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Io cinstea conferinței U.T.M
Azi, la mina Aninoasa, are loc 

conferința organizației U.T.M. 
pe -exploatare. Tinerii minerii și 
muncitori în frunte cu utemiștii, 
întîmpină acest eveniment eu 
realizări însemnate în producție 
și In activitatea

MH de tone
Participînd cu 

cerea socialistă, 
neret de la mina Aninoasa au. 
extras însemnate cantități dte căr
bune peste plan. Ele au adus 
contribuții substanțiale la depă
șirea sarcinilor de plan pe ex
ploatare cu mai bine de 4.000 de 
tone în primele 25 de zile ale 
lunii noiembrie.

Cele mai bune realizări, din
tre brigăzile de tineret, le-au 
obținut brigăzile conduse de tov. 
David loan, Mujnai Nicolae, 
Răbulea Aurel și Tucaciuc Mihai. 
Aceste brigăzi au extras în no
iembrie cîte 150—900 tone de 
cărbune peste plan.

Acțiuni de folos obștesc
O bogată activitate au desfă

șurat în cursul acestei luni și 
brigăzile utemiste dle muncă pa- 

, triotică. Tinerii brigadieri ai 
muncii patriotice întîmpină con
ferința organizației U.T.M. pe 
mină cu peste 850 ore de muncă 
voluntară efectuate cu prilejul 
acțiunilor de folos obștesc. Bri
găzile de muncă patriotică de 
la mina Aninoasa au colectat 
în cursul acestei luni mai bine 
de 30.000 kg. fier vechi și au 
terminat amenajarea unui teren 
sportiv în spatele cinematogra
fului din localitate.

Cele mai frumoase realizări 
în acțiunile de folos obștesc le 
au brigăzile de muncă patrioti
că din sectoarele I, VII și VIII, 
conduse de tov. Paghejer loan, 
Diaconescu Anton și Dunca Ma- 
ria.

Noi posturi utemiste 
de control

In vederea măririi continue a 
aportului tinerilor la îndeplini
rea sarcinilor ce revin minei, or
ganizația U.T.M. de la mina A- 
-ninoasa a înființat în cursul a- 
cfestei luni noi posturi utemiste 
de control.

Astfel, în vederea stimulării 
tinerilor mineri în lupta pentru 
realizarea de economii și întări
rea disciplinei în muncă, în

• patru 
minei,

' create posturi utemiste de 
trol.

Totodată au luat ființă
. brigăzi de tineret în sectoarele

IV, V și VI, care vor fi conduse 
, de tov. Feier Nicolae, Pistol 

Gheorghe și Gali Mihai.
I. ARAMĂ

activist U.T.M.

sectoare productive 
I, II, III și IV, au

cele 
ale 

fost 
con-

și 3

In contul de economii al locomotivei 150.1029 echipa mecani
cului Ciungan loan de la Depoul C.F.R. Petroșanii a înscris în 
luna octombrie mai bine de 36 tone de combustibil convențional 
economisite.

IN CLIȘEU: Mecanicul Ciungan loan, membru de partid, 
face o ultimă revizie, de siguranță, locomotivei sale înainte de 
a pleca pe traseu.

----- ------------------------------

Nimerii din PctrHa Iși smeresc
* realizările _____

I
in întrecerea cu celelalte exploatări miniere din Valea < 
Jiului, colectivul minei Petriia continuă să ocupe primul loc. ? 
De la începutul lunii curente și pînă acum acest harnic colec- > 
tiv a adăugat la realizările anterioare încă aproape 7000 tone > 
de cărbune extrase în plus de plan. In prezent minerii din c 
Î Petriia, ca urmare a succeselor remarcabile obținute, extrag i 

i cărbune în contul celei de a doua jumătăți a lunii decembrie. C 
< îmbucurător este de asemenea faptul că ei au sporit în acest 1 
? an productivitatea muncii cu circa 10 la sută față de plan 5 
$ și au realizat economii suplimentare la prețul de cost în va-( 
< loare de aproape 2 milioane lei

Din două sectoare — 
5000 tone cărbune în plus

In cursul lunii noiembrie, co
lectivele sectoarelor I și III de 
la mina Petriia au depus o rod
nică activitate situîndu-se în 
primele rînduri ale întrecerii în
tre sectoarele miniere din Valea 
Jiului. Cele două colective au 
livrat economiei naționale în a- 
cest timp o cantitate de 5000 to
ne de cărbune peste prevederile 
planului. Mai mult de jum.ătate 
din această cantitate de cărbu
ne a fost extrasă din abatajele 
sectorului III. Aici, datorită ex
tinderii inițiativei minerilor de 
la Aninoasa, s-a realizat un ran
dament dfe aproape 2 
bune pe post. Și de 
toate brigăzile de la 
acestui sector, și-au 
sarcinile lor de plan. _ ___
deosebit s-a evidențiat brigada 
minerului Baciu Grigore care a 
extras aproximativ 500 tone de 
cărbune în plus față de plan, 
realizînd un~ randament de peste 
6 tone pe post.

Și în cadrul sectorului I mi
nerii au , lucrat în această lună 
cu un randament de aproape 2 
tone cărbune pe post.

de cărbune extrase în plus de plani. In prezent minerii din

ăr-—.-x.

slabe în producție de către șefii 
brigăzilor fruntașe a fost extin
să în toate sectoarele minei Pe- 
trila. Printre cei care au îmbră
țișat această valoroasă inițiati
vă se numără și brigadierul Tă- 
nase Gheorghe. Preluînd o bri
gadă rămasă în urmă el a reu
șit, împreună cu noii săi tova
răși de muncă, să obțină suc
cese din ce în ce mai frumoase. 
In această lună, de exemplu, 
noua brigadă condusă de comu
nistul Tănase Gheorghe, ’ lucrînd 
la o galerie de cap de pe stratul 
14 și-a depășit sarcinile de plan 
cu 24 la sută.

C. M,

tone căr- 
astă dată 
abatajele 

îndeplinit
In. mod.

Roadele unei valoroase 
inițiative

Inițiativa privind preluarea 
unor brigăzi cu rezultate mai

Scrisoare de mulțumire
Comuna Atid este situată un

deva departe, în Regiunea Au
tonomă Maghiară. Acolo există 
o gospodărie agricolă colectivă 
și o întovărășire, în 
ză sute de familii.

Colectiviștii și 
din această comună 
sprijinul frățesc al 
preparației Petriia în realizarea 
unei vechi dorințe a lor: elec
trificarea comunei.

Muncitorii preparației au re
condiționat un generator de cu
rent electric de 12 kW„ un ta-

care lucrea-

întovărășiții 
au simțit 

colectivului

blou de comandă și alte mate
riale recuperate cu care a fost« 
electrificată comuna.

Lucrările dte instalație au fost 
făcute luna trecută de către 
maistrul electrician Bako Dio- 
nisie, salariat al preparației, în 
timpul concediului său de odihnă.

Pentru acest ajutor dat, co
lectivul preparației a primit re
cent o .scrisoare de mulțumire 
din partea Sfatului popular co
munal,: a colectiviștilor și îritb- 
vărășiților din : comuna Atid. i

Ei piililil «Mii a 15 aii
It la eHtewea magiei de »6 iml lauisi

Adunarea f e^Rvă de la Teatrul C.C.S.
Vineri după-amiaiză, în sala 

Teatralul C.C.S. din Capitală a 
avut Ioc adunarea 
sacrată celei de a 
sări a eliberării 
sub jugul fascist.

La adunare au luat parte to
varășii Gheorghe Apostol, Con
stantin Pîrvulescu, general de 
armată Leontin Sălăjan, Alexan
dru Bîriădeanu, Avram Bunaciu, 
membri ai C.C. ai P.M.R., aii' gu
vernului și ai Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, conducă
tori ai instituțiilor centrale și 

organizațiilor obștești, muncitori 
fruntași din întreprinderile Ca
pitalei, oameni de știință și cui 
tură, generali și ofițeri superiori 
ai forțelor noastre armate, acti
viști de partid, de stat șl ai or
ganizațiilor oamenilor muncii, 
ziariști romîni și 
ai presei străine.

Au luat parte 
Hasan Alimerko, 
R. P. "Albania la 
fii unor misiuni diplomatice a- 
creditați în țara noastră și alți 
membri ai corpului diplomatic.

festivă con-
13-a ani ver- 
Albaniei de

corespondenți

de asemenea 
ambasadorul 

București, șe-

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R. P. Romîne și R. P. 
Albania.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Dumitru Diaconescu, pre
ședintele Comitetului executiv 
al Sfatului: popular al Capitalei.

Despre cea de a 15-a aniver
sare a eliberării Albaniei de sub 
jugul fascist a vorbit tov. Ion 
Cozma, membru al C.C. ai 
P.M.R., ministrul Agriculturii și 
Silviculturii.

A luat apoi cuvîntul 
Alimerko, ambasadorul 
Albania la București, 
rile au fost subliniate
lungi aplauze. Participanții la 
adunare au manifestat călduros 
pentru prietenia și colaborarea 

frățească romîno-albaneză, pentru 
unitatea de nezdruncinat a pu
ternicului lagăr al socialismului, 
în frunte cu Uniunea Sovietică, 
pentru pace în

Ansamblul de 
suri al Sfatului 
pitalei și soliști
Operă și Balet al R. P. Romîne 
au interpretat apoi un program 
artistic festiv.

Hasani 
R. P. 

Cuvîntă- 
cu înde-

lumea întreagă, 
cîntece și dan- 
popular al Ca- 
ai Teatrului de

SALUT FRĂȚESC 
BRAVULUI POPOR ALBANEZ

In orașele și satele țării „ski 
petarilor“, poporul albanez săr
bătorește la 29 noiembrie cea de 
a 15-a aniversare a eliberării sa
le de sub jugul odioșilor ocu- 
panți fasciști. Ziua de 29 noiem
brie are însă pentru poporul al
banez o dublă însemnătate; 
urmă cu 47 de ani, în plin 
boi balcanic, reprezentanții 
porului albanez întruniți în 
șui Vlora au proclamat în 
solemn independența statului al
banez, sfărîmînd multisecularul 

“jug otoman:
Dar adevărata libertate poporul 

albanez și-a cucerit-o abia în 
toarne. anului 1944 fn condițiile 
zdrobirii de către glorioasa arma
tă sovietică a trupelor fasciste 
din Peninsula Balcanică. Sub 

. conducerea Partidului Comunist 
— azi Partidul Muncii din Alba
nia — eroicul popor albanez și-a 
luat soarta în propriile sale mîini 
și. scăpînd de exploatarea asu
pritorilor străini, a monarhiei și 
a feudalilor autohtoni, a pornit 
cu entuziasm să-șî făurească un 
viitor luminos și fericit.

Au trecut 15 ani de atunci! 
O perioadă istorică scurtă, dar 
cît de profunde sînt schimbările 
survenite în viața acestui popor 
harnic. In locul unei Albanii re
numite prin înapoierea sa 
mică și culturală, Albania

4-WO.

in 
răz- 
pc- 

ora- 
mod

econo-
a de

Odihnă cît mai plăcută 
Kostyal baci

-- E drept ce spui dumneata 
tovarășe secretar — spuse cu o 
voce domoală Kosiyal baci. In
tr-adevăr cu pensia de 1200 lei 
lunar pe care o primesc acum pot 
să trăiesc bine fără să mai lu
crez. Partidul 
ne-a asigurat 
de griji.

— Și o să

1

ln sediul comitetului sindicii 
al exploatării miniere Petriia in
tră un bătrînel, înalt ae statură 
și cu fața zâmbitoare.. Văzîndu-l 

■ cei care se găseau aici, veniți 
pentru rezolvarea diferitelor pro
bleme legate de munca și viața 
lor, s-au dat cu respect la o foar
te făcîndu-i loc să treacd.

— E Kostyal baci, unul dintre 
veteranii minei 
noastre — îi șop
tește la urechea ve
cinului său mine
rul Lazăr Nicolae. 
Deși a ieșit de
câțiva ani la pensie datorită bo
gatei sale experiențe în minerit, 
el a continuat să muncească.
— II cunosc, cum să nu-l cu
nosc — răspunse acesta. Oare cu 
ce treburi o ‘fi venit la sindicat ? 
Ii văd o foaie de hârtie în mină, 
probabil vreo cerere... • > •

Răspunsul veni prompt de la 
secretarul comitetului sindical.

— Și așa Kostyal baci, vrei să 
te desparți de mină ? De altfel 
după zeci de ani lucrați în sub 
teran a venit timpul să stai oca 
să și' să te odihnești. Pensie bună 
capeți <acum, așa că ai parte de 
o bătrinețe fericită.

V
Í'

și guvernul nostru i 
o bătrtnețe ' lipsită I

cei

mat dai pe la minăi 
din cînd în. ctnd 
tovarășe Kos- 
tyal ? întrebă u- 
nui dintre 
prezenți.

— Ce credeți dumneavoastră 
că mă rabdă inima să nu trec pe 
aici ? Dacă n-am să mai cobor 
cu colivia jos, cel puțin nînă la 
puț tot o să vin. Am foarte mul
te amintiri legate de locurile a- 
cesteă ca să le pot uita. Zeci de 
ani de lucru la această mină 
nu-i puțin — răspunse zîmbihd 
Kostyal baci. :

— Noi îți mulțumim pentru 
munca dumltale de atîția ani și 
îți dorim o odihnă cit mai plă
cută — zise strîngindu-i mina

C. MATEESCU• ■______ ;____ ■ i
(Continuare fri pag. 3-a)

venit o țață independentă, În 
care din vîrful celor mai înalți 
munți pînă la plaja însorită a 
Mării Adr'iatice răsună freamătul 
construcției pașnice. |

Primind un ajutor frățesc, 
multilateral, din partea Uniunii 
Sovietice, a R.P. Chineze și a 
celorlalte țări , socialiste, poporul 
albanez a reușit să lichideze îna
poiereapoierea economică din trecut, 
să-și făurească o economie în plin 
progres. In Albania a fost creată 
o producție mecanizată, baza teh- 
nico-materială a socialismului. 
Volumul producției industriale a 
R. P. Albania a fost în 1958 de 
18 ori mai mare în comparație cu 
anul 1938. Au luat naștere noi 
ramuri industriale: industria e- 
nergetică, de prelucrare a țițeiu
lui, de prelucrare a lemntllui, 
textilă. Au fost lărgite și recons
truite întreprinderile din industria 
minieră și de petrol. Anul acesta 
se prevede o creștere a produc
ției de petrol brut de cinci ori în 
comparație cu anul 1938, a 
producției de minereu de crom 
de 37,1 ori, a producției de căr
bune de 78.5 ori. In anul 1959 
producția globală a industriei pe
trolifere și industriei miniere, lua
te împreună, va fi de 17,6 ori 
mai mare decît în 1938 și de 4,3 
ori mai mare decît în 1950.

In cursul celui de-al treilea 
_ plan cincinal (1961 —1965) vor fi 

construite noi întreprinderi indus
triale, vor fi extinse exploatările 
existente, vor fi deschise mine 
noi, va începe exploatarea unor 
noi puțuri petrolifere.

Producția de energie. electrică 
a crescut continuu. La sfîrșitul 
celui de-al doilea cincinal ea va 
fi mai mare cu aproximativ 1.784 
la sută față de 1938. Prin cons
truirea hidrocentralei „Karl Marx‘* 
electrificarea țării a luat o mare 
dezvoltare. In cursul celui de-al 
treilea plan cincinal marile re
zerve hidro și termoenergetice 
ale țării vor fi și mai intens fo
losite.

Marile transformări sociale ca
re au avut loc în satele Albaniei 
în anii puterii populare, succe
sele . obținute în dezvoltarea ge
nerală a țării au creat condiții 
favorabile pentru dezvoltarea a- 
griculturii, pentru realizarea unor 
progrese însemnate și în acest 
domeniu important de activitate. 
La sfîrșitul lunii septembrie 1959 
în cooperativele agricole erau re
unite 69,6 la sută din gospodă
riile țărănești care dispuneau de 
81,5 la sută din întreaga supra
față arabilă a țării. S-au desfă
șurat lucrări de îmbunătățiri fun
ciare în șesurile Myzeqîe, Rosko- 
veci, Vurg și Thumana. în com
parație cu anul 1938 suprafața

(Continuare în pag. 3-a)
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întors. In fată se oprise

C.F.R. 
preci-

trăiești, tov. Marcu f 
trăiești ți dumneata ! 
caută; cineva, prin de-

îngîndurat și pn- 
locomotivelor 

pe rînd

A. Jtoil

Mergeam spre Depoul 
din Petroșani, cu sarcina 
să de a scrie un material despre 
un mecanic de locomotivă, frun
taș în muncă. De la conducerea 
depoului mi se indică să stau 
de vorbă cu mecanicul căutat, 
la locul său de muncă, adică 
în depou.

—- Vedeți, căutați-1 pe Marcu. 
Este un tovarăș bun...

In fața halei de locomotive 
opresc un tînăr 

cheie franceză 
în mînă :

— Underi tov. 1
Marcu ?

— Care, că sînt trei ? 1
— Mecanicul I
— Toți sînt mecanici, 

stantin lucrează 
150.101, Gheorghe pe 150.1031 
și Ion pe 230.024, 
Tînărul se uită zîmbind la mine.

— Care-i membru de partid ? 
intervin eu.

— Toți sînt l
—• Dar fruntaș în muncă î
— Toți.
Tînărul
— După 

Constantin 
trecută 27 tone combustibil con
vențional, Gheorghe 24, iar Ion 
se menține între 16—20, de cînd 
îl știu eu. Așa că acum alege- 
ți-vă care vă place.

Văzînd cum stau lucrurile, am 
intrat în hala locomotivelor, cu 
gîndul să stau de vorbă cu care 
o să mă întîlnesc mai repede. 
Nu a trebuit să umblu prea 
mult că un alt lăcătuș din de
pou mă lămuri.

— Gheorghe a venit azi noap
te din cursă. Constantin a plecat 
chiar acum, iar Ion îi plecat... se 
vorbește că la o școală, nu știu 
pe cît timp.

Eu care credeam că am prins 
o poantă bună și aveam deja 
conturat reportajul, mă gîndeam 
ce-i de făcut. Nici gînd să pă
răsesc depoul. Inchipuiți-vă, trei 
frați, trei mecanici de locomo
tivă, trei fruntași în lupta pen
tru economii, trei comuniști... 
Unde-ți trebuie mai bun subiect 
de scris ?

Stăteam 
veam manevra 
din depou,, care rînd . 
luau drumul spre stație. Auzii 
deodată un glas care mă făcu 
să tresar.

—< Să
— Să
— Te

pou.
M-am

un om cu nimic deosebit; mic de 
statură, îndesat, 
cu ochii măsli
nii și privirea 
pătrunzătoare.

— Dumneata 
ești toy. Marcu ? 

unul, dintre cei

Con- 
pe mașina

îa personal.

continuă:
cum se vorbește, 

a economisit luna

*—
Colțul artistului amator

Se aude un acordeon 
cîntînd...

Or« 17. Spre clubul W.R.U.M. 
Petroșani se îndreaptă grăbiți în 
grupuri zeci de tineri. E joi, ziua 
de repetiție a echipei de dansuri 
a uzinei.

Gurfrid liniștea ce a învăluit 
clădirea clubului este întreruptă 
de melodia săltăreață a unui a- 
cordeon. Repetiția începe. Ascul- 
tînd atenți indicațiile instructo
rului de dansuri Viloaică Dumi
tru, cele șase perechi pornesc să 
schițeze primii pași. Prima dată 
se repetă suita de dansuri olte
nești. In ritmul muzicii tinerii se 
avîntă în dans cu multă voie bu
nă. Exigent ca întotdeauna, ins
tructorul îi întrerupe din cînd în 
cînd, cerîndu-le să repete figuri
le mai dificile.

Se repetă apoi o suită de jocuri 
muntenești. Cu optimismul ce le 
caracterizează vîrsta, tinerele pe
rechi par neostenite în joc.

Deși repetă de scurt timp, fiind 
abia de cutînd reorganizată, e- 
chipa aceasta speră ca într-un 
vi’tor apropiat să apară deja pe 
scenă, în fața spectatorilor. Acest 
lucru este așteptat cu nerăbdare 
și de tov. Klein Victoria sau 
Buzgaru .Ioan și' de Grămadă Ro- 
mulus, Nica Georgeta, Ciofu Gri- 
gore sau ceilalți dansatori, care 
vin cn regularitate la repetiții, 
pregătindu-se pentru întîlnirea cu 
publicul.

Și semnul rîvnei lor îl dă acor
deonul,. ce se aude cîntînd pînă 
seara tîrziu la clubul U.R.U.M.P.

C. M.

— Eu sînt 
trei; Ion, adică mai sîst afară 
de mine...

— Știu, știu. Cu dumneata 
aș vrea să vorbesc.

Cam zgîrcit la vorbă, începu 
să-mi povestească cîte ceva des
pre familia și viața lui.

...Eu am fost primul din fa
milie care am învățat meseria 
de mecanic, apoi . Qbaorghe și 
abia pe urmă Constantin. Tata 
a fost tot ceferist. A lucrat ca 
tîmplar, iar acum e pensionar! 
Altceva ce să vă spun ?

Alt necaz. Am întîlnit unul 
dintre eroii reportajului căutat 
șî nu are să-mi spună ceva deo
sebit.

— Spune, încerc eu să-l ajut, 
cum de toți frații ați învățat 
meseria de mecanic de locomo
tivă ?

Eroul meu stătu puțin pe gîn- 
duri, își puse o jumătate de ți
gară în țigaret și continuă •

— Intîi eu am învățat-o. Cînd 
mergeam acasă, frații — că am
bii erau mai mici ca mine —- 
mă luau la întrebări. Și drept 
să vă spun, îmi plăcea să Ie po
vestesc despre meseria mea. 
Le-am povestit cum am condus 
primul tren cu cărbune spre 
Hunedoara. Prin cîte emoții am 
trecut. Le-am explicat ce fru- 
inoasă-i meseria , de mecanic... 
Le explicam pînă și piesele lo
comotivei și alte taine ale me
seriei. Ce frumos e să stai la 
geam, să privești regiunea noas
tră cît e de minunată... Apoi 
mi-au călcat pe urmă...

După ce mai trase cîteva fu
muri din țigară adăugă:

— Drept să vă spun eu văd 
meseria asta ca cea mal fru
moasă. Așa că nu mă mir de ce 
și frații ceilalți s-au făcut tot 
mecanici...

FL. I STRAT E

j-- -------

Ceniiimitatea

La clubul minier „7 Noiem
brie“ din Lonea activitatea for
mațiilor artistice este într-o creș
tere continuă. Aici există mai 
multe formații artistice,: cor, tea
tru, dans, brigadă artistică de 
agitație etc. Conducerea clubului 
se preocupă de crearea unor con
diții bune pentru prezentarea pro
gramelor artistice.

Corul din Lonea s-a făcut cu
noscut prin buna interpretare ă 
cînteoelor, ajungînd în faze su
perioare ale unor concursuri. Re
pertoriul corului cuprinde un nu
măr de 25 de cîntece, cu temati
că variată, printre care „Valurile 
Amurului“, „Cîntați mineri", 
„Hora muncitorilor” și altele. Da
torită atenției ee se acordă va
lorificării bogățiilor artistice lo
cale, colectivul coral al clubului a 
cules cîntece din Lonea și apoi 
le-a prelucrat într-o „Suită pas
torală din Valea Jiului“, pe care 
a și prezentat-o publicului.

Corul din Lonea poate obține 
succese și mai frumoase prin mă
rirea numărului coriștilor (de la 
9R țn«cr>»î la pește o sută).» prin-

Numărul de 800 bilete vîndute în ziua de 26 noiembrie a. c. la tot atîția spectatori e un 
record pentru sala de spectacole a clubului minier din Petrila. A fost vorba oare de vreun spec
tacol de gală, prezentat de vreun ansamblu emerit sau de artiști cu renume ? Nicidecum... Dim
potrivă, a fost dat un spectacol de către artiștii amatori și încă de... artiști amatori care n-au 
depășit vîrsta primei copilării. Iată, în dișeul de mai sus, o parte din micii artiști, elevi în 
clasa a IlI-a A a Școlii de 7 ani din Petrila, care a organizat și pregătit acest spectacol. Cei pe 
care-i vedeți fac parte din corpul de balet, care a cules multe aplauze „la scenă deschisă“, mai 
ales în urma baletului pe melodia cîntecului „Somnoroase păsărele", pe versuri de M. Eminescu.

^oooooc coooooooeoooor,
<□DRUMUL NOSTRU

In noi răsună cîntece 
De dragoste adîncă și 
înmugurit surîs de primăveri
Ieri sîngera în bezne de celulă...

de ieri 
de ură;

Cimentul rece ne muțea din spate 
Cu colți de lup; ce îi păsa de noi ? 
Și, totuși, cum eram, fiămînzi și goi 
Noi am găsit tăria fără moarte:

In glasul de partid ce-ntîia oară 
Larg ne-a deschis înalte porți de zări; 
Din minuscula foaie de țigară
Se despleteați, arzînd, a* lui chemări 1

Tenace, încrustarăm în pereți
Cu brațul frînt, crîmpeiele de vise
Pe care, greu, le-am smuls din bolți închise 
S-aprindă vieții frumuseți...

Ce viu, pulseaiză-n zilele de azi
Și cresc prin noi visările mai plimb I 
Țîșnesc spre-nait din ape, la Bfcaz, 
Din miezul negru scormonit în mine;

Și freamătă in steaguri, sus, pe schele, 
In palma aspră, plină de mortar 
Și-n scînteierea inimii de jar
Ce bate, cald, în pieptul țării mele;

Și clocotesc în lanuri, pe ogor, 
In bobul mare cit un pui de graur... 
...In drumul nostru cîntă-un viitor 
Ce-i) solul drag ai veacului de aur!

TR. MULLER 
membru al cercului literar 

„Minerul“ Petroșani
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bază a succeselor in
cullural-artlsticâ 

tr-o activitate susținută în mobi
lizarea participanților la repeti
ții etc. Pentru mărirea număru
lui de coriști în special organiza
ția U.T.M. poate să-și aducă o 
contribuție mai mare deoarece 
acum sînt doar... 12 tineri în com
ponența corului

Intre formațiile bune se numă
ră de asemenea fanfara și echipa 
de fluierași. Fanfara din Lonea 
are o tradiție de decenii. Cei 32 
componenți ai formației muzicale 
dau dovadă de multă conștiin
ciozitate. Repetițiile se țin cu re
gularitate și decurg într-o disci
plină desăvîrșită. Această înțe
legere din partea participantilor, 

j>e lingă priceperea și dragostea 
de muzică, au asigurat lin înalt 
nivel de interpretare. Peste pu* 
țină vreme această formație va fi 
înzestrată cu o nouă garnitură de 
instrumente pentru 42 de persoa

ne. Lucruri tot așa de bune se 
pot spune și despre echipa de 
fluierași.

Cercul dramatic al clubului 
din Lonea și-a cîștigat o reputa
ție bună datorită seriozității și

[¡MJisiRlDl — li sWba rtWiii 
Miiiiiie a ouHilm

Problema educării irt 
spiritul 
socialist 
muncii, spectatorii de fie
care zi ai cinematogra
fului, a fost una din 
preocupările importante 
ale colectivului nostru. 
Pentru rezolvarea ei am 
organizat o seamă dă 
acțiuni cu caracter de 
masă, cum 
de filme, 
spectacole 
prezentări 
zentări la 
diofiaare etc. Dar cel mai 
important mijloc de edu 
care a spectatorilor ău 
fost însă spectacolele bo
gate în conținut. De a- 
ceea ne-am străduit să 
primim cit mai multe 
filme artistice cu carac
ter instructiv-educativ, 
realizate la un înalt ni
vel artistic. Prioritate 
au avut producțiile rea- 
list-socialiste ale cinema- 
tograiiei soviețice și din 
țările de democrație 
populară, iar dintre fil
mele occidentale, cele 
cu caracter net progre
sist, 
pînă 
loc 
„Al. 
șani 
cole,

patriotismului 
a oamenilor

ar fi recenzii 
simpozioane, 
de gală și 
festive, pre

stațiile de ra-

Astfel, în acest an, 
în prezent au avut 
la cinematograful 
Sahia" din Petro- 
circa 1600 specia
la care au pârtiei -

pat peste 246.000 spec
tatori de diferite vîrste. 
S-au organizat 20 de 
manifestări educative cu 
caracter public pentru 
adulți în răstimp de 10 
luni, la unele filme de 
mare valoare ideologică 
șî artistică, cum ar f> 
„Paginile trecutului“, „Pe 
Donul liniștit“, „Născuți 
în furtună”, „Nauris“ 
sau „Ivan cel Groaznic“. 
La aceste acțiuni au par
ticipat aproape 10.000 
spectatori adulți. '

Nici cei mici n-au fost 
neglijați. Pentru pionieri 
și școlari au fost orga
nizate în colaborare cu 
școlile din oraș cicluri 
de spectacole cu carac
ter instructiv-educativ, 
științific și filme de de
sene animate.

Desigur, n-am făcut 
încă tot ce se putea face 
pe linia educării specta
torilor noștri. Există în
că deficiențe, pe care în
să ne străduim să le în
lăturăm pe viitor prin 
organizarea unor mani
festări cinematografice 
tot mai vii și mai atrac
tive.

VERESS ROZALIA 
responsabila cinematogra. 
fului „Al. Sahia“ Per 

troșani

munca

bunei interpretări a unor piese 
destul de grele. E bine să se 
știe că cercul dramatic funcțio
nează cu 33 artiști amatori. Ei 
au format două echipe de teatru, 
una care interpretează piese scri
se în limba romînă și alta în 
limba maghiară. In repertoriul 
iormațiilor s-au înscris cu succes 
piese ca „Take, Ianke și Cadîr", 
„Scrisoare de dragoste" etc. Pen
tru concursul echipelor de teatru 
pe tară „T. L. Caragiale1 
gătește piesa

>“ se pre
gătește piesa „Mielul turbat' în 
limbile romînă și maghiară. La 
buna realizare a spectacolelor au 
contribuit colectivele ambelor for
mații, dintre care relevăm pe tov. 
Elena Mihuț, Florea Marica, Va- 
sile Constantinescu, Cornel Teș- 
can, Paul Trifan și Iulian Florcs- 
cu.

Brigada de agitație a clubului 
minier a prezentat multe progra
me bunei Intre ultimele pregătiri 
se numără cel în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie. Cei 17 compo
nenți ai brigăzii s-au străduit să 
aducă pe scenă aspecte ale vie
ții miaerilor din Lonea. Cu a-

ceastă ocazie ei au adus mulțu
mirile ce se cuvin brigăzilor de 
producție fruntașe conduse de 
mineri ca Kompodi Ioan, Berin- 
dei Aurel, Toacă Ștefan și alții. 
Contribuția pe care o poate aduce 
o bună brigadă artistică de agi
tație la remedierea unor lipsuri 
șî la popularizarea succeselor în 
producție este foarte mare. De 
aceea, se cere permanentizarea 
activității acestei formații, care 
de la ultimul spectacol și-a în
cetat activitatea

In procesul de culturalizare a 
oamenilor muncii din Lonea și bi
blioteca clubului își aduce un 
aport de seamă. înființarea celor 
5 biblioteci volante, prezentarea 
unor recenzii în public, dimineți
le de basme din fiecare dumini
că și expozițiile de cărți la bi
bliotecă și căminele muncitorești 
sînt doar cîteva aspecte ale mun
cii colectivului de aici.

Cu toate aceste realizări, tre
buie arătat că la Lonea sînt po 
sibilități pentru desfășurarea uneî 
munci culturale și mai susținute.

Este necesară o intensă muncă 
de mobilizare a tuturor forțelor 
artistice din Lonea, astfel ca ac
tivitatea de aici să devină în- 
tr-adevăr multilaterală.

E. USKAR
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Odihnă cit mai plăcută 
Kostyal baci

(Urmare din pag. l-a)

alsecretarul comitetului sindical 
minei.

Cu aceeași dragoste șt respect 
pentru anii lucrați în mină i-au 
strins mina lui Kostyal baci și 
ceilalți mineri care se găseau in 
acel moment în sediul comitetului 
sindical. Și nu era prea mic nu
mărul lor...

La plecare Kostyal baci, cu e- 
moție în glas i-a asigurat încă 
odată pe aceștia că la mina un
de a muncit atîția ani el va con
tinua să vină.

— Insă să știți că de astă da
tă numai în... vizită — a preci
zat eL

potrivă ultima vlagă din ei. Așa 
s-a întîmplat și cu Kostyal Carol 
căruia i-au îngropat 
subteranul mină anii 
moși ai vieții omului 
nereții.

De bucurii Kostyal

★ .

sau 
să-i 

să 
cu 

co- 
: să

prilejul aniversării a 
de la eliberarea Albaniei de sub jugul fascist

Minerul Kostyal Carol 
Kostyal baci cum obișnuiesc . 
spună cunoscuții, a început 

• lucreze în mină la Petrila, 
zeci de ani In urmă. Era un 
pil. Cu toate acestea trebuia 
muncească pe nimica toată cîte 
10 ore pe zi. Și ce condiții de lu
cru ! Mai rău nici că se putea. 
Exploatarea capitalistă era crun
tă t Ea nu făcea deosebire între 
tînăr și vîrstnic. Le storcea deo-

• » 
: Districtul Peșhkopi în trecut : 
: si astăzi
Î Trecutul populației din dis

trictul Peșhkopi este un act de 
♦ acuzare împotriva regimului 
ț burghezo-moșieresc din Alba- 
♦ nia. In această regiune domi- 
♦ nată de cruzi satrapi, situația 
I locuitorilor din regiunea mun- 
; toasă era lamentabilă. Este sii-
♦

Salut frățesc 
bravului popor 

albanez 
(Urmare din pag. l-a) 

de pămînt însămînțată s-a dublat, 
crescînd de asemenea considera
bil și suprafețele irigate. R. P. 
Albania depășește Iugoslavia, 
Grecia și Turcia în ceea ce pri
vește numărul de tractoare ce re 
vin la 1.000 ha. de pămînt.

In urmă cu 15 ani populația 
Albaniei era. aproape în întregi
me analfabetă. încă în 1955 anal 
fabetismul a fost lichidat în rîn- 
durile populației pînă la 50 de 

»ani. Numărul școlilor de cultură 
generală, al profesorilor și elevi
lor a crescut de patru ori față 
de perioada cînd țara era stăpî- 
nită de regele Zogu. In anul 
1957 a luat ființă Universitatea 
de .Stat din Tirana care încadrea
ză Icea mai mare parte a institu
telor de învățămînt superior. O 
expresie a creșterii nivelului cul
tural al poporului este faptul că 
în anii puterii populare an fost 
publicate în Albania aproximativ 
3.000 de titluri de cărți într-un I 
tiraj total de 25 milioane exem
plare.

Sume tot mai mari sînt acor
date de stat pentru construirea 
de locuințe. In anul 1958 au fost 
construite mai multe locuințe — 
calculate pe cap de locuitor — 
decît în anii 1948, 1949 și 1950 
luați împreună.

Poporul albanez este conștient 
că pentru îmbunătățirea continuă 
a vieții sale, pentru făurirea so
cialismului, are nevoie de pace. 
Guvernul R. P. Albania duce în 
mod consecvent o politică de pace 
și de colaborare în Balcani,, el a 
sprijinit cu căldură propunerea 
guvernului romín pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a 

de cărbune păcii, Jipsită de armele atomice.
Străvechea. prietenie între po

porul romîn și poporul albanez 
a devenit și mai profundă în con
dițiile luptei comune pentru fău
rirea socialismului. An de. an se 
dezvoltă colaborarea • tovărășeas
că dintre țările noastre în folo
sul ambelor popoare.

Cu ocazia marii sărbători 
poporului frate albanez, poporul 
romîn îi urează din toată inima 
noi și importante succese pe dru
mul făuririi vieții sale fericite, 
al construirii socialismului în fru
moasa sa patrie.

acolo în 
cei mai fru- 
— anii ti-

De bucurii Kostyal nu a avut { 
parte decît după 23 August 1944, $ 
in anii puterii populare. Imbu- < 
nătățirea simțitoare a condițiilor Ș 
de lucru în subteran prin intra- ? 
ducerea mecanizării, salariile bu- S 
ne primite, respectul față de mun- r 
ca minerului, transformările pe- $ 
trecute în orașul Petrila faltădu- z 
tă o... _ veche colonie cu case mici ? 
și igrasioase) sínt doar cîteva z 
•’ S

Ui

dintre acestea.
...Kostyal baci a încheiat acum i 

„socoteala" cu mina. Iți locul lui ? 
au rămas să muncească alți mi- C 
neri, tineri, pricepuți și de nă- > 
dejde. Mulți dintre ei au trecut < 
prin „școala" de calificare a bă- y 
traiului miner Kostyal Carol. Cu- ? 
noscutul miner Haidu luliu, Erou j 

unul ? 
„ml- $ 
după ? 
însu- £ 

muncă Ș

este 
prin
Și 

și-a

al Muncii Socialiste, 
din cei care au trecut 
na" lui Kostyal baci, 
cum se vede „elevul" 
șit bogata' experiență în 
acumulată de-a lungul anilor de 2 
către Kostyal Carol. s

O---------------- - i

PENTRU 5-10 MINUTE « |
autobuselor cu 5—10 minute mai $ 
devreme, aceasta spre mulțumi-2 
rea noastră a tuturor ? ș

CRIȘAN LUCIA
------ —=★

Sîntem vreo 20 de salariați 
ai exploatării miniere Petrila 
care locuim în Petroșani, car
tierul Dimitrov și blocurile de 
Ia Livezeni si care în fiecare zi 
ne deplasăm la Petrila cu tre
nul industrial de la orele 6,30.

’n baza unui program stabilit 
l.G.O. Petroșani, cursa lo

cală care face legătura cu acest 
tren pleacă din stația blocuri la 
orele 6.15.

După darea în folosință a blo
curilor de la Livezeni această 
cursă pleacă de acolo tot la o- 
rele 6,15 punîndu-ne în situația 
de a nu ajunge la timp la tren 
și a continua 
pînă la Petrila

Am înaintat 
duri reclamații 
naiul de deservire 
însă degeaba.

Oare conducerea 
putea fixa orarul de plecare

NOTĂ

restul distanței 
pe jos.
în
pe

repetate rîn- 
lîngă perso- 
a mașinilor

l.G.O. nu ar 
al

Sectorul de transport 
al minei Vulcan 

face greutăți celorlalte 
sectoare

La mina Vulcan, fiecare sec
tor productiv se străduiește să 
realizeze și să depășească pla
nul de producție, pentru a da 
cît mai mult cărbune patriei. 
Sectoarele neproductive sînt și ele 
interesate să contribuie la în
deplinirea planului de extracție 
pe exploatare și se poate arăta 
că, în afară de sectorul de trans
port, ele se achită în bună par
te de sarcinile ce le revin. In 
ultimul timp sectorul de trans
port al minei Vulcan are lacu
ne serioase în buna deservire cu 
vagonete goale a sectoarelor 
productive, lucru care influen
țează direct producția pe întrea
ga exploatare minieră Vulcan.

Astfel, tovarășul ing. Kovacs, 
șeful sectorului I al minei, a 
criticat în repetate rînduri — și 
pe bună dreptate — conducerea 
sectorului VI pentru că nu-î a- 
sigură cu goale sectorul pe ca- 
re-1 conduce. La fel sectorul II, 
nu are cu ce scoate producția 
din cauza activității defectuoa
se a sectorului de transport. U- 
neori la puțul I vagonetele goale 
staționează timp îndelungat în 
timp ce sectorul II 
încărca producția.

Toate acestea din 
ganizarea rulării 
lasă încă de dorit la mina Vul
can. De aceea, conducerea teh
nică a sectorului • de transport 
și organizația de bază a secto
rului au datoria să ia măsuri 
pentru îmbunătățirea activității 
sectorului, și aceasta cît mai ur
gent.

$ 
Brigada cu cele mai bune $ 

realizări |
La începutul acestui an bri-£ 

gadierul Cristea Aurel de la sec-? 
torul I al minei Aninoasa și-ai 
luat angajamentul ca împreună> 
cu brigada pe care o conduce să{ 
extragă 2000; tone ______ ,
peste sarcinile de plan pe 1959.? 

Acest angajament a fost de> 
multă vreme realizat. Pînă la? 
data de 25 noiembrie a. c. bri-s 
gada a dat peste 6000 tone de? 
cărbune în pluș față de plan. S 

Ca urmare a efortului depuse 
de către fiecare miner, această» 
hrigadă a reușit să devină frun-< 
fașă pe exploatare. Brigada este5 
hotărîtă ca în cinstea celei de a;î 
12-a aniversări a R.P.R. și a^> 
Conferinței raionale de partid\ 
să intensifice eforturile pentru"/ 
a da patriei cît mai mult căr-<[ 
bune peste planul de producție.J>

a

*

♦

♦

* 
t
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»
♦ 
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t ț 
»

»
nu are în ce

cauză că or- 
vagonetelor

S. E.

♦
♦
♦
i

Iu anii puterii populare, în 
orașul Tirana au fost construite 
aproximativ 6.000 de aparta
mente. Pe suprafața locativă 
construită în această perioadă 
ar putea locui întreaga popu
lație a capitalei dinainte de e- 
liberare.

In prezent, capitala Albaniei 
numără 130.000 de locuitori în 
comparație cu aproximativ 
50.000 cîți avea înainte de eli
berare. Tirana este unul dintre 
principalele centre industriale 
și culturale ale țării. Cu 15 
ani în urmă predominau aci a- 
telierele meșteșugărești și co
merțul particular. Astăzi își 
desfășoară activitatea în capi
tala Albaniei mari întreprin
deri moderne ale industriei tex
tile, industriei constructoare de 
mașini, industriei încălțămin
tei, industriei poligrafice, a ce
ramicei, a sticlei, industriei 
farmaceutice, alimentare etc. 
Toate acestea nu existau înain
te de instaurarea Republicii 
Populare Albania.

In cursul acestor 15 am nu
mărul școlilor medii a crescut 
de la 3 la 17, acela al școlilor 

de 7 ani de la 3 la 32, iar nu
mărul școlilor elementare de la 
11 la 32. Au fost create Uni
versitatea de Stat din Tirana și

de Agrono-Institutul Superior 
mie.

La Tirana există 
teatru de operă și balet, tea
tru dramatic, teatru de estra
dă, teatru de marionefte și 
filarmonică. Toate acestea nu 
existau înainte de eliberare

Au fost construite de aseme
nea stadioane, săli de sporturi, 
au fost amenajate numeroase 
parcuri și grădini publice.

Cu tot numărul mare al con
strucțiilor care au fost deja e- 
fectuate, orașul Tirana conti
nuă să aibă aspectul unui vast 
șantier. Se lucrează printre al
tele la construirea unui combi
nat de produse alimentare, a 
unor ma-ri instalații frigorifice, 
la construirea de noi școli și 
locuințe, se amenajează no> 
grădini publice și parcuri. In 
fața orașului Tirana se des
chide un viitor strălucit. Iu 
centrul Tiranei se va ridica mă 
rețul Palat al Culturii, simbei 

al prieteniei de nezdruncinat cu 
Uniunea Sovietică, monumeu 
tul Skandeberg, Palatul Poște
lor și un mare hotel. Ceva mai 
departe, în apropiere de stv 
diourile radiodifuziunii și tele
viziunii se construiește un tea
tru în aer liber. In spatele u- 
niversității se amenajează un

astăzi un

• 
numeroși geologi, efectuează» 
cercetări în vederea descoperi- * 
ni unor noi zăcăminte. S-a dez- ! 
voltat de asemenea și învăță- j 
mîntul. In fiecare sat se gă- ♦ 
sește o școală. O școală peda-f 
gogică funcționează în centrul j 
districtului. Anul acesta s-a J 
deschis de asemenea o școală ♦ 
tehnică agricolă. Numeroși ti- i 
neri din această regiune își ur- * 
mează studiile superioare în Al- j 
bania sau în străinătate. 4

In acest district se găsește* 
regiunea Golloborda. Locuito- î 
rii săi sînt în cea mai mare J 
parte zidari foarte pricepuți. î 
Meseria de zidar s-a transmis! 
din tată în fiu. înainte ei stră- ț 
bateau țara întreagă, precum și j 
alte țări în căutare de lucru. * 
Astăzi copiii zidarilor din j 
Golloborda nu învață numai • 
meseria părinților lor, ci dupăț 
dorință ei devin profesori, in-J 
gineri, medici, agronomi etc. • 

înainte, districtul nu dispu-! 
nea decît de un spital cu 13 lo-J 
curi. Astăzi se găsesc în dis- ♦ 
trict trei spitale, 41 ambulato-» 
rii, două cabinete dentare. Tre- * 
buie menționat că Peșhkopi este • 
o stațiune termală cunoscută, j 
, _ __ ____ •

că din 
district.

Bolile

de reamintit 
locuitori din

ficient
62.000 
55.000 erau analfabeți. 
tăceau aci ravagii. Pentru de
servirea întregului district nil 
era decît un singur medic. Mi- 

« zeria domnea în aceste sate.
Dar cu 1.5 ani în urmă, în a- 

ceastă regiune, ca și în întrea
ga țară a răsărit soarele unei 
vieți noi. Industria locală s-a 

Se construiește în

« 
«
»♦
î
*

«
J dezvoltat.
?
*

9
9
9
9
9
9Á
•

prezent o fabrică de conserve 
de fructe,
tea, un atelier mecanic. Mîn- 
dria acestui district este loca
litatea Bulkize unde se găseș
te cea mai mare mină de crom 
din Albania. In jurul acestei 
exploatări miniere s-a ridicat

o fabrică de cheres-

I
un nou oraș în care au fost 
construite școli, cluburi, un ci
nematograf, o bibliotecă etc.

♦ In satele districtului Peșhkopi

Relațiile economice cu țările prietene
Paralel cu dezvoltarea multi

laterală a economiei naționale 
s-au dezvoltat și relațiile eco
nomice ale R. P. Albania cu alte 
țări. înainte de eliberare, sta
tele imperialiste exploatau po
porul albanez. Ele cumpărau 
produsele subsolului și alte pro
duse ale Albaniei la prețuri ex
cesiv de scăzute, și îi revindeau 
produsele lor industriale la pre
țuri exorbitante, fără nici o taxă 
vamală, sugrumînd astfel orice 
tentativă de a mări producția 
internă și a crea industria na
țională.

După eliberare, comerțul ex
terior a devenit un sector foarte 
important al economiei națio
nale albaneze. In cursul celor 
15 ani. volumul său a crescut 

considerabil. Anul acesta cifra 
de afaceri a comerțului exterior 
al R. P. Albania va fi de 4 orî 
mai mare în comparație cu anul 
1938. Se prevede ca în cursul 
acestui an exportul și importul 
să fie respectiv de 6 ori și 3,6 
ori mai mare decît în anul 1938. 
Schimbări radicale au fost efec-

1

mare parc în care se va afla « 
grădina zoologică și un mar® T

T* 
t 
f

lac artificial. In apropiere de 
stadionul Dinamo se vor con
strui hipodromul și velodromul 
La marginea de apus a orașu
lui se va ridica expoziția agri
colă.

tuate în compoziția importului 
și exportului albanez. In 1959 
valoarea utilajului importat re
prezintă o greutate specifică de 
47 la sută, partea cealaltă fiind 
constituită din materii prime 
necesare producției de bunuri 
de larg consum. In anul 1938, 
utilajul importat nu reprezenta 
decît aproximativ 4,4 la sută.

Uniunea Sovietică în primul 
rînd, precum și celelalte țări 
ale lagărului socialist, au livrat 
Albaniei utilaj și echipament 
complet pentru numeroase obiec
tive industriale deja terminate 
sau în curs de construcție. Re
lațiile comerciale ale Albaniei cu 
U.R.S.S, și cu celelalte țări so
cialiste, se bazează pe principiul 
internaționalismului proletar, al 
avantajului reciproc pentru asi
gurarea unei creșteri mai ra
pide a economiei naționale a 
acestor țări, și al nivelului de 
viață al popoarelor lor.

Marile transformări înfăptuite 
în R. P. Albania constituie cea 
mai bună dovadă a relațiilor 
frățești care s-au stabilit între 
țările lagărului socialist. Urmînd 
recomandările C.A.E.R. au fost ela
borate planurile de perspectivă 
pentru dezvoltarea economiei pî
nă în anul 1965, acestea fiind 
coordonate cu planurile celor
lalte țări ale lagărului socialist.

Colaborarea cu țările socia
liste și ajutorul lor au dat Al
baniei posibilitatea dte a-și dez
volta economia sa națională în- 
tr-un ritm tot mai accelerat.

La țesătoria de .lină din Tirana șefa de echipă R. Kairar 
fiii ajută tovarășelor ei să-și ridice nivelul cunoștințelor teh
nice și profesionale.

♦
i.«
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE • PUBLICITATE

LS. flnițiiof imitai să fiafae ozM tall
PARIS 28 (Agerpres).
Comitetul unit al reprezentanților administrației și muncitori

lor de la uzina Reniault din Billancour, cea ntai mare uzină de 
automobile din Franța, a invitat pe N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., să viziteze această uzină în 
timpul apropiatei sale vizite în Franța.

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

NEW YORK 28 (Agerpres)
La 27 noiembrie în Comitetul 

Politic al Adunării Generale a 
O.N.U. s-a încheiat discutarea a 
încă unui punct -de pe ordinea de 
zi — problema coreeană. La dis
cuțiile care au durat 3 zile au 
participat delegații din 30 de 
țări. In cursul discutării acestei 
probleme s-au constatat două po
ziții diametral opuse. Delegațiile 
țărilor socialiste, oglindind nă
zuințele poporului coreean, au 
cerut retragerea imediată a tutu
ror trupelor străine din Coreea, 
drept condiție principală a solu
ționării pașnice a problemei co
reene. Puterile occidentale se

EVENIMENTELE 
SAPTAMINII

• La Havana a avut loc Con
gresul național al Confederației 
oamenilor muncii din Cuba. Cu 
acest prilej s-a hotărît retragerea 
Confederației oamenilor muncii 
din Cuba din „Organizația regio
nală interamericană a muncii“ și 
afilierea ei la F.S.M.

străduiesc să mențină la nesfîrșit 
scindarea Coreei în două părți și 
să justifice astfel într-o anumită 
măsură rămînerea trupelor lor în 
sudul acestei peninsule.

Guvernul Republicii Populare 
Democrate Coreene a propus în 
repetate rînduri să se organizeze 
alegeri libere sub un control cu 
adevărat obiectiv și imparțial al 
țărilor neutre după ce peninsula 
coreeană va fi părăsită de către 
toate trupele străine.

Totuși comitetul a adoptat cu 
o majoritate mecanică rezoluția 
americană care împiedică unifi
carea Coreei într-un stat demo
crat și care confirmă menținerea 
regimului de ocupație în partea 
de sud a peninsulei. Nouă dele
gații ale țărilor socialiste au vo
tat împotrivă. Delegațiile — Af
ganistanului, Birmaniei, Gambod- 
giei, Ceylonului, Finlandei, Gha- 
nei. Guineei, Indiei; Indoneziei, 
Irakului, Libanului, Libiei, Ma
rocului, Nepalului, Arabiei Sau- 
dite, Sudanului, R.A.U., Yemenu
lui și Iugoslaviei s-au abținut de 
la vot. Delegații a cinci țări la- 
tino-americane nu au participat 
la vot.

Canada a livrat R. P. Chineze 
5000 tone de aluminiu

vîndă aluminiu țărilor socialiste, 
deoarece se temea de represalii 
din partea S.U.A. Destinderea 
relațiilor internaționale ivită în 
ultimele luni, observă corespon
dentul, a determinat guvernul 
canadian să adopte o poziție fa
vorabilă față de dezvoltarea co
merțului pașnic și în consecin
ță a aprobat aceste livrări de a- 
luminiu.

Purtătorul de cuvînt al între
prinderii „Aluminium Company“ 
a declarat .că societatea este in
teresată sa continue să livreze 
mărfuri R. P. Chineze.

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

Cercuri de afaceri americane manifestă 
interes pentru comerțul cu țările socialiste

LONDRA 28 (Agerpres).
O corespondență 

„Financial Times“ 
interesul crescînd 
meroase cercuri de afaceri din 
Statele Unite îl manifestă față 
de comerțul cu țările lagărului 
socialist și faptul că asupra au
torităților americane se exerci
tă în prezent serioase presiuni 
în scopul relaxării restricțiilor 
existente asupra exporturilor 
spre aceste țări. Corespondența 
arată că în timp ce Departamen
tul - '
de

OTTAWA 28 (Agerpres)'.
Agenția Associated Press a- 

nunță că întreprinderea cana
diană „Aluminium Company“, 
care este una din cele mai mari 
firme producătoare de aluminiu 
din lume, a livrat Republicii 
Populare Chineze o cantitate de 
5000 tone de aluminiu și că se 
așteaptă să accepte și alte co
menzi din această țară.

Corespondentul agenției Asso
ciated Press subliniază faptul 
că această întreprindere s-a ab
ținut în cursul iernii trecute să

ANUNȚ
Sș aduce la cunoștința 

tuturor studenților de la 
cursurile fără frecvență ale 
tuturor institutelor de în- 
vățămînt superior domici- 
liați in raionul Petroșani 
că în ziua de 5 decembrie 
1959 ora 17 va avea loc o 
adunare pentru constituirea 
cercurilor de studiu la In
stitutul de minie „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ — sala Al.

Cercurile de studiu vor 
lua ființă pe anii de studiu 
la care simt cel puțin 10 
studenți.

• In capitala Venezuelei, Ca
racas, a avut loc la 20 noiembrie 
o mare demonstrație antiamerica- 
nă. Participanții au cerut plecarea 
misiunii americane 
preluarea petrolului 
societăților străine.

din țară și 
din mîinile

și 21 noiem-

---- o----

GE- 
pre-

• In zilele de 20 
brie a avut loc la Montevideo ple
nară lărgită a P.C. din Uruguay. 
Plenara a sărbătorit a 40-a ani
versare a P.C. din Uruguay.

• O delegație guvernamentală- 
braziliană a părăsit la 24 noiem
brie Rio de Janeiro plecînd la 
Moscova. Aici va duce tratative 
pentru încheierea unui acord co
mercial cu Uniunea Sovietică.

Președintele Seku Ture 
a sosit la Praga

PRAGA (Agerpres)
După cum anunță agenția 

TEKA, răspunzînd invitației
ședintelui Republicii Gehoslovace, 
Antonin Novotny, vineri a sosit 
la Praga Seku Ture, președintele 
Republicii Guineea și președintele 
guvernului Guineei.

• In Palatul Mare al Kremli
nului s-a încheiat la 26 noiembrie 
cea de a Il-a sesiune a Sovietu
lui Suprem al R.S.F.S.R. La se
siune s-a discutat planul dezvol
tării economiei naționale a 
R.S.F.S.R. pe anul 1960, proiectul 
bugetului de stat pe 1960.

a ziarului 
semnalează 

pe care nu-

Comerțului invocă tot felul 
pretexte pentru a justifica

Un succes 
oțelarîlor americani

NEW YORK 28 (Agerpres)
Corespondentul din S.U.A. al 

ziarului „Financial Times“ in
formează că sindicatul unit al 
oțelarilor a încheiat cu societa
tea Kennecott Cooper Corpora
tion un contract colectiv privi
tor la muncitorii din întreprin
derile d‘in statele Utah și Ari
zona ale aaestei societăți. Lide
rul sindical Angelo Verdu a de
clarat ziariștilor că „acest con
tract reprezintă, fără îndoială, 
un serios succes al sindicatului 
deoarece administrația a renun
țat la pretențiile de modificare a 
clauzelor privind drepturile sin
dicale“,

al

menținerea discriminărilor, „oa
menii de afaceri americani, du
pă cum indică numeroase do
vezi, nu sînt cîtuși de puțin con
vinși în totalitatea lor că aces
te argumente sînt adevărate“.

Un exemplu caracteristic în 
acest sens îl constituie firma 
„Halle and Kullgreen“ de con
strucții mecanice specializată în 
uzine de cauciuc. Această socie
tate a demonstrat că din cauza 
piedicilor ridicate de autoritățile 
americane ea a pierdut impor
tante comenzi în țările socia
liste, comenzi care au fost pla
sate unei firme concurente bri
tanice. Totodată societatea „Halle 
and Kullgreen“ atrage atenția 
că în condițiile ascuțirii concu
renței pe piața capitalistă, 
U.R.S.S. și țările de democrație 
populară, care consacră fonduri 
atît de importante dezvoltării 
industriei lor, constituie clienți 
avantaj oși.

—O-----
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Filiala raională Petroșani
Face cunoscut că pe ta

loanele nr. 1 și 2 ale tiche- 
telor de lemne pe 1959 se 
livrează lemne numai pînă 
lă data de 30 noiembrie a.c.

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

Deoarece aceste termene 
sînt ultimele, posesorii de 
tichete care încă nu au ri
dicat combustibilul sînt ru
gați a se programa Ia timp 
pentru a se evita aglomera
rea din ultimele zile.
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CERERILE 
LUI ZILLIACUS
LONDRA 28 (Agerpres)
Intr-o scrisoare publicată

săptămînalul laburist „Tribune“, 
cunoscutul fruntaș al partidului 
laburist, Zilliacus, , membru al 
parlamentului, scrie că în cadrul 
conferinței anuale 
care se va deschide la 28 noiem
brie, aripa de stînga trebuie să 
„rupă cu liderii de dreapta“ atît 
în ce privește problemele politicii 
interne cît și în problemele in
ternaționale.

Zilliacus cere să se ducă o 
campanie pentru încetarea cursei 
înarmărilof, pentru renunțarea la 
arma nucleară și lichidarea ba
zelor americane pentru rachete, 
pentru lichidarea alianțelor mili
tare și înlocuirea lor cu acorduri 
regionale între Est și Vest în sco
pul realizării unei dezangajări a 
forțelor și în scopul dezarmării.

a partidului

-X

PR06RAM DE RADIO
30 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
ușoară, 8,00 Melodii populr 
9,10 Muzică corală romîneas. , 
10,20 Fragmente din opera 
„Hovanscina“ de Musorgski, 
11,03 Mici formații de muzică 
ușoară, 11,30 Almanah științi
fic, 12,00 Din cîntecele. și‘ dan
surile popoarelor, 13,05 Cîntece 
de muncă, 13,20 Muzică ușoară 
sovietică, 14,20 Valsuri de Cho
pin, 15,10. Selecțiuni din opere
te, 16,33 Muzică populară ro- 
mînească, 18,00 Din repertoriul 
violonistului Ionel Dinicu, 18,30 
Muzică ușoară din țări prietene, 
19,15 Teatru la microfon : „De-a 
pururi vii“ de Victor Rozov, 
21,23 Ciclul „Simfonii de com
pozitori roniîni“, 22,00 Radio
jurnal, buletin meteorologic și 
sport, 22,30 Concert de estradă, 
PROGRAMUL II. 14,07 Cîntece 
patriotice, 14,30 Melodii de mu
zică ușoară, 15,30 Muzică popu
lară romînească, 16,30 Vorbește 
Moscova ! 17,00 Muzică ușoară 
romînească, 17,30 Arii din ope
re interpretate de cîntăreți so
vietici, 18,05 Cîntă corul de co
pii Radio, 19,00 Program muzi
cal dedicat fruntașilor în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 20,00 Cîntece de Hilda Je- 
rea, 22,00 Pagini din istoria 
muzicii.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Pentru 100.000 de mărci; 
AL. SAHIA : Intre noi părinții; 
MUNCITORESC: Micul acrobat; 
CRIVIDIA : Volnița; AÎJINOA- 
SA : Cîntecul matrozilor; LU« 
PENI : Evghenie Oneghin; U- 
RICANI : Comicos.

70*000 de mineri vest-germani 
rămași fără lucru

Hoffnung-Bergbau“. El a> decla
rat că este necesar „să se con
centreze“ < 
în Ruhr și a arătat că într-o se- $ 
rie de mine se prevede înceta-) 
rea producției, fapt care va ar > 
trage după sine noi concedieri / 
în masă în industria cărbunelui ( 
din Germania occidentală. ț 

_____ _________ _______ k

BERLIN 28 (Agerpres).
După cum- anunță agenția 

S ADN, de la începutul anului 
> 1958 au rămas fără lucru peste 
) 70,000 de mineri vest-germani. 
) In legătură cu aceasta, a- 
? genția ADN citează declarația 
c făcută de directorul societății 
< miniere pe acțiuni „Neue

e necesar „sa se wun 
extracția cărbunelui {

I

Cronica evenimentelor internaționaleIn cursul aces
tei săptămîni pe

vietică!“. In convorbirile avute 
cu conducătorii statului și diferiți 
oameni de afaceri, A.l. Mikoian 
a subliniat că Uniunea Sovieti
că dorește să strîngă legăturile 
comerciale cu Mexicul, cu atît 
mai mult cu cît între U.R.S.S. 
și Mexic nu există nici un fel de 
probleme litigioase. „Statele cu 
orînduiri sociale diferite — a ară
tat A. I., Mikoian — pot și tre
buie să coexiste pașnic. Coexis
tența pașnică este o necesitate 
obiectivă care decurge din etapa 
actuală a dezvoltări» societății 
umane". •

Cu ocazia vizitei oficiale între
prinse în Uniunea Sovietică, pre
ședintele Republicii Guineea, Se
ku Ture s-a întîlnit cu N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. Convorbirea 
a decurs într-o atmosferă caldă, 
prietenească făcîndu-se un larg

agenda vieții internaționale s-au 
înscris două evenimente de mare 
importanță : vizita tovarășului A. 
I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. în Mexic și a președin
telui Republicii Guineea, Seku 
Ture în Uniunea Sovietică. Am
bele vizite s-au bucurat de apro
barea opiniei publice mondiale, 
deoarece ele au fost făcute în 
spiritul înțelegerii între popoare 
și al consolidării păcii în lume 
. In călătoria sa prin Mexic, fă
cută cu ocazia deschiderii „Expo
ziției realizărilor Uniunii Sovie
tice în domeniul științei, tehnicii 
și culturii“, A. I. Mikoian s-a în
tîlnit cu oameni de stat, a vizitat 
întreprinderi industriale, s-a în
treținut cu muncitori. Peste tot 
oaspetele sovietic a fost întîmpi- 
nat, cu: ..Bine ați venit în 
Mexic 1“. „Trăiască Uniunea So-

schimb de păreri în probleme pri
vind relațiile dintre Uniunea So
vietică și Republica Guineea, pre
cum și în unele probleme inter
naționale actuale. In comunicatul 
comun dat publicității la Mosco
va, se arată că ambele părți au 
constatat că pentru slăbirea con
tinuă a încordării internaționale, 
de o importanță vitală este înfăp
tuirea grabnică a dezarmării ge
nerale și încetarea experiențelor 
cu arma nucleară. Guvernul Gui
neei, a arătat Seku Ture, spriji
nă în întregime propunerile so
vietice cu • privire la dezarmarea 
generală și totală. In încheiere 
părțile și-au exprimat părerea u- 
nanimă că una din importantele 
probleme ale timpurilor noastre 
este lichidarea rușinosului sistem 
colonialist.

O altă vizită care va avea loc 
în carînd este aceea a președir,-

telui Italiei Gio
vanni Gronchi în

Uniunea Sovietică la 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Știrea a fost primită cu 
adîncă satisfacție de opinia pu
blică italiană, care în repetate 
rînduri și-a exprimat dorința 
strîngerii relațiilor de prietenie 
cu Uniunea Sovietică.

Tot în această săpțămînă a- 
gențiile de presă au difuzat ști
rea cu privire la eșecul de mari 
proporții înregistrat la baza Cape 
Canaveral. S.U.A. au încercat să 
plaseze pe o orbită în jurul Lu 
nii un satelit în greutate de 167,4 
kg. înzestrat cu utilaj științific 
care urma să fotografieze Luna. 
Nereușita lansării a produs o 
mare dezamăgire în cercurile di
plomatice occidentale, mai ales că 
acest eșec vine după uriașele suc
cese înregistrate de știința și 
tehnica sovietică în cucerirea spa
țiului cosmic.

GH. GREȚU
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