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Comuniștii însuflețitorii luptei pentru mai mutt cărbune
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Raportăm 
partidului...

In cursul acestui an în fața 
colectivului sectorului II dte la 
mina Aninoasa au stat sarcini 
mari. Obiectivul principal al 
muncii politice desfășurate de 
comuniști l-a constituit mobili
zarea colectivului la obținerea 
de noi succese în sporirea pro
ducției de cărbune, reducerea 
prețului de cost.

îndeplinirea planului Ia toți 
indicii a constituit subiectul a 
numeroase adunări generale de 
partid, a convorbirilor ținute dte 
agitatori. Cu ocazia acestor con
vorbiri comuniștii îndemnau bri
găzile spre noi înfăptuiri în spo
rirea producției, a productivită
ții muncii, în realizarea de eco 
nomii.

Dar pe comuniști îi caracteri
zează în primul rînd exemplul 
personal. Membrii de partid He
gedűs Dănilă, Săcăluș Petru, 

. Hegyi Alexandru, Enciu Nicolae, 
Pentek 
fost i 
mai ales prin faptul că s-au si
tuat mereu în fruntea întrecerii. 
Rod al muncii politice și al e- 
xemplului personal al comuniș
tilor, sectorul II al minei Ani
noasa și-a îndeplinit cu 26 de 
zile înainte de termen sarcinile 
anuale de plan. Din 5 decem
brie și pînă în prezent, colec
tivul sectorului a extras peste 
3400 tone de cărbune în contul 
anului viitor. Minerii de la sec
torul II au realizat în cursul a- 
cestuî an economii care se ridi
că la 500.000 lei.

De data deschiderii lucră- Ț 
rilor Conferinței raionale de î 
partid — eveniment important I 
în viața comuniștilor și a or-1 
ganizațiiior de partid din Va- ♦ 
leai Jiului — ne mai despart T 
doar puține zile. In întîmpi- • 
narea ei, oamenii muncii din ? 
Valea Jiului sínt hotărîți să 1 
abțină succese tot mai mari, I 
pentru a-și manifesta astfel | 
dragostea fierbinte și atașa- f 
mentül ferm față de partid, j 
hotărîrea de a lupta cu toate t 
forțele pentru înfăptuirea sar ț 
ci ni lor construcției socialiste | 

Comuniștii sínt în fruntea ♦ 
acestei lupte. Prin faptele lor f 
demne de urmat, prin munca • 
politică pe care o desfășoară, X 
ei sínt însuflețitori activi ai ț 

luptei pentru cărbune mai f 
mult, mai bun, și mai ieftin *
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: Alexandru și alții au 
mobilizatorii colectivului,
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Curs de limba

Succese ale preparatorilor 
din Lupeni

Expunerea tovarășului Gheor
ghe Gheorgbiu-Dej la plenara 
din 3—5 decembrie a, c.. a avut 
un larg ecou în rîndurile colec
tivului de muncitori, tehnicieni 
și ingineri al preparației Lupeni.

După recenta plenară a C.C 
al P.M.R.. printr-o mai bună or
ganizare a echipelor de întreți
nere și reparații care au fost 
trecute să lucreze pe grupuri de 
utilaje, s-a obținut o primă re
ducere a defectelor mecanice. In 
ultimele 10 zile, defectele meca
nice au fost reduse. în proporție 
de 50 la sută, la aceasta contri
buind mai ales echipele condu
se de lăcătușii Scrobota Ilie, 
Drotzinger Andrei, Sibișân Vic
tor și Dascălu Ștefan.

Succese au fost obținute
reducerea consumurilor specifice. 
Astfel, la bârită, consumul s-a 
redus cu 4 la sută; consumul de 
lubrifianți a fost redus cu 3 la 
sută, iar cel de energie electri
că

In abatajele minerilor 
tron taliști

Intîmpinarea Conferinței raio
nale <fe partid cu realizări cît 
mai însemnate în sporirea pro-i 
ducției de cărbune cocsificabil 
preocupă de multă vreme pe co
muniștii de la sectorul III al 
minei Lupeni. Ei și-an propus 
să extragă în cursul lunii de
cembrie a. c. în cinstea Confe
rinței raionale de partid 2000 
tone de cărbune peste plan.

Angajamentul este pe cale de a 
se realiza. In primele 18 zile alte 
lunii decembrie, minerii de la sec
torul III al minei1 Lupeni prin de
pășirea productivității muncii 
planificate cu peste 1 la sută, 
au extras 970 tone de cărbune 
în afara sarcinilor lor de plan. 
In fruntea întrecerii pentru ob
ținerea acestui rezultat s-au si
tuat minerii frontaliști din bri
gada condusă de tînărul comu
nii'! Ghioancă Sabin. Ei au con
tribuit cu peste 700 tone de căr
bune la depășirea planului de 
producție pe sector. Frumoase 
realizări au obținut de aseme
nea brigăzile în care lucrează 
membrii de partid Onișor Nico 
lae, Buruleanu Sava, Gandore 
loan și alții.

------ -----

Faptul că de la 15 decembrie colectivul sectorului I de la mi- 
na Vulcam dă cărbune în contul anului viitor se datorește și brigă- ; 
zii Iui Csiky Emeric care și-a întrecut planul lună de lună. \ 
IN CLIȘEU: Cîțiva mineri din brigadă răsfoiesc înainte de < 
a intra în șut ziarul. Ii interesează rezultatele celorlalți mi- ! 
neri din Valea Jiului /

PE TEME SINOICAtE

I

rusa
Dacă vizitezi mina Vulcan, 

întîlnești la tot pasul dovezi ale 
ajutorului frățesc și colaborării 
rodnice cu Uniunea Sovietică: 
mașini de extracție, mașini mi
niere,' instalații electrice purtînd 
mărci de fabricație sovietica

Pentru a cunoaște temeinic a- 
ceste mașini și instalații, și mai 
ales pentru a putea învăța ne
mijlocit din experiența construc
torilor comunismului, numeroși 
muncitori și tehnicieni de la 
mina Vulcan și-au exprimat do
rința de a învăța limba rusă 
Cercul A.R.L.U.S. din cadrul ex
ploatării, cu ajutorul comitetu
lui de partid, le-a creat această 
posibilitate, organizînd un curs 
de limbă rusă. Conducerea 
cursului ,a fost încredințată to
varășei Fekete 
de limba rusă 
localitate.

Cursul și-a
tea cu un număr de 30 înscriși. 
Printre cursanți se numără mi
nerul fruntaș Böjté Pavel, teh
nicianul Fedor Petru, cartografa 
Pojoni Margareta, inginerii Fo
dor Arcadie, Blaj Traian și alții.

— = ★ =—'

Etna, profesoară 
la o școală din

început activita-

Ministerul 
Invătămîntuluî și Culturii 

comunică .
Vacanța de iarnă la toate șco

lile de cultură generală, peda
gogice de învățători și educa
toare, profesionale, de meserii, 
agricole, tehnice și tehnice de 
maiștri începe în seara zilei de 
23 decembrie 1959 și va dura 
pînă în ziua de 10 ianuarie 1960 
inclusiv. Cursurile vor începe la 
11 ianuarie 1960 dimineața.

și la

cu 5 la sută.
ing. IONICA 1OAN 
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— Încă nu știu.
— Dar tu ?
— Eu ?... In sala cea 

a clubului. Cred că 
va ți foarte frumoasă. 
Se pregătește o sală., 
ce să-ți spun... tavan de. 
sticlă, iluminație cu 
neon, la mijloc un caii 
delabra cum numai în 
București Li „Ambasa
dor" poți întîlni. O să fie 
splendid... Să vezi ce in
tens muncesc lucrătorii 
gospodăriei — Knebel 
și Lakatoș. Vor să ter 
mine sala cu vreo 4—5 
zile înainte de revelion. 
Cine știe dacă 
că e muncă 
glumă.

...Discuția de
m-a făcut să-mi îndrei 
pașii spre noua sală a 
clubului minier din Ani
noasa. Înăuntru mă in 
tîmpină zgomote de cio 
can, schimburi de cuvin
te, r'tsete și o melodie. 
„Cine o fi fluierînd așa

nouă

vor reuși 
acolo nu

mai sus

SECȚII FRUNTAȘE
Unele secții ale întreprinderii 

de industrie locală „6 August“ 
din Petroșani au rupt deja ulti
ma filă din calendarul planului 
de producție pe anul 1959. Sec
torul forestier de pildă, încă de 
la sfîrșitul lunii septembrie a în
ceput să dea primii metri steri 
de lemne în contul anului vii
tor. De asemenea, dacă muncito
rii tipografi ar fi tipărit pe fie
care produs, data planului de 
preducție, atunci îneepînd de lai 
15 noiembrie a. c. ei ar fi scris 
mereu — 1960.

Realizărilor acestor secții li 
s-au alăturat și cele ale munci
torilor din secția textilă, care 
îneepînd din aceste zile dă pro
duse în contul anului 1960.

de frumos" — mă întreb 
ridieîndu-mi privirea spre 
locul de unde venea me
lodia. „A da, e Knebel 
Francisc, Knebel ttmnl'-:- 
rul cocoțat sus pe schele 
potrivește rama pentru

Instantaneu
bucățile de geam care 
vor forma tavanul săli“

— Cîte-am montat de 
toate Feri ? întrebă 1 a- 
katos

— 144, răspunse Kne
bel, lăsînd să-: scape 
un zlmbet de mulțumire. 
Apoi continuă si perfn 

tocul in 
Lakatos.

reze in /ame 
care crtaci-i
Kacso. Fluțaru și Belea 
fișau apoi 
susținere.

Munca 
împletește 
La o vorbă de duh de-a 
lui Kacso, Fluțaru adau
gă alta și voioșia nu mal 
contenește.

șuruburile du

pe schele se 
cu voia bună.

I

Autocontrolul privind 
respectarea N. T. S.

punde pentru rezolvare și terme
nul de executare. In acest fel, 
multe din propuneri pot fi rezol
vate imediat, la locul de muncă 
iar care nu se pot rezolva de co
misiile pe secție sau sectoare sînt 
înaintate comisiei pe mină. Pro
punerile care nu pot fi rezolvate 
nici de comisia pe mină se înain
tează combinatului.

Această acțiune a fost între
prinsă la mina Aninoasa la în
ceputul lunii noiembrie cînd s-a 
făcut un temeinic instructaj cu 
toate comisiile arătîndu-se felul 
cum trebuie să se fină evidența 
propunerilor și a rezolvării tor.

Intr-o ședință de analiză a ac
tivității comisiilor de autocontrol 
care a avut loc zilele tre
cute. s-a constatat că comite
tul sindical și conducerea admi
nistrativă, sub conduceie?i perma
nentă a comitetului de partid, 
au muncit intens pentru a obți
ne cît. mai bune rezultate : dova
dă fiind cele peste 90 de propu
neri făcute de muncitorii, tehni
cienii și inginerii de la mina 
Anirioasa. Dintre comisii, cele 
mai multe propuneri bune în le
gătură cu protecția muncii le-a 
avut comisia sectorului I condu
să de tovarășul președinte de co
mitet de secție Ciurea Grigore 
care la data cînd s-a ținut ședin
ța avea 15 propuneri, comisia 
sectorului III — 16 propuneri,
comisia sectorului VI — 15 pro
puneri. Astfel, tov. Popa Ștefan, 
miner în sectorul I propune con
ducerii să organizeze o echipă de 
lucru pentru amenajarea planului 
înclinat între orizontul VI—VII 
pentru evitarea accidentelor pe 
plan. Tov. Bulea Teodor de Ia 
sectorul VI propune montarea u- 
nui troliu la tericoane pentru 
tragerea vagonetelor goale spre 
a se reduce efortul fizic al mun
citorilor și ai feri de accidente.

• Din totalul. de peste 90 pro
puneri s-au rezolvat deja circa 
20 între care propunerea făcută 
de tov. Hegedtiș Dănilă pentru 
montarea unui troliu electric în 
galeria de bază a stratului XV 
centru — sectorul II, a tov. Popa 
Ștefan, miner din sectorul I si 
altele.

In rezolvarea propunerilor pe 
sectoare, un sprijin prețios pri
mesc comisiile din partea comi
tetului sindical și a conducerii 
administrative. Sarcina comitetu
lui sindical al urinei este de a 
atrage în această acțiune un 
activ cît mai larg, căci numai cu 
ajutorul maselor largi de munci
tori vom ajuage să dăm cîf tnai 
mult cărbune, cu o bnaă pro-

Uniri din mijloacele eficace de 
mobilizare a maselor de munci
tori, tehnicieni și ingineri la re
zolvarea problemelor de protecție 
a muncii, îl constituie autocon
trolul asupra tehnicii securității 
pe locul de producție.

Importanța autocontrolului con
stă în primul rînd în aceea că 
prin el se antrenează întreaga 
masă de salariați la îmbunătăți
rea condițiilor de lucru.

Pentru buna desfășurare a au
tocontrolului, sub titlu de expe
riență, la mina Aninoasa, sub 
îndrumarea Consiliului sindical 
regional și cu ajutorul Consiliu
lui raional s-au organizat comi
sii pe mină, secții, sectoare și 
pe locuri de producție. Din co
misia pe mină fac parte preșe
dintele comitetului sindical, ingi
nerul șef al minei, șeful servi
ciului de protecție a muncii, ins
pectorii obștești pentru protecția 
muncii, medicul minei, responsa
bilul comisiei culturale de masă. 
Din comisiile pe sectoare fac par
te conducătorii sectoarelor, pre
ședinții comitetelor de secții, pre
cum si un larg activ de inspec
tori obștești din grupele sindicale.

Spre deosebire de reviziile ob
ștești, aceste comisii au fiecare 
un registru unde se trec propu
nerile făcute de muncitori, teh
nicieni, ingineri în domeniul îm
bunătățirii protecției muncii,
registru sînt trecuți cei care fac 
propunerea cu numele, cine răs-

In

* 
pentru patru familii. toi- J 
te construite în timp re- ♦ 
cord. Revăd entuzias- ♦ 
mul întregului colectiv, ♦ 
o mină de oameni har- ♦ 
nici, cîțiva deputați prin £ 
tre ei — Furdui Nicolae, ♦ 
Knebet Francisc și Ba * 
cinstiți Mihai. *

Zbirnîitul mașinii de ♦ 
rașchetat parchetul venit ♦ 
dinspre grupul de mun * 
citori strînși în colțul * 
din stînga mă făcu aten- ♦ 
tă *

Sus pe schele munca ♦ 
continui însuflețită. Am ♦ 
ieșit. Fulguirea deasă și £ 
rece de afară mă învă £ 
lui pe dată. Duceam în £ 
să cil mine căldura pe ♦ 
care ți-o produce bțtcu- ♦ 

noi, muncii ♦ 
însufleți-e pe care har * 
nici' muncitori ai gos-« 
podăriei o dovedesc, cu * 
gîndul de a face revelio £ 
nul minerilor aninoseni ♦ 
cît mai plăcut, dar și cu ♦ 
mulțumirea că lăcașul £ 
de cultură își 
prin munca lor

— Băgați de seamă 
ce vorbiți băieți că mît- 
ne o să vă și vedeți la 
ziar —- spuse Knebel a- 
runclndu-mi o privire 
semnificativă.

— Că n-ar fi rău să 
vedem că mai scrie to- 
vărășica și despre noi 
cîte ceva, nu numai des
pre mineri, se auz: n 
voce de pe schele

Mă simțeam parcă vi
novată. Cel de pe schele 
aveiț dreptate. De multă 
vreme colectivul Gospo 
dariei de locuințe condus 
dn tov. Bacinschi Mihai 
uimește locuitorii comu
nei prin hărnicia de ca- rig muncii 
re dă dovadă. Și în gtnd 
revăd lucrările mari 
construite în serie. Clă
direa cu 4 apartamente 
de pe „Vale-n sus’’ ridi
cată și dată în folosim 
ță în decurs de numai 
28 zile. Alta identică pe 
„Vale-n jos", sala de 
festivități. s la de aș
teptare din stația auto- ■ n r. £
huselor, blocul cu un etaj LICIU LUCIA £

mărește • 
cipacl- ♦

tatea, devine mai primi- ♦ tecție a muncii.
' * BELEAN AUREL

inspector cu protecția muncii 
al Consiliului sindical regizai
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INSIGNELE
Telefonul sună prelung, insis

tent.
Secretarul comitetului U.T.M. 

al minei Vulcan, tov. Popescu 
Stelian, puse pe coiful mesei o 
cutie lunguiață, plină cu insig
ne aurii și luă receptorul,

— Care-i baiul ?
— Aici sectorul V, vorbește 

Chetroiu Aurel, secretarul U.T.M.! 
Ați adus insignele?

— Parcă-ai ghicit, chiar acum 
le-am adus...

La aparat se auzi o exclamație 
de bucurie, apoi un țăcănit scurt 
anunța că receptorul a ‘fost pus 
în furcă. O rază subțire de Soa
re se oprise exact asupra cutiei 
deschise, imprimînd insignelor de 
brigadier al muncii patriotice mai 
multă strălucire.

— Ce zici, se vor bucura bă-
ieții noștri ?

rul 1 și 11 din sectorul V al mi
nei Vulcan au participat in ulti
mul timp la următoarele acțiuni 
voluntare: Săparea și darea în 
folosință a unui canal betonat 
de 60 metri liniari; construirea 
unei linii ferate, cam de aceeași 
lungime; zilele trecute au fost 
colectate, încărcate și trimise o- 
felăriilor circa 30.000 kg. fier 
vechi; 56 utemiști de la supra
față au muncit voluntar la cură
țirea și amenajarea unor locuri 
de muncă din subteran. In ta 
tal au fost prestate de la înce
putul acestei luni, în cadrul di
feritelor acțiuni patriotice 4.800 
ore muncă voluntară. Participanți 
—81 de tineri. In mod deosebit 

s-au evidențiat utemiștii Demeter 
¡oan, Giurgiu Dezideriu, Bîrlea 
Aurel, A Uman Alexandru, Benco

I

IN CURIND PE SCENA
In ultimele luni, la preparația 

Petrila munca cultural-artistică 
s-a desfășurat mai puțin organi
zat. In urma unei analize a co
mitetului sindical s-au luat mă
suri ca această muncă să fie îm
bunătățită printr-o legare mai 
strînsă de problemele producției.

De curînd, brigada artistică de 
agitație a prezentat textul unui 
nou program închinat muncii pre
paratorilor în cinstea zilei de 30 
Decembrie și a Conferinței raio
nale de partid. Totodată s-a luat 
hotărîrea pregătirii unui plugu- 
șor pe teme locale, care va fi 
prezentat la Anul nou.

Echipa de dahsuri pregătește 5 
jocuri populare romînești, iar for
mația muzicală și soliștii, mai 
multe cîntece inspirate din viața 
noastră nouă.

ÎN MIJLOCUL MINERILOR
Sînt unele cluburi în Valea 

Jiului, în care activitatea artis
tică de amatori este privită în 
mod greșit ca o activitate legată 
doar de anumjte evenimente, 
sărbători.

In anii trecuți, de acest păcat 
suferea și clubul minier din I.o- 
nea. In prezent, însă, situația 
se prezintă altfel. Datorită unui 
plan de activitate judicios întoc
mit, respectat cu strictețe, for
mațiile artistice de amatori își 
duc viața cu Continuitate de 
luni de zile, mereu în slujba mi-

nerilor loneni, cărora le prezintă 
numeroase spectacole.

In primul rînd, merită a fi e- 
vidențiată activitatea brigăzii 
artistice de agitație, condusă de 
V. Constantinescu. care lună de 
lună și-a înnoit programul cu 
noi fapte din viața concretă a 
celor 3 guri de mină de aici. Nu 
odată, la ieșirea din șut, minerii 
au avut plăcuta surpriză să a- 
siste la spectacole organizate în 
cinsteai lor în sălile de apel sau 
chiar în aer liber, în fața puțu
rilor.- E un fapt demn de toată 
lauda, cu cart nu se poate mîn- 
dri însă nici clubul minier din 
Vulcan, nici cel din Petrila, nici 
cel dfin Uricani, cel al fllaturiști- 
lor din Lupeni sau cel al con
structorilor din Petroșani. E un 
exemplu pe care Consiliul sin
dical raional trebuie să-l reco
mande pentru a fi generalizat 
de toate cluburile muncitorești 
din raion.

In prezent, brigada artistică 
de agitație a clubului minier din 
Lonea are pregătit un program 
nou, legat de îndeplinirea sarci
nilor de plan ale minei. Acest 
program a fost prezentat deja 
în 6 spectacole în fața celor 3 
schimburi în ziua cînd mina și-a 
îndeplinit planul anual. Cu acest 
prilej, brigada a evidențiat o se
rie de brigăzi fruntașe de mi
neri, cum ar fi cele conduse (te 
tov. Kompodi 1., Toacă Șt., Dor- 
neanu Mihai, Lapșanschi Adai- 
bert și altele. N-au fost uitați 
nici cei care mai au unele apu
cături înapoiate: birocrații, chiu
langii, bețivii, scandalagii etc.

Afară de acest program, co
lectivul de creație al brigăzii s-a 
îngrijit și de programul care va 
fi prezentat cu prilejul zilei de 
30 Decembrie și a Anului nou.

In afară de această formație, 
la club își continuă repetițiile 
și echipa de teatru, formația 
corală, orchestra și fanfara și 
într-o măsură mai mică echipa 
de dansuri. Programele acestor 
formații sînt orientate spre edu
carea în spiritul patriotismului 
socialist a oamenilor muncii, 
punctele incluse în programe fi
ind dedicate sărbătorii Republi
cii care se apropie și Anului 
nou.

I. S.

viei Margareta, 
losiț Mafia...

— Ajunge, a-
Doar n-o 

„„ .... înșiri pe 
toți cei 81 de ti

neri cit cuprind cele două bri
găzi din sector — rtse Popescu 
cu voioșie tinerească. Apoi adău
gă : Mîine la orele 2, vom înmi- 
na festiv insignele și carnetele 
brigadierilor care le merită. Văl 
că ai mirosit ceva. Ele vi se cu
vin în primul rînd vouă.

Utemiștii de față se îngrămă
diseră spre ușă, fiecare vrînd să 
ducă primul vestea.

Rămas singur, secretarul prinse 
să mai verifice odată centrali
zatorul de economii realizate de 
Cele 12 brigăzi utemiste de mun
că patriotică de la mina Vulcan.

Nu greșise, tabelele semnale 
de inginerii șefi de sectoare, 
confirmau că de la începutul a- 
nului acesta, prin diferite acțiuni 
patriotice, s-a economisit peste o 
jumătate milion lei. Mîine, Ip de 
cernarea insignelor „x
vorbească tinerilor 
dura despre aceste 
le mulțumească în 
nizației...

Trecuse de mult 
nerii schimbului întîi se înapo 
ițiseră acasă. După ei plecă și 
secretarul comitetului U.T.M. Nu
mai utemiștii Nina Năstase și 
Chetroiu Aurel, alergau din sec
tor în sector cu noua veste. Dar 
nu mai era nevoie, tinerii o a- 
flaseră deja. Știau Că a doua Zi, 
pe pieptul a încă 120 dintre el 
va străluci insigna de brigadier 
al muncii patriotice.

A. NICHIFOREL

Cel căruia i se «<? £ nOD'PA \ L/f
adresa întrebarea r

¡TTT77 junge. 11 • V să-mi î,
eră utemlslul Ni 
na Năstase, mun 
citor la sectorul
VI al minei Vulcan, comandan
tul unei brigăzi fruntașă de mun
că patriotică. Acesta 
mai mult în glumă;

— Mi se pare că 
tovarășe Popescu, le 
mai mult.

Nu-și termină însă spusa, că în 
sediu intră emoționat tînărul 
Chetroiu Aurel.

— Ei?! Cile?
— Hm... păi, nu așa, tovară

șe Chetroiu — se încruntă î>i 
glumă secretarul. Nici noroc, nici 
bună ziua. Așa, pt nepusă masă. 
„cile la mai bine să vedem 
dacă le meritați. Spune ce ați 
mai realizat în ultimele zile ?

In picioare, pe ton grav, cel 
întrebat clipi șugubăț din ochi 
către Năstase și raportă 
reȘte :

— Brigăzile patriotice

răspunse

dumneata, 
bucuri cel

milită-

numă-

10, în 
Petro-

Consfătuire
Azi dimineață, la orele 

sala clubului A.S.I.T. din 
șani va avea loc o consfătuire a
revistei „Cravata roșie“ cu citi
torii săi.

Au fost invitați la această 
consfătuire pionierii din unitățile 
școlare din raza orașului Petro
șani, instructori de pionieri, ca
dre didactice care se preocupă 
de problemele pionierești, precum 
și alți cititori, corespondenți și 
colaboratori ai revistei.

M
/u

trebuie, să 
cu toata, căi- 
realizări ; să 
numele orga

ora cînd mi

Prieteni ai cărții

O BIBLIOTECĂ FRUNTAȘĂ
Biblioteca centrală raională pe 

bună dreptate este considerată 
fruntașă pe Valea Jiului. Bine a- 
provizionată cu cele mai noi 
cărți apărute în librării, bibliote
ca este frecventată de circa 2900 
cititori, muncitorii fiind repre- 
zehtați în proporție de 65 la 
sută. Frecvența zilnică a cititori
lor se ridică la 70 persoane, care 
împrumută circa 150 cărți în fie
care zi, din fondul de 23.000 
exemplare cît are biblioteca.

La bunul mers al activității 
cu cartea își aduc contribuția și 
cele 15 biblioteci de casă, orga
nizate în colaborare cu Comite
tul femeilor din oraș și organi
zațiile U.T.M., precum și cele 4

biblioteci mobile, de pe lîngă că
minele culturale din Bănița, Băr- 
băteni, Livezeni și Maleia. La 
organizarea acestor biblioteci a- 
nexe și-a adus contribuție în 
special tov. Șerban Aglaia, aju
tată de tov. Jurca Paraschiva.

In acest an s-au organizat pînă 
în prezent 33 de manifestări de 
popularizare a cărții, la care a 
contribuit întreg colectivul biblio
tecii, în frunte cu tov. bibliote
car șef Bălșan Rusalin.

Intre cititorii fruntași înscriși 
în fișele bibliotecii se numără 
muncitori ca Munteanu Ferdinand 
(U.R.U.M.P.), soții Grigoriu Va
lentin și Ioana, minerul Btro Eu
gen și Oprișa Ioan de la mina 
Petrila.

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

Opera lui Gorki pe ecran
Adaptarea cinematografică a 

unei celebre povestiri ,a lui Maxim 
Gorki, care rulează începînd cu 
data de 21 decembrie la cinema
tograful „7 Noiembrie“, este dra
ma tulburătoare și plină de sem
nificație a doi oameni, două tem
peramente și caractere dosebite. 
Cel Jintîi, vagabondul Celkaș, 
are o fire mîndră, care nu este 
în stare să-și vîndă pentru bani 
onoarea, conștiința și demnitatea 
de om. Celălalt, Gavrilo, un flă
cău venit de la țară, este o fire 
lașă, stăpînită de patima bani
lor.

In urma unei spargeri făptuite

împreună, Gavrilo, frămîntat de 
gîndul de a rămîne singurul stă- 
pîn al banilor, încearcă să-și u- 
cidă tovarășul, pe Celkaș. Nu iz
butește însă. Ne-am aștepta a- 
cum ca vagabondul să pedepseas
că acest act mișelesc. Dar nu se 
întîmplă așa.

Despre acest film, cît și despre 
alte opere ale lui M. Gorki, 
transpuse pe ecran, spectatorii 
vor putea afla lucruri interesante 
cu prilejul premierei festive a 
filmului „Celkaș“, organizată de 
conducerea cinematografului „7 
Noiembrie“ din Petroșani, luni, 
21 decembrie a.c.

Erau în afara orașului, la poa
lele dealului pe care se întindea 
noul funicular. ,Ungătorul co 
borî din trăsură, făcu un semn 
de mulțumire cu capul către bir
jar și porni să urce priporul a- 
propiat, cu mersul său șontă- 
căit.

Țiganul îl urmări o vreme cu 
ochiul său teâfăr, pînă își ră
suci o țigară, apoi întoarse bii - 
ja și biciui caii.

Cît ce ajunse la capătul funi
cularului, unde se aflau contra- 
balansele și gara de întoarcere, 
păzite de un bătrîn cu pușcă, 
surd și arțăgos, Anghel se și a 
pucă de lucru. Ahia reuși să-l 
înduplece pe paznic să-l lase să 
se agațe de funie, urlînd la el, 
scuturîndu-1 de piept, băgîndu-i 
în ochi de cîteva ori marca pri
mită jos

Aici, în vîrful dealului, sche
lele de susținere a funicularului 
se înălțau ia zeci de metri. Pînă 
sus avu de urcat cîteva sute de 
scări în zig-zag.

Era o zi frumoasă. însorită. 
Legat cu centura direct de funia 
fixă a funicularului, cu bido
nul de uns agățat de brăcfnar 
în stingă, un săculeț cu mînca- 
re, la spate, și pensula, în mîna 
dreaptă, tînărul își dădu repede 
drumul în hău, începîndu-și trea
ba, fără a mai privi spre orașul 
mineresc rămas în urmă, o în-

*) Urmare din nr. 3164.

UNGĂTORUL FUNICULARULUI*)
grămădire de cuburi și cutii de 
chibrite. Cine ar fi bănuit că 
de acolo, de la înălțimea aceea 
amețitoare, tînărul acesta urma 
să dea nemților trufași și laco
milor stăpîni ai minelor, una din 
loviturile cele mai grele. Și a- 
ceasta avea s-o facă ajutat doar 
de curajul său și de un mic fie
răstrău de tăiat oțel, nu mai 
lung de o palmă

Așteptase clipa aceasta de
mult. de cînd nemții porniseră 
lucrările funicularului. In acest 
sens avea o sarcină precisă, ca 
membru al Uniunii Tineretului 
Patriotic. Trebuiau zădărnicite 
intențiile nemților de mărire a 
jafului bogățiilor Văii Jiului, ca
re s-ar fi înlesnit prin punerea 
în funcție a funicularului. Un 
an întreg așteptase él această 
clipă, urmărind cum înaintează 
pas cu pas lucrările de construi
re a noului funicular. Planul 
și-l avea demult făcut; în aju
nul punerii funicularului în func
țiune se va furișa într-un loc 
mai ascuns și va tăia funia 
transportoare, în așa fel îneît 
să nu se mai poată repara luni 
de zile. Pentru aceasta se zbă
tuse să se deprindă cu munca 
de ungător de funii, meserie de
loc rîvnită de muncitori, învă- 
țînd toate chichițele instalației 
funicularului. Nici nu visase să 

ajungă la uns funicularul a- 
ceSta, știind că romînii nu sînt 
admiși la construirea lui. Dar 
iată, acum, dintr-o dată i se du
blaseră șansele de a-și vedea 
planul înfăptuit. De aceea și 
primi atît de repere propunerea

ÍPMfflll PIH TRECUT

de a unge el funia. Era pre
gătit...

Munca sa mergea destul de 
repede sus. Pînă la prînz unse 
cîteva sute de metri de funie, 
aproape jumătate din cît își pro
pusese. Soarele îl bătea drept în 
creștet. Se simțea amețit de veș
nicul balans la care era supus, 
cînd se hotărî să facă pauză. 
Coborî pe una din caprele funi
cularului, drept în mijlocul unei 
păduri. Era locul unde își avea*1 
demult pitulat, într-o scorbură, 
fierăstrăul cu ajutorul căruia 
plănuise' tăierea cablului sub
țire.

Mîncă în tihnă, se răcori la 
un izvor apropiat, se odihni pu
țin și abia după aceea porni la 
acțiune.

Urcă repede scările caprei fu
nicularului. cercetînd de sus da

că nu-i zărit de cineva. Apoi, 
porni să muște repede-repede fu
nia de oțel cu dinții micului fie
răstrău ce-1 avea în mînă. Ron
țăitul metalic al acestuia se pier
dea în ecourile pădurii.

Din cele 20 de fire de oțel ale 
cablului mobil, Anghel reuși să 
cresteze 15. Mască crestătura 
sub un strat de smoală și-și 
continuă zorit drumul aerian pe 
cablul fix, îneît către seară se 
afla jos, unde-1 așteptau cei doi 
șefi.

— Bravo, Anghete, ai fost gro
zav ! îl bătură ei pe umăr. II tri- 
miseră după-aceea acasă, să se 
odihnească, ordonîndu-i cu străș
nicie ca în Ziua următoare să 
termine neapărat și cel de-al 
doilea cablu.

A doua zi lucrurile merseră 
și mai repede, așa că într-a treia 
se putu face chiar și proba fu
nicularului, în fața specialiști
lor germani și a reprezentanți
lor Societății minelor.

Prima probă, trimiterea corfe
lor goale, reuși, acestea întor- 
Cîndu-se pe circuit fără nici un 
incident.

Jos, în casa mașinilor Juju 
Frantz și ajutorul său germani
zat nu-și mai încăpeau în pene, 
de parcă al lor ar fi fost succe
sul. După o scurtă discuție se 
.hotărî și trimiterea unor corfe 

pline; propuneri primite și sus
ținute de specialiștii nemți.

In casa mașinilor, cei doi me
canici la început dădură drumul 
încet motoarelor, apoi măriră 
viteza repede, mai repede... Ga 
ia un semn amîndoi îngălbeniră, 
simțind că le fuge sîngele din 
inimă... Tamburele se fnvîrteau 
în gol! Funia transportoare 
scăpase de pe șină... Ieșiră să 
■anunțe comisia. Nu mai era ne
cesar. Toți văzuseră ce se în- 
tîmplase. Vagonetele au mers 
bine pe linie cîteva sute de me
tri, pînă prin dreptul coloniei 
Ștefan, locul cel mai înalt. Aici 
funia mobilă a început să zbîr- 
ntie îngrijorător... Pocni după 
aceea sec și se transformă ca 
prin farmec într-un fel de praș
tie uriașă, azvîrlind de la locul 
lor ca pe niște pietricele corfele 
pline, proiectîndu-le pe cer, pete 
negre, la o înălțime amețitoare. 
O clipă încremeniseră în văzduh, 
apoi se rostogoliră cu șuier spre 
pămînt, afundîndu-se în masa de 
verdeață a pădurii apropiate. 
Coarda care le aruncase mai 
tremură o vreme în văzduh, a- 
gitînd capetele rupte. După a- 
ceea se aruncă într-o învîrtejire 
repede, încolăcindu-se sălbatic, 
asemenea unui șarpe monstruos, 
în jurul funiilor fixe...

IRIMIE STRAUȚ
(Din volumul „Drumul apr* 

ziuă“ („Flăcări nestinse“}]
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[ La 16 decembrie colectivul minei Petrila ai raportat în*
* deplloirea sarcinilor artuale de plan. Redacția noastră a ru- 
i gat pe cîțiva tovarăși din conducerea minei și pe unii mineri 
' și tehnicieni fruntași să vorbească despre factorii care, după 
: părerea lor, au determinat obținerea succeselor repurtate de 
' colectivul minei Petrila în Î959. ca și despre modul cum vor 

pregăti calea obținerii de noi succese în 1960.
Răspunsurile primite le publicăm in pagina de față:~~—* *___ 

Avem condiții sa obținem rezultate 
mai bune din primele zile ale noului an
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Iată mai întîi ce ne-a răs
puns tov. ing. Nicorici Nico
lae, șeful exploatării:
„Anul 1959 a constituit pentru 

minerii, tehnicienii și inginerii 
minei noastre un an de succese, 
atît pe linia creșterii nivelului 
extracției de cărbune cît și pe 
linia îmbunătățirii continue a ac
tivității economice a exploatării. 
Minerii noștri, conduși și îndru
mați de organizațiile de partid, 
au livrat economiei naționale 
zeci de mii de tone de cărbune 
peste sarcinile de plan, obținute 
pe baza sporirii în 11 luni cu 
13,2 la sută a productivității 
muncii față de cea realizată în
1958. au redus prețul de cost al 
cărbunelui economisind în plus 
de plan 1.895.000 lei. Aceste re
zultate, care situează colectivul 
nostru în primele rînduri ale în
trecerii socialiste pe bazin se

toresc în bună măsură faptu- 
.ui că s-au asigurat condiții mai 
bune de muncă în toate abata
jele și galeriile minei. In luna 
noiembrie, de exemplu, circa 88 
la sută din brigăzile minei și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile de 
plan.

Rezultatele dobîndite în anul
1959, arată clar că în mijlocul 
colectivului nostru există încă 
rezerve interne mari, pe care 
va trebui să le folosim com
plet și rațional în anul viitor 
dnd sarcinile ce ne revin sînt 
simțitor sporite. In 1960 colec
tivul nostru va trebui să extra
gă cu 11 la sută maf mult căr
bune decît a extras în anul 
1959, să sporească productivita
tea muncii cu 10 la sută față de 
cea realizată în acest an. Prin 
folosirea mai largă a înlocuite- 
~Tor lemnului la susținere, a

etodelor și tehnicii avansate 
ca și prin continua îmbunătăți
re a calității cărbunelui colec
tivul minei noastre trebuie să 
reducă prețul de cost pe tona 
extrasă cu 3 lei, față de cel rea
lizat în 1959.

Pentru îndeplinirea acestor 
sarcini sporite și pentru depă
șirea planului de producție pe 
1960 cu 25.000 tone de cărbune, 
a fost alcătuit un plan de mă
suri tehnlco-organlzatorice. A- 
cest plan prevede printre altele, 
drept cele mai importante mă
suri următoarele:

— îmbunătățirea raportului 
între efectivul productiv și cel 
neproductiv pentru creșterea 
productivității muncii,

— generalizarea inovațiilor și 
raționalizărilor propuse în 1959,

— ridicarea nivelului profesio
nal al tehnicienilor și briga
dierilor pentru lichidarea rămî- 
nerii în urmă a brigăzilor de 
mineri,

— folosirea unor procedee 
tehnice corespunzătoare pentrn 
limitarea zonelor de asanare a 
vechilor lucrări miniere.

Discutarea cifrelor de plan 
care va avea loc în aceste zile 
în adunările generale ale orga
nizațiilor de bază, în consfătuiri 
pe sectoare și propunerile cu ca
re vor veni minerii, yor duce 
la îmbunătățirea angajamentelor 
și sarcinilor asumate. Golectivul 
nostru, în frunte cu comuniștii, 
este ferm hotărît să-și dezvolte 
realizările de pînă acum, să ob
țină în 1960 noi și importante 
succese". ■■■■.
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clpale ale întrecerii minerilor» 
de la Petrila in cursul acestui î 
an a fost reducerea consumu- î 
llii de lemn de mină cu 7,5 la î 
sută 'față de cel planificat. In ♦ 
primele 10 luni ale anului, ca j 
urmare a extinderii folosirii * 
înlocuitorilor lemnului la sus- * 
ținere, consumul specific de Z 
lemn s-a redus cu 12 la sulă, j 
Valoarea lemnului economisit J 
se ridică la aproximativ 500.000 ♦

I

Scurt bilanț
• In anul 1959 la mina Pe

trila transportul în abatajele 
din stratul 3 s-a efectuat cu 
mijloace mecanice în propos 
ție de 100 la sută, iar în ge
neral în subteran în proporție 
de peste 63 la sută.

• Unul din obiectivele prin-

tel.
• La cabinetul tehnic al mi

nei au fost depuse pînă la 1 
decembrie a.c. 42 propuneri de 
raționalizări și inovații, care 
în total aduc economii antecal- 
culate în valoare de peste 

t 200.000 lei. Din cele 42 propu- 
J neri, 27 au și fost aplicate în 
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1 i
iprocesul de producție.

• Din lungimea totală a 
leriilor săpate la Petrila 
cursul a 11 luni din acest 
au fost susținute cu armături 4 
metalice peste 3200 m. galerie. î 
cu beton turnat sau cu blocuri î 
6370 m. galerie, tar cu inele f 
de bolțari peste 700 m. galerie, j

• Pentru asigurarea unei |
mai bune protecții a muncit 2 
minerilor petrileni s-a.u chel- î 
tuit în 11 luni din acest an J 
mai bine de 1.300.000 iei fără! 
a socoti lucrările de investiții î 
cu caracter dle protecție aiJ 
muncii. J
« «.»■«.» a »*
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Vitezele de avansare au crescut
Vorbind despre cîțiva indici 

economici obținuți de colecti
vul minei Petrila înt 1959, tov. 
ing. Schreter Cairo! de la ser
viciul tehnic al minei ne-a 
spus: 
„Succesele colectivului nostru 

se oglindesc fidel și în faptul că 
ele s-au obținut pe baza intro
ducerii unor procedee avansate 
de muncă care au permis să se 
obțină viteze de avansare spo
rite față de cele planificate. Așa

ga
in 

an.

de pildă în cele 11 luni trecute 
în abatajele minei noastre a- 
vansarea medie lunară prevăzu
tă în plan a fost depășită cu 4,1 
m„ iar la gaterii cu peste 1,5 
m. lunar. De asemenea încărca- 

tnecaiiică în galerii a depă- 
cu 12 la sută sarcina stabi- 
prin plan, 
căile care 
producției

rea
șit 
lită 
din 
rea 
muncii, cît și 
însemnate economii la prețul de 
cost“.

Acestea sínt unele 
au ckis la crește- 
și productivității 

la obținerea unor
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Printre brigăzile de tineret fruntașe la mina Petrila, un loc 
de seamă ocupă brigada condusă de comunistul Peter Victor. Din 
abatajul figuri unde muncește această harnică brigadă au fost 
extrase în ultimele două luni mai bine de 850 tone de cărbune pes
te plan

In clișeu : Minerul șef de schimb Stan Constantin din briga
da lui Peter Victor, discută cu doi din ortacii săi înainte de a intra 
în schimbul în care pe întreaga mină planul anual a fost înde
plinit.

+*++

Comuniștii — mobilizatorii 
întregului colectiv

Succesele obținute în acest 
an la mina Petrila se dato- 
resc în mare măsură muncii 
politice desfășurate de comu
niștii minei. Despre munca 
politică dusă în acest an, pre
cum și despre felul cum ea 
va fi dusă în anii viitori to
varășul Dobrican Tratam, loc

țiitorul secretarului comitetului 
de partid al minei) ne-ai decla
rat următoarele:
„încă din primele zile ale a- 

cestui an, minerii de la Petrila. 
mobilizați de organizațiile de 
bază au pornit la muncă hotărîți 
să înfăptuiască și să depășească 
sarcinile de plan și angajamen
tele de întrecere. Hotări- 
rea plenarei C.C. al P.M.R. din 
13—14 iulie a. c. a fost primită 
cu entuziasm de întreg colecti
vul minei noastre. In lumina a- 
cestei hotărîri s-a dus o intensă 
muncă de agitație. Agitatori 
cum sînt Neagu Gheorghe, Cri- 
șan Petru, Szabo losif, Croitoru 
Gheorghe și muiți alții atît în 
convorbirile lor cît și prin exem
plul personal, au mobilizat mi
nerii la muncă mai rodnică. 
La indicația comitetului de par
tid, birourile organizațiilor dle 
bază au repartizat membri de 
partid în toate brigăzile asigu- 
rînd astfel conducerea politică 
a producției. Comuniștii au tre
cut de asemenea să lucreze în 
cele mai grele locuri de muncă, 
constituind exemple de abnega
ție pentru toți ceilalți muncitori.

Conferința de partid pe mină 
a analizat posibilitățile pe care 
le are colectivul' minei și a apre-

dat că sarcinile de plan pe a- 
nul viitor pot fi depășite. In a- 
cest sens, un obiectiv principal 
al activității colectivului minei 
Petrila în anul 1960 va fi reali
zarea unui randament de 1,120 
tone cărbune pe post. Plenara 
lărgită a Comitetului raional de 
partid care a avut loc de curînd; 
a arătat că acest obiectiv poate 
fi încă îmbunătățit, pe baza 
propunerilor și dezbaterilor mi
nerilor.

Comuniștii și ceilalți munci
tori ai minei noastre dezbat în 
aceste zile sarcinile ce le revin 
în anul viitor. Urmărirea tradu
cerii cu consecvență în fapt a 
propunerilor, va forma una din 
principalele preocupări ale or
ganizațiilor noastre de bază, pen
tru ca din primele zile de mun
că ale noului an colectivul nos> 
tru să pășească hotărît pe calea 
depășirii planului la toți indicii, 
pe calea îndeplinirii cu cinste a 
angaj amantelor“.

Tovarășul Cenaru Gheor
ghe, ne-a declarat urmă
toarele:

„Noi, cei de la sec
torul II al minei sîntem 
mîndri că sectorul nostru 
a contribuit la succesul 
întregului colectiv prin

Vom dezvolta succesele obținute

J"'»;-

?

îndeplinirea sarcinilor de 
plan anuale încă din 21 
noiembrie a. c. Brigăzile 
Sectorului nostru au avut 
condiții bune de muncă 
așa că în fiecare lună 
și-au îndeplinit și depășit 
sarcinile primite prin 
foile de acord.

In anul viitor sarcinile 
care stau în fața colectj-

vului nostru sînt mai 
mari decît cele din anul 
acesta. Avînd în vedere 
faptul că anul viitor vom 
exploata mai mult stra
iele subțiri, nouă tehni
cienilor ne revine o sar
cină de mare importan
ță : asigurarea unor con
diții mai bune de muncă, 
o aprovizionare ritmică și 
asistență tehnică mai 
competentă pentru fiecare 
loc de muncă în parte. A- 
ceasta, deoarece condițiile 
de exploatare a stratelor 
subțiri diferă mult de cele 
de la stratele groase. In 
ce mă privește, principa
lul meu țel va fi ajutora
rea brigăzilor din revir 
pentru ca toate să-și de
pășească ritmic planul".

*
La sectorul III l-am în- 

tîlnit pe tînărul miner 
Kuti Eugen, șef de schimb 
în brigada lui Baciu Gri- 
gore, una din cele mai 
bune brigăzi ale sectoru
lui. El ne-a déclarait :

„Brigada noastră este 
mulțumită că la îndeplinirea 
înainte de termen a pla-

ptoă acum
oului anual pe mină a 
contribuit prin extragerea 
în fiecare lună a cel pu
țin 350—500 tone de căr
bune peste plan. In bri
gadă fiecare miner își cu
noaște precis sarcina sa, 
folosind din plin cele 8 
ore de muncă. Aceasta, 
ca și însuflețirea cu care

muncește fiecare miner, a 
contribuit la aceea că în 
ultimile luni am extras 
în medie cîte 6,5—7 tone

de cărbune pentru fieca
re post prestat.

In anul 1960 noi vom 
da mai mult cărbune. în
treaga brigadă este hotă- 
rîtă să muncească în așa 
fel încît limita celor 7 
tone pe post din anul 
1959 să o lăsăm 
mult în urmă".

★

Brigadierul Sidorov Var 

sile a preluat nu de mult 
conducerea unei brigăzi 
care obținea rezultate 
mai slabe, ridicîndu-o în 
scurt timp la nivelul în
deplinirii sarcinilor de 
plan. El ne-a spus :

„Ca membru de partid 
am socotit ca este de da
toria mea să ajut o bri
gadă de mineri care ră- 
mînea mereu sub plan. Pen
tru aceasta, am lăsat bri
gada cu care am lucrat 
în acest an la pregătiri 
în grija unui ortac de 
nădejde și am trecut cu 
noua brigadă la un aba
taj productiv. Rezultatele 
obținute pînă acum sînt 
bune. Brigada a extras

în decembrie aproajpe 200 
tone de cărbune peste 

dăm 
cărbune în contul anului 
viitor, consider că prin a- 
ceasta am adus și eu mo* 
desta-mi contribuție la 
succesul întregului colec-

plan. Acum, cînd

tiv. Gîndurile mele pen
tru 1960: în primul rînd 
să obțin cu noua brigadă 
un succes pe care mi Lam 
dorit încă de cînd am 
preluat-o: să predau con
ducerea ei altui miner 
bun. iar eu să trec la a- 
jutorarea altor brigăzi 
din sectorul nostru.

0 muncă organizatorică 
mai susținută în noul an 

Datorită faptului că au avut 
asigurate condiții mai bune de 
muncă cea mat mare parte a 
brigăzilor de mineri de la mi
na Petrila și-au îndeplinit și 
depășit în anul acesta sarci
nile de plan. Tovarășul Giur
giu Gheorghe, președintele 
comitetului sindical al minei 
ne-a declarat:
„Comitetul sindicaj, prin co

mitetele de secții, a dus o mun
că susținută pentru organizarea 
temeinică a consfătuirilor de pro
ducție, consfătuiri în care s-au 
analizat problemele cele mai im
portante ivite în desfășurarea 
muncii la mină. Așa de pildă în 
urma măsurilor luate într-o con
sfătuire de producție în care s-a 
discutat problema ridicării bri
găzilor la plan, am obținut ca 
în octombrie doar 18 brigăzi, 
iar în noiembrie un număr muft 
mai mic de brigăzi au rămas 
sub pian.

In anul acesta la mină au 
fost antrenați în întrecere, pe 
bază de angajamente concrete 
toți muncitorii, tehnicienii și in
ginerii. 35 brigăzi de mineri a- 
plică inițiativa minerilor de la 
Aninoasa, obținînd randamente 
cu mult superioare (pînă la 7 
tone pe post) celor planificate. 
Inițiativa Gaganova este acum 
îmbrățișată de 7 șefi de brigăzi 
minere printre care tovarășii 
Gheorghe Tănase, Kalath Adal- 
bert, Bâlușă Nicolae, Florea 
Dumitru. Toate aceste brigăzi, 
care înainte rămîneau sub plan, 
își îndeplinesc și depășesc rit
mic planul.

Comitetul sindical al minei și 
comitetele de secții de la mina 
Petrila sînt hotărîte să munceas
că mai bine, să facă față cerin
țelor mari ce le stau în față, să 
fie factori mobilizatori activi aî 
minerilor pentru îndeplinirea 
planului înainte de termen și a 
angajamentelor de întrecere”.
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

anunță :
Prezidiul

ai ILR.S.S.
Sovietului Suprem 

a hotărit să con-

Snm al ll. L11.
voace la 14 ianuarie 1960 lai 
Moscova ce-a de-a 4-a sesiune 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a celei de-a 5-a legislaturi.

Q.

Orchestra de stat a U.R.S.S. va pleca 
în turneu în S.U.A. și Canada

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS anunță:

La sfîrșitul acestei luni orches
tra simfonică de stat a U.R.S.S., 
unul din cele mai bune ansam
bluri muzicale din țară, va pleca 
într-un
Statele

turneu de două luni în 
Unite ale Americii și Ga-

nada. Orchestra va da în total 
40 de concerte, la case își vor da 
concursul dirijorii Konstantin Iva- 
nov și Kirill Kondrasin.

Acest turneu a fost anunțat În 
cadrul unei conferințe de presă 
de Mitrofan Beioțerkovski, direc
torul Filarmonicii (firi Moscova.

-O

Mitingul de la Budapesta 
prilejul vizitei delegației 

din tara
BUDAPESTA 19. Corespon

dentul Agerpres anunță :
In după-amiaza zilei de 18 

decembrie, în sala muncitorilor 
metalurgiști din cartierul „An
gyalföld“ al Budapestei a avut 
loc un mare miting cu prilejul 
vizitei în R. P. Ungară a dele
gației! C.C. al Uniunii Tineretu
lui Muncitor din R. P. Romînă.

După intonarea imnurilor de 
stat ungar și romîn au luat cu- 
vîntul Zoltán Komócsin, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.G. al P.M.S.U., prim-secretar 
aî C.C. al U.T.C. și Nicolaie Ro-

CU
i noastră

man, secretar al G-.C. al U.T.M., 
conducătorul delegației tineretu
lui romîn.

Tov. N. Roman a înmînat apoi 
comitetului de circumscripție un 
drapel al U.T.M., iar secretarul 
comitetului de circumscripție a 
înmînat delegației tineretului ro
mîn un drapel al U.T.C.

In continuare s-a prezentai 
filmul „Vizita lui N. S. Hrușciov 
în S.U.A.“, după care delegația 
tineretului romîn a avut o întîl- 
nire prietenească cu cadre ale 
organizației de tineret din cir
cumscripție.

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

Opinia publică din America Latină salută 
propunerile cu privire la încetarea 

cursei înarmărilor
BUENOS AIRES 19 (Ager- 

pres). —- TASS anunță:
Propunerile președintelui chi

lian, Alessandri, și ale președin
telui statului Peru. Prabo, cu pri
vire la adoptarea unor măsuri 
îndreptate spre încetarea cursei 
înarmărilor și cu privire la con
vocarea unei conferințe latino- 
americane pentru dezarmare, 
continuă să se afle în centrul 
atenției opiniei publice și cercu
rilor oficiale din America Lati
nă. Această inițiativă a fost deja 
aprobată de guvernele Colum
biei, Argentinei, Ecuadorului, 
Boliviei, Hondurasului și Uru- 
gaayului.

în- 
gă- 
or- 
dîn

Propunerile cu privire Ța 
cetarea cursei înarmărilor 
sesc cel mai larg răsunet în 
ganele de presă ale țărilor 
America Latină.

Astfel, ziarul „Democracîa“, 
într-un articol de fond consacrat 
problemei dezarmării, scrie că 
„America Latină se pronunță cu 
hotărîre pentru 
subliniază că
Latine își exprimă dorința fier
binte „de a se elibera de povara 
grea pe care o reprezintă pro
curarea de materiale militare 
inutile“.

pace“. Ziarul 
țările Americii

BRUXELLES — După cum 
transmit agențiile .occidentale de 
presă, ca urmare a agravării 
continue a situației din Congo 
belgian, la 17 decembrie regele 
Belgiei, Baudouin, a plecat în 
mod neașteptat în această colo
nie din Africa. In< aceeași zi re
gele Belgiei a sosit în orașul 
Stanleyville. Potrivit relatărilor 
agenției Reuter, la sosirea rege
lui pe aeroport a avut loc o pu
ternică demonstrație a locuitori
lor de culoare din acest oraș în 
favoarea independenței.

GUATEMALA CITY — Agen
ția Reuter anunță că în Guate
mala au loc demonstrații de pro
test împotriva guvernului Yda- 
goras Fuentes care a „măsluit“ 
alegerile ținute în urmă cu cî- 
teva săptămîni. La 18 decem
brie, în Piața Palatului Națio
nal s-a ținut o mare întrunire la 
care participanții au cerut de
misia guvernului. Autoritățile au 
adus masive forțe polițienești 
care însă au rămas pasive, re- 
fuzînd să intervină împotriva de
monstranților.

coreeană, 4 soldați din armata 
lisînmanistă au trecut din Co- 
reea de sud în Republica Popu
lară Democrată Coreeană, refu
zi nd să mal presteze serviciul 
militar în ' armata sud-coreeană.

PHEN1AN — După cum ai an 
nunțat la 17 decembrie presa

NOUTĂȚI DIN TEHNICA SOVIETICĂ
Un nou proces de prelucrare 

a țițerâlui
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
Cracarea radiotermică, o me

todă elaborată de specialiști so
vietici, deschide perspectiva de a 
se spori de cinci ori randamen
tul de produse petrolifere.

După cum a aflat un corespon
dent al agenției TASS, Ia Insti
tutul de sinteză petrochimică al 
Academiei de Științe a U.RiS.S., 
acest nou proces de prelucrare a 
țițeiului se întemeiază pe folosi
rea simultană a temperaturilor 
înalte și a radiațiitor, eu ajutorul 
cărora se realizează scindarea 
moleculelor hidrocarburilor din 
țiței, separîndu-se produse ce pot 
fi folosite pentru sintetizarea ma
selor plastice și altor polimeri.

Cracarea radtotermică se e- 
fectuiază la temperaturi cu mult 
mai Joase decît de obicei. Un 
mare awastaj îl constituie de ase
menea faptul că decurge fără ca- 
tat&atori.

După paserea specialiștilor, 
produsele obținute prin cracarea 
radioterndcă pot fi folosite- ca 
materie primă pentru sinteza pe
trochimică intr-o măsură cu mult 
mai mare decît atunci cînd se 
ap&că vechile metode de prelu
crare a țițeiului. Se crede că du
pă ce va fi elaborat un proce
deu pentru separarea rapidă ai 
produselor obținute, noua metodă 
de cracare va cunoaște largi apli
cații industriale.

• PUBLICITATE
VIZITAȚI :
Magazinele de confecții !1 

ale O.C.L. Produse Indus- [ 
triale. i [

Confecțiile se vînd cu 1! 
plata in rate. P

■ Magazinele din Petroșani [
• și din celelalte localități ale !

Văii Jiului sînt bine apro-
■ vizionate cu sortimente bo- j 
: gate de confecții pentru băr- ;

bați, femei și copii.

„AUTOBUSUL ZBURĂTOR“
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASS anunță :
Un elicopter confortabil, cu 

două elice portante, pentru călă
tori, cunoscut sub denumirea 
„Autobusul zburător" a fost rea
lizat sub îndrumarea specialis
tului Erlich. El a fost proiectat 
pe baza celui mai mare dintre 
elicopterele sovietice care se fa
brică în serie. I® afară de a- 
ceastă mașină calculată pentru 
8 călători, există de asemenea 
modele cu locuri pentru 23 că
lători.

Cabina eficopterufal are 8 fe-

oreslre mari, ceea ce asigură 
excelentă vizibilitate.

Elicopterul este înzestrat cu 
două puternice motoare cu pis
ton care acționează cele două e- 
lice portante. Dacă unul din mo
toare s-ar defecta, celălalt ar 
continua să asigure rotația ce
lor două elice. Astfel se obține 
o deplină securitate a zborului.

„Autobusul zburător“ aire o 
viteză maximă de 180 km. pe 
oră. Sarcina utilă maximă este 
de 4 tone. Raza de zbor variază 
între 400 și 1000 km. în funcție 
de încărcătură.

' imn [mummii
Cele mai utile 

CADOURI 
pentru 

Mii iile de iarnă 
| /e puteți cumpăra de la 

librării și anume ;
cărți pentru copil și ti
neret, literatură politică, 

' tehnică, beletristică și 
artă, jucării pentru toa
te vTrstele, discuri nor
male și micro, diafilme 
și aparate de proiecție, 
podoabe pentru pomul 

de Iarnă și altele.

------------- —O-----------------

Englezii sînt îngrijorați (te înarmarea 
atomică a revanșarzilor vest-germani

LONDRA 19 (Agerpres) — 
TASS anunță :

Știrile publicate în presă și de
clarațiile fățișe ale conducători
lor guvernului englez cu privire 
la planurile de înarmare a Ger
maniei occidentale cu arma nu
cleară îngrijorează profund po
porul englez. In repetate rînduri 
laburiștii au adresat guvernului 
interpelări în parlament pe a- 
ceastă temă. Recent deputatul la
burist Zilliacus a ridicat în Ca
mera Comunelor problema con
tractelor în valoare de 9.000.000 
lire sterline, conform cărora var 
fi livrate Germaniei occidentale 
cele mai moderne arme, inclusiv 
proiectile teleghidate care pot fi 
prevăzute cu focoase nucleare. 
Aceste acțiuni ale guvernului a 
subliniat Zilliacus, crează impre
sia că „intensificînd prin toate 
mijloacele pregătirile militare, 
guvernul nu face totodată nimic 
pentru convocarea conferinței la 
nivel înalt și organizarea unor 
tratative cu privire la pace“.

Răspunzînd la interpelarea lui
—iiiii---

Zilliacus, Butler, ministrul Aface
rilor Interne al Angliei, a încer
cat să ocolească fondul proble
mei și să reducă totul la pro
blema contractelor obișnuite pe 
care le încheie firmele particu
lare. Totuși, din declarațiile făcu
te în Camera Comunelor de Wat- 
kinson, ministrul de Război al 
Angliei, și care au zguduit literal
mente pe mulți englezi, a reieșit 
că în cursul Vizitei sale la Bonn, 
la începutul acestei luni, el a dus 
tratative cu Strauss, ministrul de 
Război al R.F.G;, cu privire la 
colaborarea dintre Anglia și Ger
mania occidentală în ce privește 
cercetările în domeniul celor mai 
noi tipuri de arme, inclusiv pro
iectilele teleghidate, precum și în 
domeniul perfecționării și fabri
cării acestor arme. După cum 
recunoaște Watkinson, aceste tra
tative s-au desfășurat sub sem
nul întăririi puterii militare a 
blocului nord atlantic, adică au 
avat drept scop intensificarea 
cursei înarmărilor a țărilor mem
bre ale N.A.T.O.

Popoarele Cubei și Veaezuelei sini solidare în lupta
împotriva uneltirilor imperialiste

YORK 19 (Agerpres). 
cuban „Notfcias de 

publicat sub titlul „Ve- 
și Cuba“ o declarație a 
executiv aî Comitetului 

popular

NEW
Ziarul 

Hoy“ a 
nezuela 
Biroului
național al partidului 
socialist din Cuba.

In declarație se subliniază că 
în momentul de față atît Vene
zuela cît și Cuba sînt amenin
țate de o agresiune din partea 
acelorași forțe ale reacțiunii și* 
asupririi care se străduiesc să 
restabilească regimurile anti
populare în aceste țări?

In fața acestei situații, se spu
ne în continuare în declarație, 
„Cuba și Venezuela au același 
lucru de făcut, au aceleași sar
cinii — de a apăra dreptul1 po-

porului la autodeterminare, de 
a apăra dreptul la suveranitate 
națională deplină... de a apăra 
viitorul Americii Latine, dreptul 
ei la suveranitate, la dezvoltarea 
economiei și la folosirea bogă
țiilor proprii, la efectuarea refor
mei agrare care începe cu lichi
darea sistemului semifeudal al 
proprietății funciare și 
părțirea pămînturilor 
care îl lucrează, dreptul 
lății comerciale și de 
tură cu toate țările
dezvoltarea continuă a societății 
pînă la nimicirea completă a ex
ploatării omului de către om“.

In declarație se arată în con
tinuare că Cuba și Venezuela își 
acordă reciproc sprijin moral și

solidaritate reci-

cu îm- 
acelora 

ei la re- 
altă «ia- 

lumii, la

dau dovadă de 
procă. Biroul executiv al Comi
tetului național al partidului 
popular socialist din Cuba în
deamnă la întărirea solidarității 
dintre Cuba și Venezuela și dă 
asigurări că Cuba va fi de par
tea Venezuelei dacă s-ar ivi pri
mejdia unei lovituri de stat și 
a unei agresiuni armate din 
partea unor mercenari trădători.

Dacă cineva va încerca în a- 
celași timp să atenteze la suve
ranitatea Cubei, se spune în de
clarație, dușmanul va avea de-a 
face nu numai cu armata ci și 
cu întregul popor al Cubei, cu 
care se va solidariza Venezuela 
și întreaga Americă Latină.

PROORAM DE RADIO
21 decembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Melo.,,e 
și ritm, 8,00 Melodii populare 
romînești, 10,20 Fragmente din 
opera „Romeo și Julieta“ de 
Gounod. 11,03 Muzică ușoară,
11.30 Almanah științific, 12,00 
Cîntece de dragoste și jocuri 
populare romînești, 13,05 Răsu- 
nă-al păcii cînt, 15,10 Muzică 
de estradă, 16,00 Muzică simfo
nică, 16,44 Din cele mai cunos
cute melodii populare r-omînești,
18.30 Muzică ușoară, 19,15 Tea
tru la microfon : „In amurg“ de 
Gerhardt Hauptmann, 20,55 Mu
zică populară din Moldova, 22,00 
Radiojurnal, buletin meteorologic 
și sport, 22,30 Concert de muzi
că ușoară. PROGRAMUL II. 
14,07 Cîntece despre prietenia 
romîno-sovietică, 14,30 Muzică 
ușoară, 15,31 Din muzica popoa
relor, 16,30 Vorbește Moscova l 
17,00 Muzică ușoară, 17,50 Pre
cursori ai ateismului științific 
în țara noastră de Valentin Ale
xandru 18,05 Cîntece revoluționai- 
re, 18,20 Curs de inițiere muzicală, 
19,00 Soliști și orchestre de mu
zică populară romînească, 20,00 
Cîntece de Ion Chirescu, 20,30 
Program muzical dedicat frun
tașilor în producție din indus
trie și agricultură, 21,15 Muzică 
din filme

----- O-----
CINEMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Moartea în șea; AL. SA- 
HIA : Marile familii; LONEA : 
Marile familii; PETRILA : O în- 
tîmplare extraordinară (seria 
Il-a); AN1NOASA : Acțiunea 
„Sabia teutonă“; LUPENI : 12
rezultate exacte; URICAN1 : Fa
ta din Kiev (seria I-a).
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