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Raportează îndeplinirea 
anual:

toate brigăzile sectorului, dar în 
special celor din brigăzile lui 
Pădurean Simion, Jina Ștefan, 
Iovi Traian, Lebădă Gheorghe. 
Minerii acestui sector au obți
nut succese de seamă și în lupta 
pentru economii. In luna octom
brie, de pildă, ei au extras căr
bunele mai ieftin cu peste 28 lei 
pe fiecare tonă, iar în primele 
3 trimestre ale anului au redus 
prețul de cost cu circa 9,50 lei 
la fiecare tonă de cărbune ex
trasă. Ei au obținut rezultate 
bune exclusiv pe seama acțiunii 
hotărîte pentru obținerea unor 
randamente sporite.

planului
Colectivul sectorului I

al minei Lonea
In schimbul III din ziua de 4 

decembrie la mina Cimpa I a 
fost sărbătoare. Eforturile de
puse de minerii sectorului I al 
minei Lonea, eforturi care au 
dus la depășirea sarcinilor de 
plan în fiecare lună, s-au încu
nunat de succes. Harnicul co
lectiv de aici a extras în acest 
schimb primele tone de cărbune 
în contul anului viitor, îndepli
nind deci cu 27 zile înainte sar
cinile de plan pe anul 1959. La 
acest succes important și-au a- 
dus contribuția o seamă de bri
găzi fruntașe printre care cele 
conduse de Bălănescu Emanoil, 
Beriudei Aurel,, Oneț Gheorghe. 
Gyarmaty Andrei ca și tehnicie
nii Benko Iosif, Balogh Nicolae 
III, inginerul Ciriperu Vasile — 
șeful sectorului și alții.

Colectivul sectorului II
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Minerii sectorului IV 
de la Vulcan

. . i .In aceeași zi cu minerii sec
torului I de la Lonea, au rapor
tat îndeplinirea sarcinilor anuale 
de plan șt minerii din sectorul. 
IV al minei Vulcan. De remar
cat că minerii de aici sînf. la a 
patra oară cînd, consecutiv își 
îndeplinesc sarcinile de plan a- 
nuale înainte de termen. Rezul
tatul obținut acum se datorește 
muncii avîntate -a minerilor din

al minei Aninoasa
Azi dimineață, cînd au ieșit 

din șut, minerii sectorului II de 
la Aninoasa au avut prilejul să 
se felicite reciproc. De ce ? Pen
tru că în cursul zilei de 5 de
cembrie din abatajele sectorului 
au fost extrase ultimile tone de 
cărbune în contul anului 1959. 
Brigăzile de tineri mineri din a- 
batajele acestui sector au mun
cit în acest an cu o productivi
tate mereu mai mare, obținută 

.prin.....aplicarea ¿consecventă a 
inițiativei minerilor din sectorul 
III. In acest an rezultatele cele 
mai bune le-au obținut tinerii 
din brigăzile conduse de Gosma 
Remus, Hegyi Alexandru, Co- 
drea Gheorghe, Săcăluș Petru 
și alții.

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

LA CENTRALA 
TERMOELECTRICA 

DIN PAROȘENI
0 realizare 

remarcabilă
Colectivul Centralei termo- i 

electrice de la Paroșeni a în-1 
tîmpinat Conferința comltetu-; 
lui de partid al orașului Vul- • 
can cu un succes remarcabil. !

Colectivul laboratorului ter-; 
motehrric în frunte cu tovară
șul ing. Dina Dumitru și mon-; 
torii principali Brinzoi Gheor-^ 
ghe și NicOiăescu C-tin au ter- ; 
minat lucrările de automati-; 
zare a cazanului III. ;

Automatizarea completă a1 
III a dus la îmbu-! 
indicilor economici; 

de funcționare a; 
și la reducerea pier-

f cazanului 
I nătățirea
1 principali 
| cazanului
• derilor termice ale agregatu-
• lui. Mărindu-se gradul de e-
• conomie al instalației, reailzar 

rea automatizării procesului 
de ardere și menținerea para
metrilor la cazanul III, diri
jarea procesului tehnic se e- 
fectuează cu mai multă preci
zie și rapiditate.

C. ISPAS 
corespondent
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La atelierul mecanic al minei Petrila, comunistul Dănescu 
Dumitru conduce o brigadă de montori fruntașă în muncă. Bri
gada sa a obținut în anul acesta economii însemnate prin recupe
rarea a sute de kilograme ulei, 100 kg. bronz și prin zeci de ore 
de muncă voluntară. IN CLIȘEU: Tovarășul Dănescu Dumitru lu
crează la repararea unei pompe de mină.

----- ----------- O-------- -------- ‘

Documentarea tehnică 
fiecărui ș

In ultimii ani potențialul teh
nic al minelor din Valea Jiu
lui a crescut neîncetat. Datorită 
ajutorului și colaborării frățești 
cu Uniunea Sovietică și țările 
socialiste,’ minerii Văii Jiului 
folosesc azi în munca lor unelte 
de mare capacitate, muncesc du
pă metode noi, avansate.

Toată această acțiune de pro
movare a progresului tehnic pu
ne mereu, cu mai multă tărie,
uroblema docu
mentării tehnice 
a fiecărui ingi
ner, tehnician, a 
fiecărui munci
tor miner. Cer
curilor A.S.l.T. le 

¡revine în pri- 
ivința ăsta un rol

sondeza, 
care l-a 

după stu-

asupra lucrului cu 
S.M.B-3u„ colectivul 
realizat s-a orientat 
diile întreprinse asupra utilaju
lui în Uniunea Sovietică, studii. 
pe care le-a găsit în publicațiile 
de specialitate sovietice. La fel, 
în alcătuirea altor studii impor
tante cu care cercul A’S.I.T. Pe
trila se .mîndrește, documentația 
sovietică a venit în ajutorul co- ' 
lectivului

Pe marginea adunării 
generale de dare de sea
mă și alegeri la cercul 

A.S.l.T. Petrila

¡ 
. _ aces- 
ing. Ni-1 
Nicolae, 
al cer- 

făcut o

Plinim it noi nenlii 
sortita ie seni a

îndeplinirea cu succes a sarci
nilor pe care partidul le-a trasat 
tineretului depinde în mare mă
sură de influența organizațiilor 
U.T.M. asupra tinerilor, de felul 
cum organizațiile U.T.M. cuprind 
în rîndurile lor majoritatea ti
neretului.

La mina Vulcan au venit în 
ultimii ani mulți tineri neorga- 
nizați. Sub îndrumarea organi
zației de partid, organizațiile 
U.T.M. au reușit să cuprindă în 
rîndurile lor o mare parte din 
țineri, să-i educe, să-i organize
ze în forme tinerești de muncă 
și să-i mobilizeze la îndeplinirea 
sarcinilor economice. Tinerii de 
la mină sînt cuprinși în 6 sec
toare de tineret și 29 de brigăzi 
de tineret, dintre că re 24 sînt 
brigăzi miniere. In brigăzile de 
tineret, care au la conducere 
membri și candidați de partid, 
tinerii sînt educați în spiritul 

1 muncii disciplinate, al unei ati
tudini noi, socialiste față de 
muncă.

Organizațiile U.T.M. din sec
toarele minei au obținut unele 
rezultate pozitive și în ceea ce 
privește primirea de noi mem
bri. Organizația U.T.M. de la mi
na Vulcan numără în prezent 
600 de utemiști. Numai în acest 
an au fost primiți peste 100 noi 
membri. Bine au muncit pentru 
primirea de noi utemiști mai ales 
organizațiile U.T.M. din sectoa
rele IV, VI, de la depozitul de 

: lemne și altele. Aceste organiza
ții urmăresc cu atenție activita
tea tinerilor neorganizați, se pre
ocupă de educarea lor, invitîn- 
du-i la diferite activități educa- 

• tive, la adunări generale U.T.M 
ț unde se discută deșire sarcinile

«liiMilIir 1.1.1.
ce revin tineretului în procesul 
de producție etc. Avînd o astfel 
de preocupare, aceste organizații 
reușesc să primească lunar cîte 
3—4 membri.

1. DL BEK
(Continuare în pag. 3-a)

Noi acțiuni patriotica ■: 
Brigada U.T.M. de muncă i 

patriotică de la secția cazane i 
a Centralei termoelectrice din;: 
Paroșeni este compusă din ti-; 
neri plini de elan. De curînd' 
membrii brigăzii au trecut la," 
noi acțiuni patriotice printre; 
care se numără colectarea a J 
5 tone fier vechi, 1.000 kg. j 
fontă și multe alte acțiuni. ț

In aceste acțiuni s-au evi-1
M -ww. . *

Chisăliță Vasile, Goguleartcă? 
Constantin, Fomlno Eugen, 4 
Velicu Mircea, Itu loan, Bo- { 
dea Nicolae și alții, care laj 
toate acțiunile patriotice în- * 
treprinse de brigada din ca-î 
drul Centralei termoelectrice ț 
din Paroșeni au răspuns cu j 
entuziasm. •

î
♦
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j dențiat tovarășii Bălan Ioan, 
♦ - -----
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ivința ăsta un rol de .frunte. Așa 
i cum s-a arătat la adunarea ge- 
i nerală de dare de seamă și a- 
■ legeri a cercului A.S.l.T. de la 
"mina și preparația Petrila, 

aici au ob- 
în toate 
activitate, 

documentă-

mina 
membrii A.S.l.T. de 
ținut rezultate bune 
compartimentele de 
inclusiv în privința 
rii lor tehnice.

Cercul minier Petrila a pornit 
de la premisa că o documentare 
bună a cadrelor medii și supe
rioare trebuie să pornească de 
la studierea amănunțită a re
vistelor de specialitate, a publi
cațiilor tehnice, iar pentru a le
ga documentarea aceasta de 
problemele practice ale produc
ției complexului carbonifer Pe
trila, temele de studiu și cerce
tări au fost fixate în așa fel 
înctt rezolvarea lor să fie baza
tă pe cele mai noi teorii și cu
noștințe miniere din tehnica 
mondială. De exemplu, la alcă
tuirea studiului tehnico-economic

&mB,.LA MULȚI ANI...
1 — Tovarășul Lukacs Mihály—
' normatorul sectorului I a venit 
( la șut mai devreme ca-n alte 
) zile. De cu seară îl frămîntase 
? un gînd mare. Acum, parcă nici 
( să-și pună haina în cui n-a mai 
( avut răbdare. Și-a scos niște re- 
Í gistre și a început să socoteas- 
) că. Minerii care ieșiseră din șut. 
1 cîtiva brigadieri care așteptau 

să vină inginerul Chira de la 
raport, se uitau curioși la înfri
gurarea cu care calcula norma- 
iorul. Tîrziu le spuse:

— Ei, sîntem gata cu anul 
ăsta1 Oamenilor nu le venea 
să creadă. Cum' adică, sectorul 
și-a terminat planul anual ? Nor
matorul îi lămuri:

— Da, da! Mai trebuie să 
dăm vreo trei suie de vagonete 
cu cărbune și gata cu 1959. Cum 
s-ar spune, la amiază putem 
sărbători revelionul lui ’960. Și 
pentru că erau de față cîțiva ■ 
dintre brigadierii celor mai bu 
ne brigăzi ale sectorului, norma
torul mai spuse:

— Dumneata Vascul baci ești 
cam de mult în anul viitor. Ui
te, brigada a extras/ peste plan 
pînă la 1 decembrie atît cărbune
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cit trebuie 
ta și încă 
peste. Dumneata tovarășe Cîrciu- 
maru, ai depășit planul cu 3r„ 
tone de cărbune. Dumneata to
varășe Hrițcan o făcuși! Uite 
aici, numărul 7 a produs pînă 
acum tot cărbunele prevăzut 
pentru acest an și încă a, mai 
dat atît cit trebuie să dea pînă 
prin aprilie anul viitor. Cum 
s-ar spune, la voi în abataj a- 
proape a venit primăvara.

...Vestea că în schimbul II 
sectorul 1 al minei Uricani iși 
termină planul anual s-a răspîn- 
dit cu iuțeală. S-au apucat să-și 
facă socotelile și minerii secto
rului TI, s-a pus pe lucru și ti- 
nărui Bradea Vasile cel care ți
ne evidența întrecerii pe mină. 
Și, deoarece o bucurie nu vine 
singură, țîrîitul telefonului a în
trerupt discuțiile raportului zil
nic. Șeful minei, inginerul Pe- 
sitz Iosif, a ridicat receptorul Ca 
omul tulburat din munca sa. 
Imediat însă a făcut un gest cu 
mina pentru ca în sală să se fa
că liniște.

— Alo, cum ?... Clnd ?... Cal
culează bine!,., Vasăzică a in

să dea în anul aces- 
vreo 40 de vagoane

99

trat și producția din investiții ? 
Atunci e clar. Caută pe iov. 
Goadă, sau las că merg eu la 
dînsul!

— Ni s-a comunicat o veste 
bună, le spuse el celor, de față. 
Azi dimineață mai aveam încă 
700 tone de cărbune să extra
gem din planul pentru anul
1959. Așa că tovarăși,- terminăm 
raportul și... la treabă. In schim
bul III să pășim în noul an
1960. Pînă atunci vă urez... la 
mulți ani!

...Tovarășul Goadă Alexandru, 
secretarul comitetului de partid 
al minei, dase. o raită pe la 
puț, pe la ateliere și acum cerce
ta cartea de raport a dispeceru
lui. Din cînd. în clnd socotea 
ceva pe carte, confrunta cu da
tele din
Aici, la dispecer 
minei.

— Ați auzit, 
tar ?...

— Știu, știu, 
nit planul anual, asta vrei 
spui ?

carnetul său și zi mb ea. 
l-a găsit.șeful

tovarășe secre-

,1

ne-am índepli - S 
să > I 

(
GH. DUMITRESCU j 

(Continuare în pag. 3-a) |

In vara 
tui an, 
cor ier 
membru 
cului, a 
vizită de studiu 
și documentare, 
împreună cu o 

specialiști din Va-
R. P. Ungară. A-

delegație de 
lea Jiului, în 
cum el pregătește o monogra-, 
fie care va fi expusă în fața cer
cului A.Ș.I.T. despre cele obser
vate în munca minerilor unguri, 
contribuind prin aceasta la lăr
girea orizontului tehnic al mem
brilor cercului,

O latură pozitivă a acțiunii 
pentru ridicarea continuă a ni
velului profesional al ingineri
lor și tehnicienilor din complexul 
carbonifer Petrila, o constituie 
patronarea dte către cercul 
A.S.l.T., în colaborare cu comi
tetele sindicale, a universității 
populare din orașul Petrila. Pre
legerile de cultură generală șî 
tennico-profesională sînt ținute 
de ingineri, membri ai cercului. 
Prin aceasta, pe lîngă faptul că 
se asigură ridicarea nivelului 
de cunoștințe al cursanților și 
lectorii se documentează mai 
bine. Mergînd pe această linie, 
cercul. A.S.l.T. a organizat un 
curs pentru împrospătarea cu
noștințelor maiștrilor mineri, 
curs predat de ingineri cu o vas
tă experiență în muncă.

In adunarea generală s-a ară
tat că pentru întregirea orizon
tului tehnic al membrilor cercu
lui, la indicația comitetului de 
partid și cu sprijinul comitetu
lui sindical, au fost organizate 
schimburi de experiență la Cen
trala termoelectrică Paroșeni, la 
Călan, Hunedoara și în alte cen
tre din regiune, asigurîndu-se 
astfel o colaborare rodnică între 
cercuri și un schimb util de in
formații tehnico-științifice. Pentru 
acest fapt ca și pentru bogata 
sa activitate cercetătoare, cercul.

G. D.

■ (Continuare în pag. 3-a)

Citiți în pag. IV-a
• Lucrările Congresului 

P.M.S.U.
• Vizita lui N. S. Hrușclov 

la C.C. al P.M.S.U.
• Delegația sovietică la cea 

de a 10-a aniversare a 
Republicii India.

• Festivitatea transmiterii 
darurilor oferite de Uniu
nea Sovietică Organizației 
Națiunilor Unite.
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Brigada artistică de agitație a uzinei pregătind uni nou program^
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In sala de lectura 
a constructorilor

in activitatea artistică sînt 
cuprinse 56 persoane. Dintre a- 
cestea 8 fac parte dtin brigada 
artistică de agitație. De la înce
putul anului ți pînă în prezent 
brigada artistică de agitație a 
prezentat în fața lucrătorilor u- 
zinei 17 programe, în care s-a 
ocupat de cele mai arzătoare 
probleme ce frămîntă colectivul 
uzinei: reducerea prețului de 
cost, lupta împotriva rebuturilor 
și absențele nemotivate etc.

O activitate mulțumitoare a 
desfășurat și echipa de dansuri, 
care a prezentat 15 programe 
reușite, iar fanfara 18 concerte 
publice. Numărul spectatorilor 
care au participat la manifes
tările echipei artistice 
se ridică la 10.000.

De curînd pe lingă 
început activitatea o 
mație de amatori — 
teatru. Cei 6 membri
repetă în prezent o piesă într-un 
act.

ale uzinei

club și-a 
nouă for- 
echipa de 
ai echipei

Acțiuni de popularizare a cărții
In anul curent 

colectivul clubu
lui U.R.U.MP. 
a acordat o a- 
tenție deosehită 
popularizării căr
ților. Printre ac- 
țiuniLe întreprin
se în acest scop 
s-au 
mai 
cenzii. 
interes s-au bu
curat recenziile 
romanelor 
ma” de 
„Fiii" de Smir- 
nov, „Așa s-a 
călit oțelul“ de 
N. Ostrovski și 
altele.

De
s-au 
două 
ne 
colaborare cu membrii cercului 
literar „Minerul“ și subfiliala, 
A.R.L.U.S.) și cîteva seri lite
rare. Intre acestea, seara lite
rară închinată lui A. S. Pușkin, 
organizată în colaborare cu Tea
trul de stat, a fost mult apreciată.

Spre a trezi interesul micilor 
cititori față de unele cărți, s-au 
mai organizat două seri de ghi
citori literare și 12 dimineți de 
basme, la care au participat 
peste 18Q0 de copii.

M. CHIOREANU

organizat 
multe re-

De mare

„Ma- 
Gorki.

asemenea 
organizat 

simpozioa- 
literare (în

A. MOZART
mare compozitor din cîți au e- 
xistat".

Muzica lui Mozart se adresea
ză maselor largi. Ele o înțeleg 
șl o iubesc, oricare ar fi, gra
dul de cultură și Însușirile lor 
muzicale, lată ce scria mama lui 
Goethe fiului ei, la puțină vre
me după moartea lui Mozart, 
despre succesul extraordinar al 
operei „Flautul fermecat“: „Tea
trul era ticsit pînă la refuz. Ni
meni nu-și poate permite să spu
nă că n-a văzut opera. Toți me
seriașii și grădinarii se duc s-o 
vadă. Nu s-au mai pomenit ast
fel de spectacole“.

Mozart a lăsat capodopere 
nemuritoare în toate genurile 
pe care le-a abordat. Cele mai 
cunoscute sînt operele „Nunta 
lui Fîgaro“, „Răpirea din Serai“, 
„Don Juan“ și „Flautul terme- 
cat“. Mozart, conți mii nd și dez- 
voltînd tradiția muzicală și arta 
Iui Haydn, prin îndrăzneala gîn- 
dirii și personalității sale mu
zicale, deschide drumul la capă
tul căruia va străluci o 
culme a muzicii și cea mal 
tă: Beethoven.

MEDALION I w.
Wolfganig A- 

madeus Mozart 
s-a născut la 27 
Ianuarie 1756, la 
Salzburg, în fa- 
mîlia lui Leo- 
pold Mozart, 
compozitor, vio
lonist șl peda
gog și a murit 

5 decembrie 1791. Din primii 
arul Mozart a vădit remarcabile 
predispoziții artistice. Tatăl său 
a dat primele 
Wolfgang, care 
compune primul 
încă multe alte 
tru clavecin. Mozart 
cut copilăria într-un 
numărate călătorii prin Austria, 
Germania, Italia, la Paris și 
Londra, călătorii în cursul că
rora tatăl său îl prezenta ca pe 
un copil minune.

Printre profesori, Mozart 
a avut pe Joharwi Christian Bach, 
fiul iul Johann Sebastian Bach, 
și pe Josef Haydn, care spunea 
despre Mozart că „este cel mai

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

Vulcan Mar ia. bibliotecara 
clubului „Constructorul" din 
Petroșani iși cunoaște bine citi- 

J torii. așa cum își cunoaște și 
i cărțile. Printre cei ce au îndră- 
| git cărțile, pe care s-a obișnuit 
ij să-i vadă în sala de lectură, se 
j numără zidarii Guță Mihai și 
r Tury Mihai, dulgherul Drăgan i 
i loan, parchetarul Anghel Ioan.

montatorul Moldovan Vasile. zu
gravul Tac Liviu sau meșterul 
de șantier Tecuță Ioan.

Acești muncitori, care zilnic 
pot fi tntîlniți pe schelele noi
lor construcții din Petroșani, 

| harnici și indemînatici, cu sfială 
și nesecat interes deschid în o- 
rele libere filele cărților împru
mutate de la bibliotecă.

E ceva obișnuit ca în mîinil 
lor să vezi opere de Eminescu 
sau Gorki, de Balzac sau 

f gheniev, de Caragiale sau 
ding.

E plină' de poezie 
în sălile de lectură 
harnici constructori îi

* câți asupra filelor 
ț opere ale lui Lenin, la fel cum 
i scena memorării unor poezii e 
J firească și emoționantă la acești 
ț constructori ai noii vieți.
* Totul la acești muncitori
* jrwmcs.
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Tînăra Cosma Viorica, primind insigna 
ten al cărții“.

cînâclipa
pe acești 
vezi aple- 
genialelor

e 
citind in ges 'urile lor 

! măreția faptelor omului eliberat, 
i care azi își croiește cu ardoare 
ț drum spre culmile cele mai Inci

te ale artei și culturii.
E un drum greu, dar plin de 

glorie, care n-ar fi putut fi croit 
pentru cei ce muncesc, dacă în 
frunte n-ar fi avut înțeleptul 
conducător — partidul.

a

na-

gu
ci-

nu-

Cinematografia în R. P, R.
Naționalizarea cinematografiei 

din 1948 a însemnat adevăratul 
act de naștere al inrJustriei 
ționale de filme.

Prin grija partidului și 
vernului nostru, tînăra artă 
nematografică a căpătat în
mai cîțiva ani o puternică bază 
materială și tehnică : platouri 
modern utilate cu aparataj so
vietic, cadre tehnice și de crea
ție calificate etc.

Intrarea parțială .în., producție 
a complexului cinematografic 
Buftea, cu o capacitate de 12 fil
me artistice și cîteva zeci de 
documentare anual, a dat un im
bold nou producției noastre de 
filme. Din 1949, cînd s-a reali
zat primul film artistic de lung 
metraj „Răsună valea“ au văzut 
lumina ecranului 40 de filme de 
lung metraj și mediu, 35 de fil
me de desene animate și filme 
de păpuși, peste 300 de filme do
cumentare, nenumărate jurnale 
de actualitate și agricole etc.

Oamenii muncii și-au văzut 
oglindite preocupările în filme 
ca „Mitrea Cocor", „Nepoții

Să intensificăm acțiunile de pregătire 
Festivalului de teatru „I. L

desparte puțină vreme 
echipele de amatori

„Pegornistului“, „Erupția“, 
răspunderea mea“, „Ak>?... ați 
greșit numărul“ eic.

Capodopere ale literaturii 
noastre au fost adaptate cu suc
ces pentru ecran: „O scrisoare 
pierdută“ de I. L. Caragiale, 
„Ultima oră“ de M. Sebastian, 
„Moara cu noroc“ de I. Slavici, 
„Ciulinii Bărăganului1' de Pa- 
nait Istrati și „Doi vecini“ du
pă o schiță de Tudbr Arghezi.

Sînt de asemenea realizate în 
culori fimele „D-ale carnavalu
lui" și „Două lozuri“ după cu
noscutele satire ale lui Cara
giale.

Filmul romînesc a început să 
fie cunoscut și apreciat 
mult și peste hotare, 
primite în ultimii ani 
valurile internaționale 
Karlovy-Vary, Edinburgh și ma
rele premiu obținut la Cannes 
în 1957 de filmul de desene a- 
nimate „Scurtă istorie“ a lui 
Popescu Gopo dovedesc creșterea 
prestigiului cinematografiei ro- 
mînești în lumea întreagă.

I. FANE

tot mai 
Premiile 
la festi* 

de la
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Versuri pentru cei mici

AL0B51NELIE
Să intrăm într-un știubel, 
Să vedem acolo ce-i ? 
De la ușă ne primesc 
Doi voinici ca-re-1 păzesc. 
Inlăuntru-i mare zor, 
Căci albinele, cu spor, 
Pun în rame ceara moaie 
Potrivind mărunte oale, 
iar în 
Mierea 
Numai 
Ajutor 
Pentru 
Nu e loc într-un știubel; 
Muncitoarele albine 
li înțeapă iute, bine, 
Și iuptîndu-se cu ei 
Scot pe trîntori din știubei.

I. C0ST1N 
membru al cercului literar 

„Minerul* — Petroșani

ele toate pun 
cea cu gustul hun. 
trîntorul nu vrea 
ca să le dea.
leneși și mișel,

! I
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1 8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
o

Ne mai 
pînă cînd 
vor prezenta spectacole în cadrul 
Festivalului de teatru „I. L. Ca- 
ragiale“. Acum, în perioada de 
pregătire a festivalului, un rol de 
seamă revine muncii de îndru
mare și control, pe care trebuie 
s-o ducă Secția de învățămînt și 
cultură a Sfatului popular raio
nal. Modul în care formațiile de 
teatru ale căminelor culturale 
sînt ajutate de comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare 
comunale, contribuie la buna reu
șită a festivalului.

Dacă aruncăm o privire asupra 
muncii de îndrumare metodică pe 
care trebuia s-o desfășoare Sec
ția de învățămînt și cultură, ob
servăm că s-au luat unele mă
suri pentru ca activitatea cultu
rală în perioada de iarnă să se 
desfășoare într-o formă organi
zată, însă felul în care aceste 
măsuri au fost puse în aplicare 
nu s-a controlat suficient. Nici 
la sfîrșitul lunii noiembrie nu a 
ajuns la secție situația forma
țiilor de teatru din raion înscrise 
la festival. Aceasta înseamnă că 
directorilor 
nu li s-au 
punzătoare 
formațiilor de teatru pentru ale
gerea pieselor

de cămine culturale 
îndrumările cores- 
vederea pregătirii

dat 
în

etc. lucru ce se

putea face printr-o bună orga
nizare. Faptul că în unele co
mune ca Bănița, Iscroni, se des
fășoară o muncă culturală slabă 
se datorește însă și altor cauze. 
De pildă, la Iscroni, comitetul 
executiv al Sfatului popular nu 
acordă suficientă atenție acestei 
munci. Or, aici sînt posibilități 
pentru o largă activitate cultu
rală, mai ales că însuși Teatrul 
de stat din Petroșani patronează 
activitatea acestui cămin cultu
ral. Posibilități pentru desfășu
rarea unei mai susținute activi
tăți culturale sînt șl la Bănița, 
căminul cultural de aici fiind 

de

cui-

căminul cultural
sprijinit de Școala populară 
artă din Petroșani. De fapt exis
tența acestor două unități de cul
tură în raionul Petroșani — Tea
trul de stat și Școala populară 
de artă — trebuie să se facă sim
țită prin ridicarea nivelului ar- 

• tistic al tuturor formațiilor de 
amatori din raion. E!e au datoria 
de onoare de a pregăti nucleele 
unor echipe artistice puternice

Trebuie arătat că înscrierea la 
festival presupune pe lîngă alte 
îndatoriri și aceea de a prezenta 
spectacole în deplasare. Or, pen
tru realizarea acestui lucru se 
cere grăbirea prezentării specta- 
colelor-premieră.

Așa după cum în perioada de

. Caragiale“
iarnă secțiile învățămînt și 
tură și agricolă ale Sfatului popu
lar raional sînt obligate să se 
preocupe de intensificarea acțiu
nilor politico-educative prin con
ferințe, simpozioane agrozooteh
nice etc. cu sprijinul intelectua
lilor de la sate, tot așa trebuie 
mobilizați intelectualii și pentru 
sprijinirea echipelor de teatru ale 
căminelor culturale înscrise în 
concurs.

Intelectualii de la sate (cadre
le didactice, inginerii agro-sil- 
vici etc.), au datoria patriotică 
să se situeze în fruntea acțiunilor 
de sprijinire a formațiilor de 
teatru, participînd cu toată pri
ceperea lor la buna organizare 
a spectacolelor.

Realizările de pînă acum în 
munca de culturalizare din raio
nul Petroșani (ca cele obținute 
de către colectivele de folclor 
muzical, cele ale brigăzii știin
țifice S.R.S C. și cele legate de 
pregătirea învățămîntului agro
zootehnic) sînt dovezi care con-, 
iirmă că în Valea Jiului sînt po
sibilități pentru o tot mai largă 
acțiune de culturalizare a mase
lor.

Lăsînd această muncă numai 
pe seama Secției de învățămînt 
și cultură, rezultatele nu pot fi 
însă mulțumitoare. De aceea și

organizațiile de masă din comu
ne, în frunte cu cele U.T.M., sînt 
chemate să sprijine cu mai mul
tă atenție pregătirea și desfășu
rarea Festivalului de teatru „I. 
L. Caragiale“.

In această privință se cere șl 
din partea sfaturilor populare co
munale, un interes mai mare în 
crearea condițiilor necesare, de
oarece în unele cămine ele au 
neglijat încălzirea sălilor, dota
rea lor cu mobilier nou și cărți, 
pavoazarea interioarelor etc.

Sfatul popular raional trebuie 
să tragă . la răspundere pe acei 
președinți de sfat care subapre- 
ciază această problemă, creind 
greutăți bunei desfășurări a mun- 
cii artistico-educative în rîndul 
țăranilor muncitori. Pe această 
linie și organizațiilor de partid 
comunale le revine de asemenea o 
sarcină importantă, aceea a ve
rificării pieselor pe care colecti
vele căminelor le pregătesc. Să 
vegheze ca ‘ piesele pregătite să 
fie actuale, legate 
specifice comunei ; 
rupte de realitate, 
greoi, neadecvat, 
din repertorii.
garanție a succesului artistic la 
festival.' deci și a muncii de edu
care a țăranilor muncitori în spi
ritul patriotismului ’socialist, a 
lichidării rămășițelor mistice din 
conștiința lor.

E. USKAR
metodist Ia Casa regională 
a creației populare — Deva

de problemele 
piesele vechi, 

cu conținut 
să fie scoase 

Aceasta va fi o
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Nu același lucru se poate spu
ne însă despre organizațiile 
U.T.M. din sectoarele I, ÎI, HI și 
altele. In ultimele 3 luni orga
nizațiile U.T.M. din sectoarele 
I și II, (secretari tov. Popîrțag 
Grigore, respectiv, Roșulescu 
Ioan) n-au primit nici un mem
bru. Organizația U.T.M. din sec
torul III, (secretar tov. Sava 
Ioan) de asemenea, de două luni 
na primit membri noi în rîndu- 
rile sale.

Dar aceste deficiențe nu se 
datoresc numai birourilor U.T.M 
din aceste sectoare ci și lipsei 
unei conduceri corespunzătoare 
din partea comitetului U.T.M. pe 
exploatare. Comitetul U.T.M. al 
minei Vulcan a dat unele indica
ții bune birourilor U.T.M. în pri
vința primirii de noi utemiști. 
Astfel a fost dată indicația ca 
organizațiile U.T.M. din sectoare

--------

„La multi ani.
(Urmare din pag. l-a)
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Cei doi oameni își strînseră 
miinile... Au pornit spre puțul 
Balomir. Secretarul de partid în
cepu să vorbească mai mult pen
tru sine:

— Vom 
așa: „Vă 
bul lîl de 
nerii de la 
nit integral planul anual la ex- 

icția cărbunelui“.
Da. Bun. Dar dacă or să 

ne întrebe la raion cum stăm cu 
angajamentele îl' întrerupse ingi
nerul Peșitz, eu aș spune cam 
așa: „Cum să stăm ? Bine. La 
producție se vede, la randamen
te media pe an este acum 1,049 
tone pe post și o vom ridica la 
1,07.0 tone pe post pînă- la Con
ferința raională de partid, iar la 
economii vom adăuga celor
1.1'41.000 lei economisiți în 10

x luni încă 386.000 lei, să ne rea- 
*” lizăm integral și acest obiectiv .“ 

Vagonetele cu cărbune veneau 
în grupuri de cîte patru pe funia 
fără fine în calea celor doi tova
răși, De la Bria, de la Vasctil, 
Teodorescu, Apostol, Lungu, din 
toate abatajele minei ieșea căr
bune mereu mai mult, așa cum 
^tărîseră minerii să dea, dor- 

■z să vadă cind tor teși din 
șut scris pe tabla de onoare „La 
mulți ani. Planul pe anul 1959 
a 'fost îndeplinit“.

să organizeze adunări U.T.M. 
deschise, să se creeze cercuri de 
studiere a Statului U.T.M. cu ne- 
utemiști și ca aceștia să fie in
vitați la joile de tineret și la alte 
activități educative . Comitetul 
U.T.M. n-a urmărit însă felul 
cum se îndeplinesc aceste indi
cații, Membrii comitetului U.T.M. 
n-au controlat și ajutat organi
zațiile U.T.M. să desfășoare o 
muncă educativă bogată în rîndul 
tinerilor neorganizați. Iată de ce 
în unele sectoare cum sînt I, II și 
III, unde deși sînt mulți tineri 
merituoși, munca de primire în 
U.T.M. se desfășoară nesatisfăcă
tor.

Comitetul U.T.M. al minei 
Vulcan trebuie să lichideze grab
nic cu lipsurile existente în mun
ca de primire de noi utemiști, să 
asigure ca toți membrii birouri
lor U.T.M., propagandiștii și res
ponsabilii brigăzilor de tineret să 
se preocupe îndeaproape de tine
rii cu care lucrează împreună, 
să-i pregătească pentru a deveni 
utemiști. Ajutînd concret orga
nizațiile U.T.M. din sectoare și 
desfășurînd o bogată activitate 
educativă, comitetul U.T.M. va 
obține rezultate mai bune în creș
terea numărului utemiștilor.

fespetârirea SpilaMii unificat 
din Petroșani trebuie îmbunătățită

In urmă cu. eîteva zile, Comi
tetul orășenesc al femeilor din 
Petroșani a analizat felul cum 
își desfășoară activitatea comite
tul de sprijin de pe lîngă Spita
lul unificat din Petroșani.

Din referatul prezentat și dis
cuțiile purtate a reieșit că în 
comitetul de sprijin de pe lîngă 
spital activează 40 de femei.

Venind în ajutorul unităților 
sanitare,, femeile au efectuat su
te de ore de muncă volun
tară. De la începutul anului 
și pînă în prezent comitetul de 
sprijin a prelucrat peste 900 me
tri de material, confecționînd pro
soape, cearșafuri etc. Printre gos
podinele care s-au remarcat în 
aceste munci sînt Popa Elena, 
Kurko Maria, Kiss Etelka, Benea 
Valeria, Leonardo Elisabeta, Ma
rian T., Boldura

Din discuțiile 
varășele Boldura 
du Elena, Csiki 
a rezultat că în 
lului spitalicesc, femei de serviciu 
și surori, disciplina lasă încă de 
dorit, liniștea este adesea con
turbată, lucruri ce nu sînt nici 
pe departe 
Precum se 
au datoria 
bolnavii 
tratamentul

E. și altele, 
purtate de to- 
Elisabeta. Hai- 

Elena și altele 
rîndul persona-

în folosul bolnavilor, 
știe surorile de salon 
să se îngrijească ca 

să respecte întocmai 
indicat de medic, ori

«

raporta la raion cam 
raportăm, în schim- 
azi, 3 decembrie, mi
li ricani și-au îndepli-

Documentarea tehnică — 
în atenția fiecărui 

inginer și tehnician 
(Urmare din pag. l-a)

minier Petrila este socotit drept 
unul din cele mai active cercuri 
A.S.l.T. din regiunea Hunedoara.. 

In adunarea generală membrii 
cercului au scos în evidență fap
tul că deși s-au obținut rezul
tate bune în privința documen
tării tehnice, acestea nu s-au ri
dicat la nivelul ] 

k care există. Cartea
formațiile științifice 
truns încă în masele 
gineri și tehnicieni, 
cercului nu a căutat 
tențla ca la redactarea conferin
țelor tehnice să antreneze colec
tive largi de tehnicieni pentru 
a-i mobiliza în acțiunea de do
cumentare. La mină se citește 
încă puțin. Biblioteca tehnică 
trebuie completată cu ultimile 
noutăți tehnice, trebuie să se 
facă un număr mai mare de a- 
bonamente la publicațiile de spe
cialitate, iar membrii 
pot și trebuie să aibă 
tate publicistică mai 
Documentarea tehnică 
să fie privită la Petrila, ca și la 
celelalte exploatări din ’ Valea 

X’ Jiului, drept o datorie de cinste 
a fiecărui inginer și tehnician 
minier în lupta pentru continua 
promovare a progresului tehnic.

k
posibilităților 

tehnică, in- 
nu au pă- 
largi de in- 

Comitetul 
cu toată a-

cercului 
o, activi- 
intensă. 
trebuie

Din cuprinsul revistei „Flacara"
rc. 49

— Un fotoreportaj de Silviu Geocgescu și S. Steiner des
pre profesii și meserii mai puțin cunoscute.

— Note de călătorie din Republica Populară Mongolă de 
i»g. Smarand Lhiică.

— „Bio-aripile“ — continuarea povestirii științifico-fan- 
tastice de S. Anfilov.

— „S.O.S. în cosmos" — i 
prezentare de Radu Nor.

— Versuri de Florin Mugur.
— Schița „Cum vreau eu 1“ — de Ion Băieșu.
— Foiletonul „Buretele de plastic“ de 1. Aviart.
— Pamfletul „Ceea ce ascunde Adenaiuer“ de D. Baboian.
In paginile de satiră șl umor semnează: Lascăr Se bas- 

E. Arno, Mircea 
Mtrcea Codrescu,

sînt cazuri cfad unele surori dau 
dovadă de indolență în această 
privință. De asemenea, s-a ob
servat că uneori mîncarea bolna
vilor este pregătită necorespun
zător și se servește rece. Fiind 
întrebat, 
nu este 
gat să
porții în plus, lucru care i se 
cere fără a primi rația supli
mentară de alimente. Tovară
șele Leonardo EMsabeta și Benea 
Valeria au arătat că unele sala
riate ale spitalului care trans
portă mîncarea au obiceiul de a 
nu da bolnavului întreaga porție. 
Sora Bialici, de pildă, a ascuns 
din mîncarea bolnavilor. Deși 
acest lucru este cunoscut, condu
cerea spitalului nu a luat nici 
o măsură împotriva ei.

Din lipsa de preocupare a sec
torului gospodăresc (gospodar 
tov. Botez Spiridon) de mai 
mult timp lenjeria spitalului nu 
se calcă în întregime. Se moti
vează că două mașini de călcat 
sînt 
suri pentru repararea lor; în a- 
cest 
sînt 
că — în lipsă de mașini — stau 
fără treabă. Curățenia din spital 
de asemenea lasă de dorit.

Este timpul să se pună ordine 
în sectorul gospodăresc al Spi
talului unificat din Petroșani, 
luîndu-se măsuri-le cele wai efi
ciente.

bucătarul a răspuns că 
zi ca el să nu fie obli- 
servească între 6—10

defecte, dar nu s-au luat mă-

caretimp cele doctă femei 
plătite pentru această mun-

M. C.

im nou mare fHm sovietic,

Avian, 
Rusu,

* tian, Șțefan Tita, Rik Auerbach, I. 
Pavelescu, Fred Ghenădescu, S M.
I. Petrașfacu, S. Novac. 

Pagina modei, prezintă noile 
„Casa de modă“ și „Muncă și Artă“.

Cereți la toate chioșcurile revista „Flacăra".

creații ale cooperativei

EHn nou m fruntea 
întrecerii

Colectivul sectorului III al mi
nei Petrila a extras în luna tre
cută aproape 3080 tone de căr
bune peste plan, ocupînd astfel 
primul loc în întrecerea cu cele
lalte sectoare miniere din Valea 
Jiului, îmbucurător esțe de . ase
menea faptul, că toate brigăzile 
de mineri din sector și-au înde
plinit și depășit sarcinile de plan 
lunare.

Și în primele 4 zile ale. lunii 
decembrie colectivul sectorului 
III se află în primele rînduri ale 
întrecerii socialiste, extrăgînd 
peste prevederile planului 824 
tone de cărbune.

S-au pregătit
Sîntena deja in prima lună de 

iarnă. Dar oare toți gospodarii 
și conducătorii de unități, din 
raionul nostru s-au pregătit te
meinic pentru acest anotimp ?

...Unul din punctele vulnera
bile ale minei Lonea îl consti
tuie transportul de suprafață. 
Intr-adevăr, nu-i lucru ușor să 
asiguri o desfășurare ritmică a 
transportului de muncitori, ma
teriale, cărbune pe un teritoriu 
care cuprinde trei guri de mi
nă : Cimpa I, Cimpa II și Jieț 
ca și întreg transportul de la 
gurile de mină respective pînă 
la preparația Petrila și trans
portul călătorilor la gara mică 
Petroșani. întreținerea unei așa 
de vaste rețele de transport, a- 
sigurarea bunei funcționări a ma
terialului rulant, locomotive, va- 
ițonete nu este un lucru ușor și 
el dă mult de furcă colectivului 
sectorului de transporturi al mi
nei Lonea.

In activitatea sectorului de 
transport al minei Lonea în ca
drul pregătirilor de iarnă mai 
sînt ’încă unele lipsuri care tre
buie remediate cît mai grabnic. 
Una din acestea o constituie re
vizuirea temeinică din punct de 
vedere tehnic a liniei de trans
port preparația Petrila — mina 
Jieț.

Astfel, pornind de la prepara- 
ția Petrila către mina Jieț, linia 
de circulație spre preparație se 
găsește într-o stare deștul de 
bună, este îngrijită cu atenție. 
Doar Ia linia de întoarcere sînt 
necesare întrețineri. De pildă, 
iîngă puțul Est al minei Petrila,

oare gospodarii minei Lonea 
tru iarnă*?

linia are șine deformate, strîm- 
be, „inimi“ stricate, în apropie
re de punctul „Casa roșie“ ește 
mult pămînt între linii, iar la 
pîrîu, podețul este slab, șinele 
ieșite din buloane. Tot aici ma
lul trebuie încă întărit în unele 
puncte. Sînt necesare reparații 
mai temeinice la linia de goale

PE TEME ACTUALE

în dreptul sectorului I.F.E.T. și 
la cantonul „Preda“ unde liniile 
sînt prost întreținute. Apoi, de 
la cantonul „Preda“ pînă la în
tretăierea cu șoseaua Jieț este 
necesară curățirea spațiului din
tre linii de pămînt și buruieni.-

In privința materialului ru
lant, mai sînt greutăți în ceea 
ce privește motoarele electrice 
de tracțiune. Astfel, la puțin 
timp ce motoarele roților de 
tracțiune sînt bobinate, ele „puș
că“ ■ ceea ce necesită alte repa
rații șl scăderea capacității de 
remorcare a locomotivelor elec
trice. In această direcție, este 
necesar sprijinul tehnicienilor 
specialiști din sectorul energetic, 
al C.C.V.J. pentru a stabili cau
zele reale ale acestor defecțiuni 
ce se repetă des : nu sînt bune 
materialele ori nu se lucrează 
bine ?

Prin curtea minei Jieț 
încă numeroase vagonete 
cate și piese disparate: 
axe, tampoane, rulmenți 
trebuie adunate și

sînt 
strU 
roți, 
care 

refolosite

ori, dacă nu mai sînt bune să 
fie date la fier vechi. In același 
timp, trebuie rezolvată și pro
blema vechilor vagonete de 3 
tone care acum sínt scoase în 
bună măsură din uz și stau a- 
runcate care încotro. ,

Conducerea sectorului de trans
port al minei Lonea (șef tov. 
ing. Vasca Iuliu) trebuie să mai 
dea atenție recuperării materia
lelor — grinzi și sute de metri 
dle linie — din vechiul pod de 
la haldă care stau nefolosite, iar 
la atelierul de reparat vagonete 
aflat în fața puțului, Iîngă cir
cuit, să se pună pereți — chiar 
de rogojină ori panele de stufit.

Și gospodarul minei mai are 
de făcut „ultimele“ pregătiri 
pentru iarnă. La mina Jieț, în 
jurul puțului auxiliar pentru 
transportul lemnului, sînt nu
meroase grămezi de fier vechi 
care-și așteaptă transportarea. 
Lîngă clădirea casei compresoa- 
relor se găsesc două transfor
matoare la care trebuie făcut un 
grilaj de împrejmuire pentru e- 
vitarea unor eventuale accidente 
prin electrocutare.

Repararea liniei de transport, 
recuperarea materialului de la 
vechea haldă, strîngerea vago- 
netelor defecte șu a fierului 
vechi, amenajarea atelierului de 
reparat vagonete sînt acțiuni ca
re nu necesită mari investiții și 
eforturi. De aceea, conducerea 
sectorului de transport și gos
podarul minei Lonea să dea toa
tă atenția acestor probleme, re- 
zolvîndu-le.

MIHAI S®

1 PĂRINȚI :
♦ Oferiți copiilor o lectură j
2 pfâcwtă și instructivă, ako- ♦
« nindu-i la revistele „Arici • 
« Pogonici“, „Luminița“, „Nap • 
« sugár“. ♦
• •• Abonamentele se primesc • 
u prin oficiile P.T.Ț.R., fac- o
• tori poștali și difuzor! de *
X presă din școli. X

ANUNȚ
O. C. L. ALIMENTARA 

PETROȘANI anunță deschi-, 
derea unui depozit de vi
nuri și țuică vărsate, pe®- > 
tru consum la domiciliu..

Depozitul este situat pe 
strada Institutului, avîitd 
următorul orar de funcțio
nare :

a. m. de la orele 8—13 
d. m. de la orele 16—20 
Duminica de la orele 8—12
Vizitați acest depozit, ca

re este bine aprovizionat.

TEATRUL DE STAT
PETROȘANI

Spectacole:
Duminică 6 decembrie 1959 

„ÎNVĂȚĂTOAREA“ 
piesă în 3 acte 

de Brody Săndor 
Regia: Const. Dirnischiotu

CW3À NUaOCi DE 6UC41R1E1 
dtMÎ ca îfr&Lciștyi

LD/PL1C
Muncitori, tehnicieni, 

ingineri
Pentru a fi la curent cu 

ultimele realizări tehnice și 
științifice, abonați-vă din, 
timp pentru anul 1960, Ia 
revistele de specialitate. In 
acest scop consultați cata
logul de presă la oficiile 
P.T.T.R., factorii poștali și 
la difuzorul de presă din în
treprinderea sau instituția 
unde lucrați.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Facerea lumii; AL. SA- 
HIA: Pe țărmuri îndepărtate; 
LONEA : 12 rezultate exacte;
PETRILA: Ivan cel Groaznic
(seria II-a); ANINOASA: Có
micos; LUPENI: Sombrero; U- 
RICANI: Cîntecul matrozilor.
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Lucrările Congresului P.M.S.U. 
Ședința din dimineața zilei de 4 decembrie 

BUDAPESTA. Corespondentul
Agerpres transmite:

In ziua de 4 decembrie cel de-al 
VII-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar și-a 
continuat lucrările.

Gyula Kállai, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U. a prezentat rapor
tul Comisiei de rezoluții. In a- 
plauzele puternice ale asisten
ței a luat cuvîntul János Ká
dár, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., pentru a trage conclu
ziile la primul și al doilea punct 
de pe ordinea de zi (Raportul 
de activitate al C.C. al P.M.S.U. 
și Directivele cu privire la sar
cinile economice și la pregătirea 
celui de-al doilea plan cincinal 
de dezvoltare a economiei na
ționale). El a subliniat că se 
poate afirma că cel de-al VII- 
lea Congres al P.M.S.U. apro
bă linia politică a ultimilor 3 ani 
și cere totodată ca 
linie politică să fie 
cu și mai multă 
Vorbitorul a arătat că la Congres 
au luat cuvîntul delegați a peste 
30 de partide frățești, printre 
care și tovarășul N. S. Hrușciov. 
Acești delegați în cuvîntările 
lor au arătat că consideră linia 
politică a P.M.S.U. ca o linie 
marxistă, comunistă, că sînt so
lidari cu această politică. „A- 
ceșta este pentru noi un lucru 
deosebit de important .•— a ară
tat János Kádár — pentru că 
în persoana delegaților partide-

această 
urmată 

hotărîre.

lor frățești clasa muncitoare in
ternațională este prezentă la 
Congresul nostru și își spune 
părerea despre politica noastră“. 
In continuare tovarășul Kádár 
s-a referit pe larg la o serie dte 
probleme ridicate în Congres 
privind activitatea de partid în 
domeniul economic, cultural și 
al vieții interne de partid.

După aceasta Congresul a a- 
probat în unanimitate documen
tele prezentate la primele două 
puncte ale ordinei de zi.

In continuarea lucrărilor Con
gresului, s-a trecut la cel de-al 
treilea punct al ordinei dte zi. 
György Marosán membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U. a prezentat rapor
tul asupra modificărilor la Sta
tutul P.M.S.U.

După discuții György Maro
sán a tras concluziile. Congre
sul a adoptat în unanimitate 
modificările la Statutul P.M.S.U.

La următorul punct de pe or
dinea de zi Gyula Fodor a pre
zentat raportul Comisiei de re
vizie care a fost adoptat în una
nimitate.

A urmat apoi la cuvînt Sándor 
Harmati care a prezentat rapor
tul Comisiei de apel a Congre
sului.

Congresul a fost salutat de re
prezentanții partidelor comunis
te și muncitorești frățești din 
Turcia, Izrael, Suedia, Bolivia, 
Martinica, Siria, Liban, 
Islanda și Iordania.

Vizita iui N. S. Hrușciov 
la C.C. al P.M.S.U.
BUDĂPESTA (Agerpres).
La 4 decembrie, N. S. Hruș

ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și membrii delegației 
P.C.U.S. la cel de-al VIT-lea 
Congres al P.M.S.U. au făcut o 
vizită la Comitetul Central al 
P.M.S.U. In numele membrilor 
delegației P.C.U.S., tovarășul 
N. S. Hrușciov a oferit în dar 
Comitetului Central al P.M.S.U. 
tabloul lui F. I. Golubkov, „V. I. 
Lenin în cabinetul de lucru“. 
Placa metalică fixată de rama 
tabloului poartă următoarea in
scripție : „Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar din partea: dele
gației Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice la Congresul 
al VII-lea al P.M.S.U.“.

In numele Comitetului Cen
tral al P.M.S.U., J. Kádár, care 
a primit tabloul, a adus calde 
mulțumiri delegației

La solemnitatea 
rului au fost dte 
Münnich, György 
Károly Kiss.

După remiterea 
membrii delegației P.C.U.S. 
conducătorii P.M.S.U. a avut loc 
o convorbire prietenească., .

----- O-----

P.C.U.S. 
remiterii da- 
față Ferenc 
Marosan și

darului între
Și

Irak,

Alegerea organelor conducătoare
au fost aleși tovarășii: Zoltán 
Komócsin, Sándor 
István Szirmai.

Ca secretari ai 
Central al P.M.S.U. 
tovarășii: Lajos
Fock, János Kádár, 
Kiss, György Marosán și István 
Szirmai.

Tovarășul János Kádár este 
prim-secretar al Comitetului 
Central.

Comitetul Central l-a propus 
pe tovarășul Gyula Kállai în 
funcția de prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Sîmbătă 5 decembrie, la amia
ză lucrările Congresului al VII- 
lea al P.M.S.U. au luat sfîrșit.

(Agerpres). 
Congres al 
ședința de 

noul Comi-

Gáspár șf
BUDAPESTA 5 
Cel de-al VII-lea

P.M.S.U. a ales în 
sîmbătă dimineața 
tet Central al partidului com
pus din 71 de membri. întrunit 
în ședință, imediat după alege
re, Comitetul Central a ales pe 
Următorii tovarăși membri al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central: Antal Apró, Béla
Biszku, Lajos Fehér, Jenő Fock, 
János
Károly Kiss, György Marosán, 
dr. Ferenc Münnich, Deszö Ne
mes, Sándor Rónai- și Miklós 
Somogyi.

Ca membri supleanți ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U.

Kádár, Gyula Kállai,

O

Comitetului 
au fost aleși 
Fehér, Jenö 

Károly

Festivitatea transmiterii darurilor 
oferite de Uniunea Sovietică 
Organizației Națiunilor Unite

NEW YORK 5 (Agerpres).
In seara zilei de 4 decembrie, 

la sediul O.N.U. a avut loc fes
tivitatea transmiterii darurilor 
oferite de Uniunea Sovietică Or
ganizației Națiunilor Unite — 
modelul primului satelit artifi
cial al Pămîntului și sculptura 
lui Evgheni Vucetici „Să trans
formăm sabia în plug“. La ce
remonie a asistat Victor Be- 
laude, președintele Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Inmînînd darurile Uniunii 
Sovietice, V. V. Kuznețov, prim-

----- O-----

Plenara lărgită a C.C. 
al Partidului Muncii 

din Coreea
PHENIAN 5 (Agerpres).
La Phenian a avut Ioc între 

1 și 4 decembrie pienara lărgită 
a Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea.

Plenara a discutat planul de 
dezvoltare a econonyei naționale 
pe anul 1960 și problema îmbu? 
nătățirii muncii organelor locale 
ale puterii.

La plenară ă rostit o cuvînta- 
re Kim Ir Sen, președintele C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea.

locțiitor al ministrului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., condu
cătorul delegației sovietice, a 
subliniat că satelitul și sculptu
ra constituie o expresie a suc
ceselor remarcabile ale oameni
lor sovietici în domeniul științei 
și culturii, precum și expresia 
dorinței sincere a Uniunii So
vietice de colaborare internațio
nală în interesul păcii și pros
perității omenirii.

Vaîul de scumpete 
din Turcia

I
t' ISTANBUL 5 (Agerpres).
)) In vitrinele magazinelor și 
Ț prăvăliilor din Turcia apar 
II prețuri noi din ce în ce mai 
ți mari. Prețurile la produsele a- 
« limentare, îmbrăcăminte, încăl- 
y țăminte, serviciile publice, pre- 
) cum și chiriile, cresc neconte- 

A nit. In ultimele luni s-au scum- 
(l pit de peste două ori mărfuri-

<< prețurile la „bulgur" (grîu rîș- 
\j nit care constituie c,:---- 1 ’

le alimentare, s-au majorat

nit care constituie alimentul 
& de bază al oamenilor săraci 
W din Turcia în timpul iernii). 
Kj „Locuitorii orașului îstan- 
fn bul care au familie numeroasă 

salariu mic, subliniază 
„Aksan“, sînt înir-o si- 
dișperată".

W și cu
W ziarul
’<( tuație

Delegația sovietică la cea
(te a 10 aniversare a Republicii India

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS anunță:
Ini cea de a doua jumătate a lunii ianuarie 1960 Kliment 

Voroșilov, Frol Kozlov și Ekaterina Furțeva vor pleca la Delhi 
unde vor participa Ia cea de a 10-a aniversare a Republicii India. 
Ei vor călători de asemenea în diferite state ale Indiei și vor lua 
cunoștință de viața poporului indian.

In comunicatul dat oficial publicității la Moscova se men
ționează, că oamenii de stat din U.R.S.S. au primit cu satisfacție 
invitația de a vizita India.

La sfîrșitul anului 1958 
diului Sovietului Suprem al 
Rajendra Prasad, să facă o 
cît K. E. Voroșilov a fost 
loc.

In luna noiembrie 1959 
din nou pe K. E. Voroșilov. Totoidată guvernul indian a trimis Iui 
Frol Kozlov, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al_ 
U.R.S.S. și Ekaterinei Furțeva, deputat în Sovietul Suprem al' 
U.R.S.S. invitația de a face împreună cu K. E. Voroșilov o vizită 
în India.

K. E. Voroșilov, președintele Prezi- 
U.R.S.S. a fost invitat de președintele 
vizită de bunăvoință in India. Intru- 
suferind această călătorie nu a avut

președintele E. Prasad l-a invitat

O

Proteste împotriva cantonării soldaților 
vest-germani în sudul Danemarcei

COPENHAGA 5 (Agerpres)
După cum anunță ziarul „Land 

og Folk“, o delegație a partici
pa nților la mișcarea de rezisten
ță, formată din reprezentanți ai 
diferitélor orientări politice, a vi
zitat conducerea fracțiunilor par
tidelor din Folketing și le-a 
prezentat un protest împotriva 
cantonării soldaților vest-germani 
în Danemarca. Ti*upele Bundes
wehrului sosesc în prezent în su
dul Danemarcei pentru manevre 
comune cu trupele daneze, „Con
siderăm că participarea trupelor 
vest-germane la instrucțiile mili-

tare de pe teritoriul nostru, se 
spune în protest, reprezintă o bat
jocură la adresa participanților 
la lupta pentru libertatea Dane
marcei. Fiecăruia îi este clar că 
în Germania occidentală nazis
mul înflorește pretutindeni. Noi 
am protestat și înainte împotri
va colaborării pe plan militar 
între Danemarca și Germania .oc
cidentală. Permițînd tru >r 
Bundeswehrului vest-german să 
treacă peste frontierele din su
dul Danemarcei, guvernul, după 
părerea nostră, a întreprins o ac
țiune care trebuie condamnată cu 
asprime“.

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

In S.U.A. a fost lansată o rachetă 
cu un container adăpostind o maimuță

NEW YORK 5 (Agerpres). —
TASS anunță :

După: cum ’ transmite cores
pondentul din Washington al ai- 
genției Associated Press, Ad
ministrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetării 
spațiului cosmic a anunțat la 4

- »

decembrie lansarea unei racheté 
cu un container în care a fost 
adăpostită o maimuță. Lansarea 
a fost efectuată din regiunea 
Wallop Island (statul Virginia).

Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cer
cetării spațiului cosmic a anun- 
tat, că containerul care a ,co-

Noi acțiuni provocatoare 
ale militariștilor vest-germani

BONN 5 (Agerpres).
Militariștii vest-germani orga

nizează zilnic noi provocări opu- 
nîndu-se destinderii internaționa
le. Astfel, Strauss, ministrul de 
Război al R.F. Germane, nu s-a 
sfiit să ceară Bundestagului vest- 
german modificarea legii recru
tării tineretului vest-german în 
Bundeswehr cu începere de la 18 
ani în loc să înceapă de la 20 de 
ani cît prevede actuala lege. Mi
litariștii vest-germani susțin că 
această modificare ar fi necesa
ră întrucît legea votată în anul 
1956, de Bundestag nu mai co
respunde în momentul de față 
„cerințelor moderne“ ale unei 
armate înzestrate cu armament 
atomic.

militarist, ziarul vest-ger- 
„Hamburger Volkszeitung“ 
că în ultima perioadă de 
„falsificarea istoriei Germa-

Vorbind de „pregătirile psiho
logice“ și de îndoctrinarea tinere
tului din Germania occidentală de 
spirit 
man 
scrie 
timp
niei fasciste și minimalizarea cri
melor comise de fasciști a deve
nit foarte evidentă în manualele 
școlare în R.F. Germană“. Zia
rul arată că activizarea spiritu
lui militarist vest-german în în- 
vățămînt este strîns legată „de 
planurile ministrului de Război 
Strauss de 
de vedere 
vest-german 
mic“.

borît cu parașuta în Oc-'' 'ui 
Atlantic, a fost găsit la ap vxi- 
mativ 200 mile de țărm. Des
prinderea containerului de ra
chetă s-a produs la o altitudine 
de 55 mile. Containerul a zbu
rat timp de aproximativ 13 mi
nute.

După cum anunță agențiile a- 
mericane de informații, după 
deschiderea containerului care a 
avut loc la 6 ore după ce el a 
fost cules din apele Oceanului 
Atlantic, s-a constatat că mai
muța a suportat satisfăcător 
zborul.

a pregăti din punct 
psihologic tineretul 
pentru războiul ato

O încălcare grosolană a 
cu privire

HANOI 5 (Agerpres).
După cum anunță Agenția vietnameză de infor

mații, misiunea de legătură a înaltului comanda
ment al armatei populare vietnameze a cerut din 
nou comisiei internaționale de supraveghere și 
control să recomande așa-zisei misiuni americane 
temporare pentru refacerea utilajului să părăseas
că fără întîrziere teritoriul Vietnamului de sud.

Misiunea americană, se spune în încheiere, a 
fost înființată în Vietnamul de sud în mai 1956 
cu asentimentul comisiei internaționale sub pre
textul „refacerii utilajului“. In realitate această 
comisie s-a ocupat și se ocupă și acum cu pro
bleme privind importul dte armament în Vietna
mul de sud pentru armata sud-vietnameză, ceea

ce 
de

acordărilor de la Geneva 
la îndoctrina

reprezintă o încălcare grosolană a acordurilor 
la Geneva.

In urma repetatelor apeluri ale R. D. Vietnam, 
în decembrie anul trecut comisia internațională a 
adoptat o hotărîre cu privire la retragerea misiu
nii din Vietnamul de sud pînă la sfîrșitul lunii 
iunie 1959.

Totuși, cu sprijinul autorităților sud-vietnameze 
această misiune și-a continuat și în prezent ac
tivitatea.

In scrisoare se subliniază că prezența misiunii 
americane temporare pentru refacerea utilajului 
în Vietnamul de sud este în contradicție cu acor
durile de la Geneva și împiedică consolidarea pă
cii în Indochina și în Asia de sud-est.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. : interurban Ș22.

•’ w’-. H

• BERLIN. Comitetul Central 
al Partidului Comunist din' Ger
mania a dat publicității o decla
rație în care arată că guvernul 
Adenauer privează populația din 
R. F. Germană de dreptul de a 
participa la rezolvarea celor mai 
importante probleme care stau în 
fața poporului german.

In declarație se arată că C.C. 
al P.C. din Germania se pronun
ță pentru tratative între repre
zentanții guvernelor și parlamen
telor celor două state germane 
pentru a se elabora bazele tratatu
lui de pace cu Germania și a se 
discuta acțiunile ce vor ‘fi între
prinse în viitor în interesul reu- 
nificării țării.

• ROMA. La 4 decembrie la
amiază președintele Eisenhower 
a sosit la Roma Intr-o vizită ofi
cială de două zile. ,

Tiparul : „5 August** — Poligrafia
j


