congresului 
se strînsese un mare număr de 
locuitori ai capitalei Mexicului, 
care l-au întîmpinat pe Mikoîan 
și pe persoanele care îl însoțesc

---- o-----

Primul Congres 
al femeilor din țările 

Americii Latine
SANTIAGO DE CHILE 21 (A- 

gerpres). — TASS anunță:
La sediul Universității Națio

nale din capitala statului Chile 
— Santiago, s-a deschis la 19 
noiembrie într-o atmosferă de 
mare avînt patriotic, primul 
Congres al femeilor din țările 
Americii Latine. La lucrările 
sale iau parte delegații ale fe
meilor din toate țările Americii 
Latine, reprezentînd organizații 
feminine de diferite orientări 
politice și credințe religioase. 
La Congres asistă de asemenea 
Eugenie Cotton, președinta Fe
derației Democrate Internaționale 
a Femeilor. Alessandri, preșe
dintele Republicii Chile, a trimis 
Congresului un mesaj de salut.

♦«

«

♦

EVENIMENTELE j 

SĂPTĂMINII !
• La 12 noiembrie s-a, des- 2 

chis la Bagdad primă expozi-ț 
ție industrială a R. P. Romîne* 
în Irak. Printre exponate se ♦ 
numără: utilaje petrolifere, !
mașini agricole, aparataj e- j 
lectric etc. ♦

♦
*
**

• In orașul Bad-Godesberg 
(R.D.G.) s-a deschis la 13 no
iembrie Congresul extraordi
nar al P.S.D.G. Congresul a 
fost convocat pentru a discu
ta și adopta noul program al 
partidului.

• La recepția organizată de 
Uniunea Ziariștilor sovietici 
la Kremlin, la 14 noiembrie, 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a ținut o amplă cu- 
vîntare. N. S. Hrușdov a fă
cut o succintă expunere a si
tuației internaționale și a scos 
în evidență succesele remar
cabile obținute de oamenii so
vietici.

• La Consiliul executiv a« 
„Societății europene a cultu- \ 
rii“ care a 
ția în ziua de 17 
s-a adoptat hotărîrea de a se 
convoca în 
Roma, o nouă 
scriitorii, artiștii 
de știință din Răsărit și Apus.

avut loc la Vene- 
noiembrîe,

octombrie 1960 la 
întîlnire între 

i și oamenii

*««
*
♦
♦
♦
»
♦:

• La 18 noiembrie a fost 2 
dată publicității o declarație î 
a agenției TASS în legătură T 
cu unele declarații ale cance-1 
farului Adenauer privind si- î 
tuația din Berlinul occidental, j

Agenția a arătat că decla « 
rațiile lui Adenauer sînt con- * 
trare destinderii încordării in- j 
ternațiorrate «

2
• La 18 noiembrie a sositț 

în capitala Mexicului A. I. • 
Mikoian, prim-vicepreședinte al ♦ 
Consiliului de Miniștri al 2 
U.R.S.S. pentru a participa la j 
deschiderea Expoziției realiză-J 
rilor Uniunii Sovietice în do- • 
meniul științei și culturii. 2

•

cu aplauze .furtunoase și urări 
de „Bun venit 1“ și „Trăiască U- 
niunea Sovietică“.

In clădirea senatului A. I. 
Mikoian a fost salutat de pre
ședintele senatului, Eduardo Li- 
vas Villiareall.

A luat apoi cuvîntul A’. 1. Mi- 
koian.

Statele cu orînduiri sociale di
ferite, a spus el, pot șî trebuie 
să coexiste pașnic. Coexistența 
pașnică este o necesitate obiec
tivă care decurge din etapa 
tuală a dezvoltării societății 
mane.

A. I. Mikoian a subliniat 
planul de dezarmare generală
totală, expus de șeful guvernu
lui sovietic, Nikita Hrușciov, în 
cadrul celei de-a 14-a sesiuni a 
Adunării Generale a O'.N.U., 
este o expresie a întregii poli
tici de pace a Uniunii Sovietice.

In cuvîntarea de răspuns se
natorul Eduardo Livas Villia
reall a salutat cordial în nu
mele senatului pe A. I. Mikoian 
și pe persoanele care îl însoțesc, 
exprimîndu-le cele mai bune 
rări cu prilejul vizitei lor 
Mexic.

ac-
u-

că
Și

0 centrală electrică 
oare folosește energia 

mareeior
MOSCOVA 21 (Agerpres).
Inginerii sovietici au elaborat 

planul unei centrale electrice 
care folosește energia mareeior.

Prima centrală electrică din 
Uniunea Sovietică, care va fo
losi energia mareeior, urmează 
să fie construită prin zăgăzuirea 
cu ajutorul unui baraj de 100 
km. a părții răsăritene a golfu
lui Mezen din Marea Albă, unde 
se înregistrează cele mai mari 
maree din Uniunea Sovietică, 
care ating 7—10 m. In acest ba
raj prefabricat din 
vor fi 
2000 de turbine.

Curentul produs 
electrică cu folosirea 
mareeior de la Mezen, va ali
menta rețeaua interconectată a 
sistemelor energetice din Ural 
și din partea europeană a Uniu
nii Sovietice.

Se prevede construirea în gol
ful Lumbovski din Marea Ba- 
renț a celei de a doua centrale 
electrice pe baza energiei ma
reeior.

-----O-----

LONDRA 21 (Agerpres).
Comitetul Politic al Partidu

lui Comunist din Marea Brita- 
nie menționează într-o declara
ție a sa în legătură cu vizita 
lui Adenauer în Anglia, că țelul 
acestei vizite a fost de a obține 
aprobare pentru acțiunile sale 
de sabotare a conferinței Ia ni
vel înalt și înarmarea grabnică 
a Germaniei occidentale cu ar
ma nucleară. Declarația lui A- 
denauer că este satisfăcut de 
tratativele purtate constituie un 
avertisment dat poporului englez 
că primejdia devine tot mai a- 
menințătoare.

Guvernul englez, se spune în

declarație are posibilitatea de 
a-i refuza lui Adenauer arma nu
cleară și celelalte arme pe care 
el vrea să le obțină în scopuri 

i agresive. Dacă Anglia va lansa 
chemarea pentru convocarea 
imediată a unei conferințe la ni
vel înalt, această chemare va fi 
sprijinită.

Forțele partizanilor păcii, de
clară Comitetul Politic al P.C. 
din Marea Britanic, trebuie să 
acționeze imediat pentru a ob
ține convocarea grabnică a con
ferinței la nivel înalt, să împie
dice înarmarea Germaniei occi
dentale și să impună luarea de 
măsuri practice de dezarmare.

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

—O-----

împotriva poziției 
T ruman-Rockefeller

beton armat
instalate aproximativ

de centrala 
energiei

u- 
în

NEW YORK 21 (Agerpres).
La 20 noiembrie ziarul „New 

York Times“ a publicat o decla
rație a Comitetului național de 
luptă pentru o politică nucleară 
rezonabilă, care cheamă Statele 
Unite să nu reînnoiască expe
riențele nucleare și condamnă 
pe fostul președinte Truman și 
pe Nelson Rockefeller, guverna
torul statului New York, pentru 
că cer reînnoirea acestor expe
riențe.

In declarație se spune că cei 
82 membri ai O.N.U. s-au ală
turat zilele acestea la rezoluția 
pregătită de Uniunea Sovietică 
și Statele Unite, care se pronun
ță pentru tratative cu privire la 
dezarmarea generală și totală. 
„Poziția Truman—Rockefeller, se 
subliniază în declarație, este în 
contradicție cu această acțiune 
și primejduiește Conferința de 
la Geneva în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară“,

O nouă stație științifică 
poiată sovietică

MOSCOVA 21 (Agerpres).
In insula Victoria a fost înfi

ințată o nouă stație științifică 
polară sovietică. Această insulă 
este situată între Spitzberg șî 
țara Franz Ipsif.

Coordonatele insulei Victoria 
sînt 80 grade 09 minute latitu
dine nordică și 36 grade 42 mL 
nute longitudine estică.

Rezoluția P. C. din Ceylon
COLOMBO 21 (Agerpres).
Biroul Politic al Partidului 

Comunist din Ceylon a adoptat 
o rezoluție în care cere demite
rea primului ministru, Dahana- 
yake, și a. guvernului condus de 
el, deoarece acesta nu este în 
stare 
care 
sebi

să îndeplinească 
stau în fața țării 
să cerceteze fără

sarcinile 
și îndeo- 
părtinire

IN CUBA

A fost arestat un grup 
de complotiști

HAVANA 21 (Agerpres).
Agenția Associated Press a- 

nunță că autoritățile au arestat 
în suburbia Havanei, Marianao, 
un grup de 30 de complotiști. 
Luptele care au avut loc între 
unitățile armatei și grupul de 
complotiști s-au soldat cu cîțiva 
răniți. La sediul grupului de 
conspiratori s-a găsit un post de 
radio.

Lărgirea legăturilor
dintre reprezentanții vieții muzicale

liii i« (CiI
I(«II •w

din U« R. S« S« șî S« II« A.
WASHINGTON 21 (Agerpres). — TASS anunță:
Delegația compozitorilor sovietici în frunte cu S. D. Șos- 

takovici a ajuns la o înțelegere, cu reprezentanții organizații
lor muzicale din S.U.A., cu privire la schimbul de partituri 
pentru 50 din cele mai bune lucrări ale muzicii contempora
ne sovietice și americane, care urmează să fie interpretate în 
U.R.S.S. și S.U.A

Acest acord a 
ajunul plecării 
să organizată 
meri cane.

S-a căzut 
de partituri a 
vor fi puse în

lor 
la

fost anunțat de compozitorii sovietici în 
în patrie, în cadrul unei conferințe de pre- 

Washington pentru reprezentanții presei a-

asemenea de acord să se facă un schimb 
care

de
trei-paitru opere sovietice și i americane, 
scenă la teatrele dini cele două țări.

Compozitorii sovietici au răspuns la numeroase întrebări 
ale ziariștilor și s-au pronunțat pentru 'lărgirea legăturilor 
dintre reprezentanții vieții muzicale din Uniunea Sovietică și 
Statele Unite.

condițiile în care a fost asasi
nat primul ministru Bând ara- 
naike.

In rezoluție se arată în con
tinuare ; „In acest moment cri
tic, în fața țării stau următoa
rele sarcini fundamentale: ridi
carea stării excepționale și resta
bilirea drepturilor democratice, 
înlăturarea tuturor persoanelor 
care au participat la complotul 
pentru asasinarea lui Bandara- 
naike oricît de înalte ar fi pos
turile pe care le ocupă, crearea 
condițiilor pentru alegeri gene
rale libere și democratice“.

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

NEW YORK — In ședința ple
nară de vineri dimineața Adu
narea Generală a O.N.U. a a- 
doptat în unanimitate rezoluția 
aprobată de către Comitetul Po
litic care transmite pentru un e* 
xamen aprofundat comitetului 
celor 10 puteri, care se va în

truni la Geneva in 1960, propu
nerile sovietice pentru „dezar
marea generală și totală“ pre
zentate Adunării Generale a 
O.N.U.

MOSCOVA — In prezent U- 
niunea Sovietică ocupă primul 
loc în lume în ceea ce privește 
lungimea căilor ferate electrifi
cate (peste 11.000 km.). In a 
an au fost electrificați aproxi
mativ 2.000 km., iar1 , în anul 
1960 s-a planificat electrificarea 
a încă 2.150 km. cale ferată.

MOSCOVA — In conformita
te cu planul de lucrări aprobat 
pe 1960, în anul următor Edi
tura de stat pentru literatură 
beletristică — cea mai mare e- 
ditură din Uniunea Sovietică, 
va edita 643 de titluri de cărți 
într-un tiraj de 83.500.000 exem
plare. ,

CRONICA EVENIMENTELOR INTERNATIONALE
Q In legătură cu apropiata vizită a lui N. S. Hrușciov 

în Franța.
înscenarea judiciară de la Düsseldorf.

In aceste zile atenția opiniei 
publice mondiale este reținută 
de apropiata vizită pe care N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. o va 
face în Franța răspunzînd la 
invitația președintelui De Gaulle. 
Poporul francez așteaptă viitoa
rea întîlnire cu adîncă satisfac
ție văzînd în ea un mijloc im
portant de întărire a prieteniei 
dintre cele două state și o reală 
contribuție la cauza păcii. Acest 
lucru se vede și din scrisorile 
primite la ambasada sovietică 
din Paris prin care numeroși 
reprezentanți ai vieții publice 
din Franța își exprimă dorința 
de a-1 avea ca oaspete pe pre
mierul sovietic în călătoria șa 
pe pămîntul francez.

Ziarul „Independence“ scria 
nu de mult: „Venind în țara 
noastră, Hrușciov se va putea 
convinge că atît la Paris cît și 
în provincie, în inimile noastre

arde focul nestins al dragostei 
pentru pace“. Un alt ziar „Ou
vrière d’ Ivry“ scria în numele 
muncitorilor : „Cînd Hrușciov 
va sosi la Paris, mulți oameni 
vor veni să-l salute. Ei vor sa
luta în Hrușciov pe conducăto
rul statului care a întreprins 
primul încercarea de a cuceri 
spațiul cosmic“. „Vor saluta în 
conducătorul statului sovietic — 
arată în continuare ziarul — po
porul care a iertfi* viața a mul
te milioane de fii și fiice pen
tru a elibera lumea de fascism. 
Vor saluta reprezentantul sta
tului care de la tribuna O.N.U. 
a propus cel mai grandios plan 
de dezarmare generală și totală 
cunoscut în istorie“.

Din păcate însă pe lingă bu
nele intenții ale poporului fran
cez, anumite cercuri din Fran
ța se străduiesc din răsputeri de 
a experimenta bomba atomică 
în Sahara. Desigur acest lucru

nu contribuie cu nimic la des
tinderea încordării internațio
nale și guvernul sovietic și-a 
arătat punctul de vedere în a- 
ceastă privință.

O altă problemă care poate fi 
consemnată pe agenda vieții in
ternaționale din această săptă- 
mînă este înscenarea judiciară 
de la Düsseldorf pusă la cate de 
autoritățile Bonnului.

Este vorba de aducerea în fa
ța tribunalului, a comitetului de 
luptă pentru pace din Germania 
occidentală, din care Edith Hoe- 
reth-Menge, Ervin Eckert și Wal
ter Diehl sînt membri ni Consi
liului Mondial al Păcii.

înscenarea judiciară de la 
Düsseldorf este o încercare de 
a intimida forțele progresiste 
care se ridică împotriva planu
rilor revanșarde și militariste a 
guvernanților de la Bonn.

Dar contrar calculelor iniția
torilor, procesul s-a transformat 
într-un puternic act de acuzare 
îndreptat împotriva autorităților 
vest-germane care, încâlcind cele 
mai elementare libertăți deipo-

cratice, vor să condamne la în
chisoare oameni care au luptat 

i ororilepentru pace, pentru ca 
războiului să nu se mai repete.

Cu toate măsurile luate, în 
sala de judecată au fost pre- 
zenți numeroși asistenți care 
și-au. arătat simpatia pentru 
cei acuzați, ridicîndu-se în pi
cioare și aruncîndu-le flori cînd 
aceștia au intrat în sală.

Luînd cuvîntul, cei aflați în 
boxa acuzaților au devenit acu
zatori, arătînd că politica dusă 
de Bonn este contrară voinței 
poporului german, este contrară 
spiritului de destindere care s-a 
creat în lume Gernard Wohlrat 
a spus că consideră acuzația ce 
1 s-a adus ca o profanare a me
moriei milioanelor de luptători 
căzuți în lupta grea împotriva 
fascismului.

Prin scrisori și telegrame 
. luptătorii pentru pace din în

treaga lume, personalități mar
cante în viața politică interna
țională își exprimă indignarea 
față de această provocare și cer 
imediata încetare a procesului 
de la Düsseldorf.

GH. CREȚU
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