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• Azi se deschide la Moscova plenara C.C. al P.C.U.S.
• Cea mai mare hidrocentrală din lume.
• Spărgătorul de gheața atomic „Lenin“ a fost predat flotei 

maritime pentru folosirea iul în condițiile Arcticii.
• Max Reimann demască uneltirile revanșarzilor vest germani.
• Fidel .Castro cheamă poporul cuban să fie vigilent.
• Tratativele de la Paris dintre conducătorii celor patru pu

teri occidentale.

ÎN CINSTEA CONFERINȚEI RAIONALE 
DE PARTID

Spopesc continuu cantitățile de cărbune 
cocsificabil extrase peste plan

Minerii de la Uricani pășesc 
spre noi succese

ln abatajele minei Uricani se 
desfășoară o muncă tot mai sus
ținută. Fiecare brigadă este ho- 
tărîtă să contribuie din plin la 
succesele pe care delegații la 
Conferința raională le vor ra
porta în numele colectivului mi
nei. La realizările lunilor ante
rioare, care depășesc cantitatea 
de 18.750 tone de cărbune date 
peste plan, minerii de la Uricani 
au adăugat în decembrie încă 
1200 tone. Cea mai importantă 
depășire de plan a obținut-o 
brigada lui Poloboc Constantin 
care a extras în plus de plan 
252 tone de cărbune. Minerii din 
această brigadă obțin randa
mente de peste 7 tone pe post 
deoarece folosesc în abataj o 
mașină de încărcat. In luna de
cembrie au obținut rezultate bu
ne și minerii din brigăzile con
duse de Hrițcan Vasile, Rusu 
Dumitru, Cîrciumaru Victor, 
Vascttl Dumitru , care și-au între
cut planul cu 153—245 tone de 
cărbune.

Minerii sectorului II Vulcan, 
fruntași pe mină

„Colectivul minei noastre, 
spunea 'deunăzi tov. Mîrza Au-
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.CRAVATA ROȘIE“ 
în discuția9 

cititorilor săi
Duminică dimineața, în sala 

A.S.I.T. din Petroșani, a, avut 
loc o consfătuire a revistei „Cra
vata roșie“ cu cititorii săi, pio
nieri și școlari, instructori de 
pionieri, cadre didactice și pă
rinți.

Consfătuirea a fost condusa 
de tov. Varga Lenke, secretar 
al Comitetului raional U.T.M.

Tn prima parte a consfătuirii 
a luat cuvîntul tov. Lucia OL 
teanu, redactor șef adjunct aî 
revistelor literare pentru copii 
editate de C.C. al U.T.M. Cu a- 
cest prilej vorbitoarea a arătat 
celor prezenți scopurile instruc- 
tiv-educative urmărite de revis
ta „Cravata roșie“, publicație 
pentru pionierii și școlarii din 
ultimii ani ai școlilor elementa
re de 7 ani. Această revistă este 
de uri real ajutor celor mici, de 
asemenea cadrelor didactice și 
părinților în munca de îndruma
re a copiilor pe un drum just 
m viață.

Numeroșii vorbitori care au 
luat cuvîntul, au subliniat că a- 
ceastă revistă a devenit un prie- 
ten drag al celor mici, . fiind 
căutată pentru articolele intere
sante publicate, pentru rubricile 
sale viu alcătuite, pentru con
cursurile organizate în coloanele 
sale etc. Mai mulți pionieri au 
arătat că ei doresc să afle din 
articolele publicate în revistă re
zolvarea la problemele care-i 
Interesează, cum ar fi alegerea 
viitoarei meserii, felul cum tre
buie să se comporte pentru a 
putea deveni utemiști și mai tîr- 
ziu adevărați comuniști. De ase
menea poeziile publicate să fie 
la un nivel mai accesibil.

Mulți dintre ei au arătat că 
în unitățile de pionieri din Valea 
Jiului revista „Cravata roșie’* 
este încă puțin răspîndită. A- 
ceasta obligă atît consiliile pio
nierești, Cît și organizațiile 
U.T.M. tutelare să ia măsuri 
pentru mărirea, în viitor a nu
mărului de abonamente la aceas
tă revistă
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’ Cîteva ziie mai despart mi- : 
t nerii Văii Jiului de deschide- * 
t rea lucrărilor Conferinței ra- ț 
ț ionale de partid, eveniment de •
♦ cea mai mare însemnătate în •
* viața politică și economică a * 
» raionului nostru. întrecerea ț 
f minerilor care dau cărbune * 
T cocsificabil a căpătat în aceste *
* zile un nou avînt. Despre cî- J 
I teva fapte și realizări obți- ’ 
i mute recent ne vorbesc veștile ‘
• de mai jos : j

rel. secretarul comitetului de 
partid al minei, este hotărît să 
obțină în această lună asemenea 
succese care să-i permită întîm- 
pinarea cu cinste a Conferinței 
raionale de partid și a zilei de 
30z Decembrie“. Intr-adevăr suc
cesele obținute pînă acum de 
harnicul colectiv al minei Vulcan 
oglindesc aceasta. In decembrie, 
dte la mina Vulcan s-a extras în 
plus de sarcinile planificate 
1334 tone de cărbune. In frun
tea întrecerii pe mină se află 
minerii sectorului II. Din fron
talele și abatajele cameră ale 
sectorului s-au extras peste plan 
890 tone de cărbune cocsificabil.

— = *-»-♦+ ==■

0 brigadă de
Era pe la începutul lunii iunie. 

Tinerii din Uzina de reparat u- 
tilaj minier din Petroșani mun
ceau cu entuziasm pentru a în- 
tîmpina Festivalul raional al ti
neretului cu noi succese. Cum 
era și normal, la loc de frunte 
în întrecere se situau tinerii în
cadrați în brigăzi de tineret. In 
brigada tinichigiilor lucrau nu
mai tineri. E drept că responsa
bilul brigăzii, comunistul Voi
nici Ștefan e mai în Vîrstă dar 
și el are inima tînără așa că 
n-a refuzat conducerea unei bri
găzi de tineret.

Despre încadrarea meseriașilor 
de la tinichigerie într-o briga
dă de tineret s-a discutat și la 
comitetul U.T.M. pe uzină. Do
rința tinerilor de la tinichigerie 
a fost îndeplinită. De atunci bri
gada a dobîndit zi de zi succese 
tot mai frumoase

Prima zi din noul an
Fila calendarului arăta data 

de 16 decembrie. Pentru briga
da de tineret a tovarășului Voi
nici, calendarul pe acest an nu 
mai e însă valabil. In ziua de 
15 decembrie, brigada a termi
nat planul pe anul 1959 iar lug- 
nele pe care le va produce după 
această dată sînt în contul anu
lui-1960

Ca de obicei, la începutul șu-
_ = -A- —

Cărbune în contul 
anului viitor

Harnicul colectiv al sectoru
lui III de la mina Petrila mun 
cește cu avînt pentru obținerea 
de noi succese în muncă. In cele 
7 zile lucrătoare care au trecut 
de la data îndeplinirii planului 
de producție pe 1959, la 10 decem
brie a. c., brigăzile de mineri 
din acest sector au extras încă 
1000 tone de cărbune în contul 
anului 1960. Printre brigăzile 
fruntașe ale sectorului se numă
ră cele conduse de tovarășii 
Szabo Carol, Cenușă Cornel, 
Baciu Marcu Grigore și Jurcă 
Ioan, care au dat între 200—400 
tone de cărbune în plus.

Au contribuit la obținerea aces
tui succes minerii din brigăzile 
lui Bordea Emanoil, ' Păcuraru 
Traian, Gantz Ștefan, Cazan Pe
tru, Boghianu Dumitru și din toa
te celelalte brigăzi ale sectorului.

Tot mai mult cărbune 
pentru cocsari

Producția trimisă la prepara- 
ție în ultimele zile de către mi
nerii de la Lupeni arată, prin 
cantitățile însemnate date peste 
plan, că aceștia ¿sînt hotărîți să 
furnizeze tot mai mult cărbune 
destinat fabricării cocsului. In 
ultimele 5 zile lucrătoare, din 
abatajele minei Lupeni au fost 
trimise peste plan sute de tone 
de cărbune. Așa de pildă din 
camerele abatajelor unde mun
cesc brigăzile conduse de Feher 
Vasile, Gligor Nicolae, JurJ Ioan, 
Foszto Alexandru, Cotroază Ioan, 
de Ia sectorul I A al minei s-ău 
extras în această perioadă mai 
bine de 200 tone de cărbune în 
plus de plan. Frontaliștii secto
rului III au dat de asemenea 
peste plan 470 tone de cărbune. 
Rezultate meritorii au obținut 
și minerii sectorului V sud care 
au scos la ziuă 100 tone de căr
bune peste plan.

tineri harnici
tului membrii brigăzii se împart 
pe locuri dte muncă. La tăiatul 
tablei cu „ghilotina“ lucrau Ștros 
Ludovic și Szemeti Iosif. Foar
fecă, lungă de doi metri a „ghilo
tinei“ se ridică și se lasă ritmic 
tăind tabla la dimensiunile ce
rute. De aici, ca pe bandă ru
lantă, tabla trece la Smaranda- 
che Dumitru, Duță Ioan și Ma
tei Ludovic care taie colțurile 
pentru falț. Operația n-a durat 
mai mult de o oră. Apoi cei trei 
au trecut la dăltuit iar ceilalți 
doi la rotunjit pe mașină. După 
alte vreo 50 de minute s-a ter
minat și operația respectivă

Acum ciocanele fac un zgo
mot asurzitor.

Ștros și Szemeti îmbină tabla, 
dîndu-i forma tubului de aeraj. 
Deodată zgomotul ciocanelor

(Continuare în pag. 3-a)
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claselor a IV-a

i
eveniment nou în 
de școlar Ie-a dat 
emoții. Pentru ca 
să fie la nivelul 
a fost necesară o
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\ Eveniment nou 
în viața elevilor 
din clasa IV-a

Elevii
au dat teze pentru pri
ma dată în anul curent. 
Acest 
viața 
multe

. tezele 
' cerut

pregătire deosebită a e- 
levilor. De această sarci
nă s-au ocupat cu stă
ruință la Școala elemen
tară nr. 2 din Petroșani 
tov. învățătoare Szilagyi 
Agata și Croitorii Lu
cia. Copiii au fost anun
țați din timp că vor da 
teze. Pentru ca ei să se 

? poată descurca la scrie
rea tezelor învățătoarele 
claselor a IV-a A și a 
IV-a B. au arătat de mai 
multe ori la tablă cum 
trebuie să fie scrisă o 

? teză. Cînd toate pregăti- 
' rile au fost gata, s-au

Tînărul Birlea Aurel muncește la atelierul mecanic al minei 
Vulcan, situîndu-se printre muac Horii de frunte. In clișeul nostru, 
Birlea urmărește cu atenție înicor dată mersul înainte și înapoi al 
rabotezei. El se străduiește ca toate piesele pe care le lucrează 
să fie de calitate cit mai bună.

Cu gîndul la întrecere
Plecasem la drum cu gîndul 

să scriu un reportaj. După o ca
le destul de lungă am ajuns la 
sectorul de foraj Dîlja din cadrul 
întreprinderii de Explorări Lu
peni. Primul cu care am luat con
tactul a fost șe
ful de sector.

— Aș vrea să 
scriu despre doi 
brigadieri, din cei 
care s-au luat 
la întrecere pentru reducerea pre
țului de cost pe luna trecută, to
varășe inginer — zic eu.

— Atunci ia-i pe Jerca Adrian 
de la sonda 5403 ri Ciobanu Vic
tor de la sonda 5350, îmi răs
punse scurt inginerul.

— Am sfeclit-o îmi zic. Primul 
are sonda în partea de nord a 
Dîljei iar celălalt peste. dealurile 
Aninoasel, spre îscroni. Am ple
cat. Drumul era plin cu noroi 
cleios. De sus din înalt, se cer
neau fulgi mari de zăpadă care 
jos se topeau.

Am ajuns cu greu la sonda 
lui Jerca. Oamenii lucrau de zor 
în jurul granicului. Scosei car
netul, creionul și începui să fac 
însemnări. Sondorii mai vechi, mă 
cunoșteau. Unul din aceștia zise 
zîmbind:

— Doar nu notați Cumvă — 
pentru ziar

Eu notam însă faptul că sculele 

dat tezele. Felul în care Stela, Munteanu Elena 
se prezintă tezele ara- pe Turcu’Matia, Ungu- 
tă că pregătirile ce s-au- reanu Georgeta, conducă- 
făcut înainte au dat re
zultate mulțumitoare. 
Majoritatea elevilor au 
note bune.

Grupa de ajutorare 
a elevilor mai slabi 

la învățătură
Problema îmbunătăți

rii rezultatelor la învăța 
tură este în permanență 
în centrul atenției orga
nizației de pionieri din 
școală. Dat fiind că în 
clasa a IV-a A s-a ob
servat că unii elevi obțin 
rezultate mai slabe la 
învățătură, s-au organi
zat grupe de pionieri ca
re ajută pe colegii lor 
mai slabi. Același lucru 
s-a făcut și în clasa a 
IV-a B. In grupa nr. 1 
a detașamentului 6, de 
pildă, pioniera Ionică E- 
lena ajută pe eleva Vesa

toarea grupei, pe 'Mun
teanu Stela." Măsura lua
tă a început să-și arate 
roadele. Eleva ''Mun
teanu Stela, de pildă, 
care înainte lua numai 
note de 4—5 acum a 
luat note de 6, 7 ceea ce 
dovedește efectul * aju
torului. Această ini
țiativă de a ajuta pe e- 
levii slabi la învățătură
a dat rezultate bune 
în clasa IV-a B

Clasele 
sînt gospodărite 

de școlari
La școala elementară 

nr. 2 din Petroșani cla
sele au fost date în gos
podărirea elevilor. A- 
ceaslă acțiune a pornit 
din inițiativa pionierilor 
și pînă în prezent a dat . 
rezultate bune. In clasa

erau frumos aranjate, sonda bine 
iluminată electric, materialele 
stivuite pe dimensiuni și sorturi, 
iar cele de metal unse să nu 
ruginească.

După ce urn notat ce am văzut 
îl întrebai pe șe
ful brigăzii:

— M-ar interesa 
economiile rea
lizate pe luna tre
cută la prețul

de cost, poți să mi le spui ?
— Iacă vreo 49.000 de lei.

. Cînd am ajuns la sonda lui 
Ciobanu și am explicat scopul vi
zitei, acesta îmi spuse pe un ton 
hotărît.

— Apoi în noiembrie ne-or în
trecut dar o să-i vedem luna asta 
cum îi țin curelele pe ai lui Jer
ca. Tot cu ei sîntem la întrecere 
și la plan și la economii

— E drept că sonda noastră a 
realizat economii numai în valoa
re de 45.660 lei, spuse un sondor.

— Dar cît au realizat ai lui 
Jerca, mă făcui că întreb.

— Ei au realizat 49.000 iar noi 
45.660. Diferența-i de 3346 lei 
Bani buni și ăștia nu zic.

Am plecat. Oamenii de la cele 
două sonde pe unde am trecut, 
au rămas însă să-și continuie lu
crul cu gîndul la întrecere.

GR. GOANȚĂ 
corespondent

IV-a B de pildă, sînt trei ( 
grupe de copii. Fiecare * 
grupă este de serviciu ’ 
cîte o săptămînă. In a- ( 
ceastă perioadă fiecare ( 

’ membru al grupei are < 
sarcini precise. Astfel, < 
doi ’ elevi controlează ca- I 
ietele, alții udă florile, 
unii se îngrijesc’ de cu- j 
rățenie, de gazeta de pe- J 
re te,' calendarul naturii. i|

Un rezultat deosebit a ( 
dat această inițiativă în S 
clasa a VI:a B a cărei j 
dirigintă este tov. Voni- ' 
ca Matilda. In această ț 
elasă curățenia 
exemplară.

Autogospodărirea cla
sei ajută elevii să 
nă ordonați și atenți 
cu bunurile comune. A- 
ceastă preocupare gospo
dărească dezvoltă iniția
tiva copiilor, care se stră
duiesc să facă tot posi
bilul ca sala lor de clasă 
să fie cea mai curată și 
frumoasă.
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devi-
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Încă un pas pe calea constituirii 
clubului sportiv

In munca desfășurată de co
mitetul de inițiativă format tn 
scopul constituirii clubului sportiv 
Jiul din Petroșani se înregistrea
ză în fiecare zi noi succese.

In urma ședinței care a avut 
loc joi după-amiază la clubul 
A.S.I.T. Petroșani s-a hotărft în 
primul rînd sistemul după care 
va fi constituit clubul. Partici- 
pînd la ședință, conducătorii ad
ministrativi ai tuturor întreprin
derilor din Petroșani și Petrila, 
secretarii organizațiilor de par
tid și U.T.M. și președinții co
mitetelor sindicale au căzut de 
acord ca ftoul club care va fi în
ființat- să fie de categoria I-a, 
avînd deci pentru început cel pu
țin 3000 membri. Tot cu ac<.st 
prilej au fost stabilite drepturile 
și avantajele fiecărui membru al 
clubului. In acest sens membrii 
clubului vor avea intrarea gra
tuită la toate manifestațiile spor
tive. indiferent de ramura de 
sport și de categorie In același 
timp membrii clubului vor nutea 
beneficia de echipamentul neoe- 
sar pentru practicarea ori cărui 
sport, în mod gratuit,

Dar pentru a scoate în eviden
ță marile avantaje ale unui club 
sportiv trebuie să amintim, în 
afară de latura materială, și la
tura morală. In asociațiile spor
tive existente în prezent, dacă în
trecerile sportive se desfășoară cu 
mai puțină sau mai mare inten
sitate, munca de educație coniu- 
nistă a sportivilor este încă slab 
organizată. In cadrul clubului în
să, avînd în vedere posibilitățile 
de care dispune, se pot organiza 
multiple forme pentru educarea 
comunistă a tinerilor sportivi. In 
același timp avînd în vedere că 
întreg tineretul este îndrumat și

Jiul Petroșani 
pregătit de aceiași tehnicieni, se
lecționarea lor pentru sporturile 
de performanță se poate face 
mult mal ușor, dîndu-se în ace
lași timp posibilitatea unor ti
neri talentați de a se afirma pe 
plan republican.

In momentul de față sarcina 
cea mai importantă a tuturor ac
tiviștilor sportivi din Petroșani 
și Petrila este înscrierea în rîn- 
durile acestui club a unui număr 
dt mai mare de membri fiind 
cunoscut că forța unui club de
pinde în primul rînd de numărul 
membrilor săi. Cu cît acesta va 
fi mai mare cu atît vor exista 
mai multe posibilități pentru ob
ținerea unor rezultate remarca
bile atît în sportul de performan
ță cît și în sportul de masă. Tre
buie să fie clar pentru toți cei 
care se ocupă de înscrierea mem
brilor în cadrul clubului că în 
munca lor trebuie să arate ama
torilor de sport marile avantaje 
pe care le reprezintă clubul atît 
pentru ei ca membri cît și pen
tru mișcarea sportivă din Va
lea Jiului.

Datoria fiecărui sportiv și a 
fiecărui iubitor al sportului este 
să depună o muncă neobosită în 
aceste zile pentru înscrierea de 
cît mai mulți membri în cadrul 
clubului. Acest club va lua finită 
la 1 ianuarie 1960, cînd va fi 
anunțat forurilor conducătoare ale 
mișcării sportive din țara noas-

unități ale co- 
magazinul cu 
din Petroșani

Prin magazinul 
cu articole de sport

Ga și celelalte 
merțului socialist, 
articole de sport
s-a pregătit din timp pentru se
zonul de iarnă. Magazinul dis
pune de un bogat sortiment de 
mărfuri pentru sportivi necesare 
sezonului de iarnă. Incepînd de 
la ciorapi și șosete de lînă și 
pînă la schiuri și săniuțe, ma
gazinul cuprinde toată gama de 
produse necesare practicării spor
turilor de iarnă

Ceea ce îți atrage atenția în 
mod deosebit în magazin est? bo
gatul sortiment de bocanci de 
schi pentru copii și adulți. în 
magazin se găsesc de asemenea 
patine pentru copii, adulți și pa
tinaj artistic, schiuri, bete de 
schiuri de bambus și alun, pre
cum și legături de schiuri de di
ferite tipuri.

Asociațiile sportive care doresc 
să procure materialul 
pentru

. iarnă, 
găsesc 
menzi, 
nului, 
rești.
interesate își pot procura orice 
echipament doresc fără a mai fi 
nevoite să se deplaseze în alte 
localități sau în Capitală.

necesare 
practicarea sporturilor de 

în afara articolelor ce se 
în magazin, pot iace ca
prin intermediul magazi- 
direct la I.D.M S Bucu- 
Jn felul acesta colectivele

HANDBAL
După cum se știe, secția de 

handbal a Asociației sportive 
Minerul Lupeni a inițiat un con
curs de handbal în 7 In cinstea 
aniversării Republicii, dotat cu 
cupa „30 Decembrie“. Populari
zarea ce 1 s-a făcut acestei com
petiții, precum și participarea 
celor mai bune echipe pentru ob
ținerea trofeului, au adus dumi
nică în sala sporturilor de la 
Lupeni un mare număr de spec
tatori. înaintea întîlnirilor ofi
ciale, spectatorii au asistat la 
un meci amical între o combi
nată a claselor V și IV și echipa 
clasei a Vil-a de la Școala me
die mixtă din Lupeni. Victoria 
a revenit celor din clasele mai 
mici, care au prestat un joc deo
sebit de frumos, ceea ce dove
dește că handbalul are o puter
nică priză în masa de tineret în 
orașul Lupeni. Au început apoi 
întrecerile celor patru reprezen
tative ale asociațiilor Retezatul 
Uricani, Straja Lupeni (Școala 
medie mixtă), Energia Paroșeni 
și Minerul Lupeni.

Echipa elevilor din cadril a- 
socîației Straja era socotită de 
celelalte formații ca cea mat 
slabă. Dar iată că după meciul

S A H
Asociația Energia 

organizat în cinstea 
Decembrie mai multe 
sportive inter-secții. De o aton 
ție deosebită s-a bucurat însă 
finala întrecerii de șah în care 
s-au întîlnit echipele reprezen
tative ale secțiilor turbine și e- 
lectrică.

După partide deosebit de dis
putate, cupa „30 Decembrie“ la 
șah a revenit echipei de la sec
ția turbine, formată (iin Rebrea- 
nu Al., Gaîinski Gavrilă și 
nescu Chirea.

aParoșeni 
zilei de 30 

întreceri

REDUS
<_u Retezatul Uricani de care a 
dispus cu 19—14, echipa elevi
lor începe să devină pretenden
tă la trofeu. Și într-adevăr ea a 
cucerit cupa datorită comportă
rii foarte bune a elevilor care 
au luptat cu multă dîrzenie în 
fiecare întîlnire. Ei au învins pe 
rînd pe Minerul Lupeni cu 20— 
17, Energia Paroșeni cu 18—15. 
Celelalte echipe au ocupat locu
rile : Minerul Lupeni (II); Ener
gia Paroșeni (III) și Retezatul 
Uricani (IV).

Din cele patru echipe partreî- 
pante, cei mai buni au fost ur
mătorii : Mihăilă, Cazacu și Fo- 
ray (Straja), Slăvuțeanu, Crăi- 
niceanu și Gros (Minerul Lu
peni); Ilcău și Caleap (Ener
gia).

- - - —*- - -
Pentru buna organizare 
a Spartachiadel de iarnă

Comisia centrală din București 
pentru organizarea Spartachlauei 
de iarnă din acest an (ediția 
IV-a) comunică tuturor asocia
țiilor sportive din întreprinderi. ‘ 
instituții și școli că anpl acesta 
Spartachiada dle iarnă se organi
zează după regulamentul emis a- 
nul trecut. Consiliile asociațiilor 
sportive au datoria de a atrage 
la faza pe colectiv și sportivii de 
performanță care pot și trebuie 
să ia parte numai la această fa
ză. Se atrage atenția asupra în
lăturării greșelii comise în anii 
trecuți cînd s-a_u trimis la 
superioare alți concurenți 
cei care au cîștigat faza pe 
tiv.

fazele 
decit 

colee-

Echipa f eminină 
de popice Viscoza Lupeni 
învingătoare la Petroșani

In urmă cu o lună, ziarul nos
tru a publicat o fotografie a e- 
chipei feminine Viscoza Lupeni. 
Atunci, componentele acestei e- 
chipe se angajaseră că se vor 
pregăti cu seriozitate pentru a 
obține titlul de campioane raio
nale. Intr-adevăr, după întîlni- 
rea desfășurată duminică la Pe
troșani în compania formației 
Utilajul echipa din Lupeni a ob
ținut titlul mult dorit. Seriozi
tatea în pregătire și-a spus cu- 
vîntul în toate întîlnirile avute. 
Dacă în prima întîlnire la Lu
peni, cu formația Utilajul, Vis
coza a învins cu 1808 p. d. la 
1701 p. d., duminică pe arena 
Utilajul din Petroșani compo
nentele echipei Viscoza au tota
lizat 1868 p. d. învingîndl cu o 
diferență de 145 p. d. echipa pe- 
troșăneană. Fiind ultima întîlni
re din cadrul campionatului ra
ional rezervat echipelor femini
ne, formația Viscoza Lupeni n 
fost declarată campioană raio
nală. Pentru obținerea acestui re
zultat și-au adus contribuția în 
mod deosebit 
Petrovici 349 
323 p. d., L. 
Hlaghie 305 
298 p. d.

jucătoarele: C 
p. d„ C. Moldovan 
Indrei 306 p. d., L. 
p. -d., A. Racolța

★

încheiat si 
de popice,

Tot duminică s-a 
campionatul raional 
rezervat echipelor de băieți.

Jucînd pe arena „Voința“, Vo
ința Petroșani a dispus de for
mația Viscoza Lupeni cu o dife
rență die 190 p. d. De remarcat 
că în acest meci Voința a tota
lizat 2278 p. d., cel mai bun re
zultat obținut în turul acestui 
campionat.

Vestea ca la Comitetul raional U.C.F.S. Petroșani a1 sosit 
o bibliotecă cu broșuri pe teme sportive din R.S.S. Ucraineană, 
s-a răspîndit repede între sportivii din localitate. Numeroasele cărți 
cuprinzînd date tehnice sportive dini toate ramurile de sport, silit 
studiate de sportivi și tehnicieni cu multă atenție. Iată în clișeu 
un grup de luptători de la Școala sportivă U.C.F.S., studiind bro
șurile sosite din Uniunea Sovietică. în cadrul schimbului de scri
sorii și documente pe teme sportive inițiat de Comitetul raional 
U.C.F.S. Petroșani

LA STRAJA
Prima mare întrecere a schiorilor 

din regiune
Sîmbătă și duminică s-a des

fășurat pe pîrtiile de la Straja 
o mare întrecere a schiorilor din 
regiune. Concursul organizat de 
comisia regională de schi, dotat 
cu „Cupa 30 Decembrie“, a a- 
dunat la start 67 de concurenți 
reprezentînd nouă asociații spor
tive din regiune. Zăpada foarte 
potrivită de 15—20 cm., tempe
ratura de minus 4 grade a ajutat 
schiorii să obțină rezultate bune 
în această primă mare întrece
re. Majoritatea probelor au fost 
dominate de reprezentanții aso
ciației sportive Minerul Lupeni 
cărora le-a revenit și cupa.

Iată cîștigătorii fiecărei pro
be: Slalom uriaș juniori: 1. Ur
mau Francisc, 2. Niță Gheorghe, 
3. Boțotii Iosif (toți de la Mine
rul Lupeni); Slalom uriaș, se
niori: 1. Adalbert. 2.

Schmidt Alfred, 3. Moraru Ioan 
(toți de la Minerul Lupeni); 
Slalom special juniori: 1. Bo- 
țoni Iosif, 2. Niță Gheorghe, 3, 
Ulman Florea (toți de la Mine
rul Lupeni); Slalom special se
niori: 1. Kato Adalbert, 2. 
Schmidt Alfred1, 3. Sălanț Ioan 
(toți de la Minerul Lupeni); 
Fond seniori: 1. Lupaș Gheor
ghe (Lupeni), 2. Litișan Adel 
(Hunedoara), 3. Ambruș Petru 
(Lupeni); Fond juniori: 1. Fo- 
dor Petru, 2. Peter Aron (Mine
rul). 3. Tonei Herman (Hune
doara).

Și Ia acest concurs s-au pre
zentat destul de puține schioare, 
ceea ce trebuie să dea de gîndit 
asociațiilor sportive. Trebuie an
trenate, ca și la celelalte spor
turi, cît mai multe tinere la prac
ticarea schiului.

Faza raională
Spartachiadaî di irnă 

a pionierilor 
și școlarilor

Sala de sport a Școlii medii 
mixte din Petroșani a găzduit 
duminică întrecerile de volei, 
handbal și oină din cadrul Spar- * 
tachiadei pionierilor și școlarilor, 
faza raională.

Deși ar fi trebuit să se pre
zinte formații din toate localită
țile Văii Jiului, la concurs nu 
s-au prezentat de cît echipe din..* 
Petroșani, Pdtrila și Vulcan. O-. )
cupînd locurile I s-au calificat - 
pentru faza pe regiune următoa
rele formații: echipa de volei fe
minină a Școlii medii mixte din 
Petroșani, echipa de volei bă
ieți a Școlii de 7 ani din Vul
can, echipa de handbal fete a 
Școlii medii mixte din Petroșani 
și echipa de handbal băieți și 
oină a aceleiași școli.

a

SPORT ÎN ȚÂRĂ
In meciul internațional de bpx, 

disputat duminică la București, 
echipa Metalul M.I.G. a învins 
cu scorul de 10—8 formația 
T.U.L. Finlanda.

★
Duminică în Sala sporturilor 

de la Floreasca din București e- 
chipa de handbal redus Dinamo 
București a învins cu scorul de 
14 la 11 (8 la 6) echipa Spartak 
Kattowice (R. P. Polonă), în- 
tr-un meci contînd pentru primul 
tur al „Cupei campionilor Euro
pei“. In urma acestui succes, e- 
chipa Dinamo s-a 
tru turul următor.

In continuare cei 5000 de spec
tatori au urmărit 
cală dintre echipele selecționate 
feminine de handbal ale R. P. 
Romîne și R. Cehoslovace. Jucînd 
excelent echipa romînă a izbu
tit să întreacă cu 6 la 5 (4—4) 
puternica echipă cehoslovacă de
ținătoarea titlului de campioană 
mondială.

calificat

partida

pen-

ami-

★

După cum s-a mai anunțat în 
cadrul competiției de fotbal „Cu
pa Europei inter-țări“ echipa 
R. P. Romîne \a susține două 
jocuri în compania R. Cehoslova
ce. Primul med va avea loc la

22 mai 1960 la București iar cel 
de-al doilea la 29 mai la Praga.

★
Dubla întîlnire internațională 

de gimnastică dintre echipele se
lecționate ale R. P. Romîne șî 
R. P. Chineze desfășurată în 
Sala sporturilor Floreasca s-a 
încheiat duminică dimineața cu 
un succes al sportivilor romîni 
care au cîștigat ambele întîlnirl: 
la masculin scorul a fost de 
277,15—276,25 puncte, iar la fe
minin de 189,40—186,65 puncte.

Din biblioteca sportivului
N. N, IAKOVLEV

Regimul șl alimentația 
sportivului Tn perioada 

de antrenament șl concursuri
Ed. tineretului

Lucrarea se adresează sporti
vilor, antrenorilor, medicilor de 
loturi, organizațiilor de tabere 
de pregătire (instruire și antre* 
nament), precum și tuturor ce
lor ce doresc să obțină perfor
manțe sportive. Ea conține pro
bleme care privesc regimul de 
viață al sportivilor (alimentație, 
muncă, odihnă, somn), impor
tanța și scopul lor.
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Decada culturii romînești

Premiera festivă 
a filmului 

Pagini de vitejie”
Studioul de filme documentare 

„Alexandru Sahia“ aduce cu fil
mul „Pagini de vitejie“ un pri
nos celor ce, cu sîngele lor, au 
înfăptuit actul de la 23 August 
și au luptat mai departe, pe fron
tul de Apus, pentru zdrobirea 
fiarei fasciste

Din totalitatea materialului 
cuprins în film, la început abia 
10 la sută se afla la dispoziția 
realizatorilor. Documentele au 
fost căutate nu numai în țară, 
ci- și peste hotare, în U.R.S.S., 
Ungaria, Cehoslovacia. Timp de 
3 luni de zile, itiaerariul trupe
lor romîne a fost străbătut de 
cele două mașini ale echipei de 
filmare, de-a lungul a 30.000 km. 
In această perioadă au fost gă
site nenumărate documente noi, 
ce vor fi prezentate în film, des
pre intrarea trupelor romîne eli
beratoare în Oradea, luptele pen
tru eliberarea Budapestei, intra
rea. trupelor romîne în Banska 
Bistrica și multe altele. La 
sfîrșitul perioadei de prospec
țiuni, a fost obținută cantitatea 
de 100.000 m. de peliculă, din 
care s-au selecționat 30.000 de 
metri, pe baza cărora a fost mon
tat filmul „Pagini de vitejie“, 
care rulează în prezent, pînă la 
30 Decembrie a. c.. la cinemato
graful „Al. Sahia“ din Petro
șani.

Pe marginea acestui film în 
.stea Zilei Republicii, luni, 21 

decembrie 
premieră 
matograf, 
în orașul
culturii romînești.

a. c., 
festivă la 
cu prilejul 
Petroșani

s-a organizat o 
acest cine- 
deschlderil 
a Decadei

PAGINI 
VITEJIE

ROMINCSC

Un cerc de învățămînt de partid 
cu activitate bună

• PUBLICITATE
■V

In cadrul organizației de ba
ză nr. 2 de la mina Petrila func
ționează un cerc de studiere a 
statutului P.M.R. unde sînt în
cadrați 29 candidați de partid. 
Pînă acum la acest cerc au fost 
predate 3 lecții.

Biroul organizației de bază, ți
nînd cont de faptul că se lucrea
ză în 3 schimburi și nu există 
posibilități de mobilizare a tutu
ror cursanților la învățămînt în 
aceeași zi, a stabilit ca cercul 
să t*nă două ședințe lunar pen
tru a putea participa toți candi- 
dații de partid la predarea și se
minarizarea fiecărei lecții. Aceas
tă metodă a dat rezultate mul
țumitoare în privința îmbunătăți
rii frecvenței cursanților. Dacă la 
predarea primei lecții prezența a 
fost de 60 la sută, la următoa
rele lecții frecvența cursanților 
s-a îmbunătățit simțitor ridieîn- 
du-se la peste 80 la sută.

Propagandistul cercului, tova
rășul Croitoru Gheorghe, își dă 
interesul să asigure predarea u- 
nor lecții bine întocmite căutînd 
totodată să antreneze pe fiecare 
cursant la discuții.

Mulți tovarăși cerc 
dau dovadă de interes față de 
studiu, avînd o frecvență bună. 
Cu ocazia seminarului ținut la 
lecția „Statutul, lege de bază a 
partidului. Cine poate fi membru 
de partid. îndatoririle comuniști
lor“, problemele au fost pe larg 
discutate. Cursantul Stanciu Ghe 
orghe a arătat că membru de 
partid trebuie să lupte perseve
rent pentru aplicarea în viață a 
hotărîrilor partidului, să fie frun
taș în producție, să fie disciplinat 
și să-și ridice necontenit nivelul 
său politic și ideologic.

din

Propagandistul a complectat 
discuțiile arătând că unor candi
dați de partid de la mina Petri
la între care Gristea Nicolae și 
Stroia Ladtslau li s-au redus 
stagiul de candidatură datorită 
spiritului de răspundere cu care 
s-au pregătit pentru a deveni 
membri de partid.

Prin grija propagandistului s-a 
reușit ca majoritatea cursanților 
din cerc să-și procure broșurile 
necesare pentru studiu individual 
— baza însușirii și aprofundă
rii lecțiilor predate.

După predarea fiecărei lecții 
propagandistul cercului recoman
dă bibliografia care trebuie să 
tie studiată. S-a reușit ca o bu
nă parte din membrii cercului să 
studieze temeinic acasă materia
lul indieat, eeea ce face ca și răs

punsurile la se
minar să fie mul
țumitoare.

Pe lîngă aceste
1 părți pozitive, în 

activitatea cercu
lui se manifestă 
și unele lipsuri 
care pot fi în- 

f lăturate. S-a ob- 
i, servat că unii 
» candidați de par

tid neglijează u- 
neori studiul in
dividual. Printre 

l aceștia sînt tova
rășii Raicu Ro
man și Zgîmbău 
Constantin care 
au numai o sin
gură frecvență la 

învățămînt. Cu ocazia predării 
lecției a treia, din cei 15 cursanți 
cîți trebuiau să fie prezenți, au 
venit numai 12. Unii nu respectă 
întotdeauna ora stabilită de înce
pere a cursului venind cu întîr- 
ziere.

Biroul organizației de bază va 
trebui să tragă la răspundere pe 
acei candidați de partid care nu 
dau atenția cuvenită învățămîn- 
tului de partid. înlăturarea aces
tor lipsuri va asigura îmbunătă
țirea continuă activității cer
cului.

VIZITAȚI
IMIME DE UI

« ale O. C. L. Produse
Industriale de unde 
vă puteți aproviziona 
cu un bogat sorti
ment de mărfuri cu

PRETURI REDUSE

O preocupare de seamă a tovarășului Croitoru Gheorghe, 
(primul din stânga) propagandist al cercului, este ca fiecare to
varăș să muncească stăruitor pentru ridicarea nivelului lui poli
tic și ideologic. Intotdeaunai el vine mai devreme Ia ședințele de 
învățămînt ca să se întâlnească cu unii cursanți care au nevoie de 
mai mult ajutor. Și de data aceasta el a venit mai repede, pentru 
ca pe măsură ce sosesc cursamții, să controleze felul cum ei și-au 
luat notițele și au studiat materialul bibliografic.

-----------=-■---------------------------------------------------------------

tineri harniciO brigadă de
(Urinare din pag. l-a)

este dominat de strigătul hei. 
hei. hei !

Ce se întâmplase! Ștros și 
Szemeti nu terminaseră la timp 
operația, iar Smarandache, Duță 
și Matei îi anunțau în acest fel 
că au rămas de căruță 
n-au pe ce fixa flanșele 
lele. Intr-o altă parte - a 
rului se sudează inele, în 
lucră la menghine. Peste
simte clocotul vibrant al muncii.

și că 
și ine- 
atelie- 

alta se 
tot se

E ora 14. Șutul a luat sfîrșit 
In acest răstimp au fost con
struite încă 50 de tuburi de ae- 
răj atît de necesare muncii din 
adine. Sînt primele 50 de lugne 
executate în contul anului viitor.

De la începutul anului și pînă 
în prezent în atelier s-au con
struit tuburi care montate s-ar 
întinde pe o distantă de circa 
30.000 de metri. Ținînd seamă 
de faptul că în secție se execută 
și alte lucrări, cifra constituie 
un record.

Soldurile 
se V1ND fi 
în RATE.

de confecții 
cu PLATA

„lUfifl (DDOURIIOR
Intre 1 și 31 decembrie 

1959 O.C.L, Produse Indus
triale Petroșani organizează 
în toate unitățile sale din 
raion „Luna cadourilor“.

Toate magazinele au fost 
aprovizionate dini belșug cu 
mărfuri specifice sezonului 
de iarnă.

Vizitați magazinele Q.C.L 
Produse Industriale.

M

In atenția 
pescarilor sportivi
Pentru a veni în sprijinul 

pescarilor sportivi din Va
lea Jiului, scutindu-i de de
plasări și cheltuieli în plus, 
conducerea filialei A.G.V.P.S. 
din Petroșani a procurat 
mai multe sortimente de fir 
de nylon, pentru pescuit.

Pescarii sportivi se pot 
provizlona de la biroul 
Halei cu orice cantități 
fir de nylon de 0,25, 0,28
0,30 mm. grosime la prețul 
oficial de 1,25 lei metrul.

a- 
fi- 
de 
Ș«

PETRECEȚI

REVELIONUL

¡4

Nai multă grijă fată de avutul obștesc 
la

In ultimul timp, la cooperativa 
.jiul“ din Petroșani au fost 
comise unele delapidări din fon
durile cooperativei, care arată că 
la această unitate nu se mani
festă grija cuvenită față de avu
tul obștesc al unității. Astfel, 
numai în decurs de două luni, 
adică în perioada septembrie— 
octombrie 1959, sau comis aici 
trei delapidări. Indivizii Tondor 
Francisc și Bărăianu Dumitru, 
responsabili la unitatea de re
parații cismărie nr. 1 Petroșani, 
în înțelegere cu Băltărețu Va
sile, șeful serviciului de organi
zare a muncii din cadrul coope
rativei „Jiul“, au delapidat su
ma totală de 5.557 lei. Tondor 
Francisc șj-a însușit bani, prin 
nepredarea la casierie a sumei de 
2.561 lei, din care a dat o parte 
lui Băltărețu Vasile. Bărăianu 
Dumitru a însușit și el suma de 
2.996 lei, din care o parte i-a 
dat aceluiași Băltărețu Vasile. 
Acesta din urmă nu numai că 
nu a luat nici o măsură. în ca
litatea pe care o avea, pentru a 
stăvili infracțiunile, ci, dimpo
trivă, i-a încurajat îndemnîndu-i 
la asemenea fapte. Fiind desco-

unul din restaurantele T. A. P. L. din 
Petroșani, Vulcan, Lupani, Lonea, Petrila 

sau Aninoasa.

cooperativa „Jiul“ 
periți, toți au fost condamnați 
la cîte un an închisoare corec- 
țională de către Tribunalul popu
lar al raionului Petroșani, sen
tința rămînînd definitivă prin 
respingerea recursurilor inculpa- 
ților.

O altă delapidare a fost sa- 
virșită de Marian Cornelia, in
stigată la acest fapt de același 
Băltărețu Vasile. In ziua de 25 
august 1959, Marian Cornelia, 
casieră colectoare la cooperati
va „Jiul“ din Petroșani, a ridi
cat de la unitatea nr. 6 cismă- 
rie Lonea, suma de 1846 lei. Din 
această sumă, la insistențele lui 
Băltărețu Vasile, a dat acestuia 
suma de 1.000 lei, cu titlu de 
împrumut. Banii nefiind însă 
restituiți la timp, fapta a fost 
descoperită iar inculpații deferiți 
justiției și condamnați la cîte 
trei luni închisoare corecțipnală 
Marian Cornelia pentru că a sus 
tras din circuitul economic su
ma de 1.000 lei în mod nepermis 
iar Băltărețu Vasile pentru că, 
în scop personal, a determinat-o 
pe prima la acest fapt.

Cu ocazia descoperirii fapte-

lor, celor doi inculpați li s-a 
desfăcut contractul de muncă 
iar în locul lui Marian Cornelia 
a fost angajat, în funcția de ca 
sier colector Popa Mircea, ele
ment declasat, fost condamnat, 
anterior la 5 ani închisoare ca* 
recțională, tot pentru delapida 
re. La numai 15 zile după an
gajare, adică la data de 15 oc
tombrie 1959, acesta ridicînd de 
la unitatea nr. 10 croitorie-Lonea, 
suma de 1.410 lei, a. dispărut din 
localitate, fără să dlepună banii 
la casieria cooperativei. Fiind 
prins, Popa Mircea a fost con
damnat la un an închisoare co- 
recțională, pentru delapidarea 
sumei de mai sus.

fele trei cazuri dovedesc în a- 
celași timp și slaba preocupare 
a conducerii cooperativei față de 
verificarea cadrelor angajate la 
cooperativă în funcții de răspun
dere. Conducerea cooperativei 
„Jiul“, trebuie să ia grabnice 
măsuri în acest sens, știind că 
acest lucru este o obligație le
gală.

K. VILHELM 
anchetator penal al procuraturii 

Petroșani

MENIU BOGAT Șl VARIAT
I MUZICA Șl DANS PÎNĂ ÎN ZORI' 
> După orele 24 diferite surprize i 
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STEAGUL ROȘU

mleFnationakii O
Azi se deschide la Moscova 

plenara C. C. al P. C. U. S.
discuta modul în care se înde
plinesc hotărîrile Congresului al 
XXI-lea al P.C.U.S. și ale ple
narei C.C. al P.C.U.S. din de
cembrie (1958) cu privire lai 
dezvoltarea agriculturii U.R.S.S.

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

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La 22 decembrie se dleschide 
la Moscova plenara Comitetului 
Central all Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice. Plenara va

Max Reimann demasca uneltinile 
revanșarzilor

BERLIN 21 (Agerpres)
Luînd cuvîntul la postul de 

radio „Deutscher Freiheitssender 
904“ Max Reimann, prim-secretar 
al C.C al P.C. din Germania, a 
declarat că la sesiunea de la Pa
ris a Consiliului N.A.T.O. miniș
trii vest-germani Strauss. Von 
Brentano, Etzel și fostul general 
hitlerist Heusinger au acționat ca 
adepți activiști ai politicii „de 
pe poziții de forță“. Ei au arătat 
limpede că politica Uniunii Creș
tin Democrate, partidul lui Ade
nauer, are ca scop să continue 
în ritm rapid înarmarea Germa
niei occidentale și, mai ales, înar
marea atomică. Este îndeobște 
cunoscut, a spus Reimann, că po
litica de 
mărilor 
să ducă 
litariștii

vest-gepmani
iese însă să zădărnicească toate 
încercările îndreptate spre des
tinderea încordării internaționale 
și să creeze posibilități pentru ca 
cu ajutorul armelor distrugătoa
re să promoveze o politică . a 
războiului și revanșei. Asemenea 
acțiuni, a declarat Reimann, re
prezintă un joc lipsit de răspun
dere.

continuare a cursei înar- 
atomice este de natură 
la un război atomic. Ml- 
vest-germani se strădu-

Campania rasistă 
din Africa de Sud

PRETORIA 21 (Agerpres).
Sub pretextul luptei împotriva 

„primejdiei comuniste“, autorită
țile din Uniunea sud africană 
caută să înăbușe orice manifes
tare de nemulțumire a africanilor 
intensificînd în tară campania 
rasistă. După cum anunță agen
ția France Presse, la 18 decem
brie ministrul Justiției din U- 
niunea sud africană, Erasmus, 
care l-a înlocuit recent în acest 
post pe cunoscutul rasist Swart, 
— actualul guvernator general 
al Uniunii sud africane — a in
terzis unor militanți africani pe 
tărîm obștesc să ia parte la a- 
dunările publice care vor avea 
loc în decurs de cinci ani.

In știrea agenției se sublinia
ză că acești militanți pe tărîm 
obștesc nu au avut nici un fel 
die legături cu partidul comunist 
și că au fost supuși persecuțiilor 
de către autorități pentju că 
s-au pronunțat împotriva poli
ticii de apartheid în țară.

c

în urma 
în situ'a-

P.C. din

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

Plenara C. C. al P.
din Austria

VIENA 21 (Agerpres)
Tn zilele de 18 și 19 decem

brie a avut loc la Viena o ple
nară a C.C. al Partidului Comu
nist din Austria, în cadrul căreia 
Johann Koplenig, președintele 
partidului a prezentat un raport 
cu privire la sarcinile ce stau în 
fa(a P.C. din Austria 
schimbărilor intervenite 
țin internațională.

Comitetul Central al
Austria a aprobat hotărîrile adop 
tate la Roma la întîlnirea repre
zentanților partidelor comuniste 
din țările capitaliste ale Euro
pei.

Subliniind necesitatea dezarmă
rii generale, C.C. al P.C din 
Austria a hotărît să adreseze pre
ședintelui parlamentului austriac 
o scrisoare, propunîndu-i să in
cludă pe ordinea pe zi a Consi
liului național apelul adresat de 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. par
lamentelor tuturor țărilor lumii 
cu privire la dezarmarea gene
rală și încetarea pentru totdeauna 
a războaielor.

------O

Luptele din Algeria
CAIRO 21 (Agerpres).
La Cairo a fost dat publicității 

comunicatul 
ment al armatei de eliberare na
țională a Algeriei cu privire la 
desfășurarea operațiunilor mili
tare din Algeria în perioada din
tre 15 și 17 decembrie.

Patrioții algerienii, se spune 
în comunicat, au atacat de 5 ori 
convoaie militare franceze. Uni
tățile armatei algeriene au în
treprins operațiuni ofensive îm
potriva1 a 11 poziții militare for
tificate ale inamicului și au luat 
parte la 13 lupte violente împo
triva trupelor franceze.

70 soldați și ofițeri francezi 
au fost uciși și 78 răniți, 15 ca
mioane militare ale inamicului 
aii fost distruse, două eșaloane 
militare franceze au fost arun
cate în aer, a fost capturată o 
mare cantitate de armament, 
muniții și echipament. De partea 
armatei de eliberare națională 
a Algeriei au trecut 15 soldați 
francezi.

înaltului comanda-
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Cea mai mare 
hidrocentrală 

din lume
STALINGRAD 21 (Ager- 8 

preș). — TASS anunță: 8
La 19 decembrie lai hidro- 8 

centrala de la Stalingrad au 8 
fost puse în 
două turbine

Spărgătorul de gheată atomic „Lenin“ 
a fost predat flotei maritime 

pentru folosirea lui în condițiile 
Arcticii

AL P. C. U. S.
C.P. Spărgătorul de gheață va 
putea străbate în mers continuu 
ghețuri cu o grosime de 2.4 m. 
El are o autonomie de circula
ție de peste 1 an. El poate efec
tua de 4 ori înconjurul pămîntiilui 
fără a ancora în vreun port.

In comunicatul Comisiei gu
vernamentale cu privire la rezul
tatele probelor noii nave se arată 
că spărgătorul de gheață atomic 
„Lenin“ posedă înalte calități de 
navigație, ca;e, împreună cu ins
talația energetică atomică bine 
dirijată și care funcționează în 
condiții de siguranță, asigură 
spărgătorului de gheață o bună 
manevrare, ceea ce este necesar 
pentru remorcarea navelor în Ar
ctica
. Caracteristicile tehnice ale spăr
gătorului de gheață, care a par
curs peste ,2.000 de mile în 
cursul încercărilor, corespund pe 
deplin proiectului aprobat.

Protecția biologică împotriva 
radiațiilor asigură deplina secu
ritate a echipajului spărgătoru
lui de gheață, indiferent de regi
mul de funcționare a ’ 
atomice.

încercările efectuate 
mat că procedeele de 
aerului, de acumulare 
trare a apei pe spărgătorul de 

/ gheață exclude posibilitatea Con
taminării mediului înconjurător 
cu substanțe radioactive.

Spărgătorul de gheață atomic 
a fost predat flotei maritime în 
scopul folosirii lui în condițiile 
Arcticii.

MESAJUL C. C.
MOSCOVA 21 (Agerpres) — 

TASS anunță :
Tn legătură cu ’ încheierea cu 

succes a probelor spărgătorului 
de gheață atomic „Lenin“, Comi
tetul Central al P.C.U.S. și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
felicitat pe oamenii de știință, 
proiectanții, inginerii, tehnicienii 
și muncitorii care au participat 
la construirea primului spărgător 
de gheață atomic din lume.

In mesajul 
că construirea 
gheață atomic 
bilități în cea 
ficarea bogățiilor Arcticii sovie
tice și dezvoltarea continuă a eco. 
nomiei naționale a regiunilor nor. 
dice ale U.R.S.S.

Deplasamentul spărgătorului de 
gheață este de 16.000 tone iar 
puterea motoarelor de 41.000

-------- ~ * țjjrjfr» = -------- -------- 

Tratativele de la Paris dintre 
conducătorii celor patru puteri 

occidentale

funcțiune ailte 8 
___  _____  cu o putere de 8 
cîte 115.000 kW. In prezent, 8 8 
grupuri hidrogeneratoare fur 
nizează curent pentru indus 
trie. Toate au fost montate cu 
un an înainte de termenul sta
bilit în planul inițial.

încă patru turbine au fost 
pregătite pentru a> fi date în o 
funcțiune. HIDROCENTRALA ° 
DE LA STALINGRAD, CEA 
MAI MARE DIN LUME, VA 
ÎNCEPE SĂ FUNCȚIONEZE 
IN 1960 CU 
CAPACITATE DE PRODUC
ȚIE (puterea 
este de 2.563.Q00 kW.). EA VA 8 
PRODUCE ATUNCI PESTE 8 
14‘ MILIARDE KWh. ENER- 8 
GIE ELECTRICA ANUAL. § f*
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hidrocentralei 8

întreaga ei

de salut se aiată 
unui spărgător de 
deschide noi posi- 
ce privește valori-

insta’ “ai

PARIS 21 (Agerpres). TASS 
anun(ă :

In după-amiaza zilei de 20 de
cembrie au continuat tratativele 
dintre conducătorii celor patru 
puteri occidentale începute la 19 
dtecembrie. La tratative au par
ticipat președintele De Gaulle, 
președintele Eisenhower, primul 
ministru MacMillan și cancela
rul Adenauer

Această întîlnire a îost prece
dată de tratativele care au avut 
loc în dimineața de 20 decem
brie în palatul Rambouillet între 
De Gaulle, Eisenhower și Mac
Millan, ia care 
primul ministru i 
bre. După cum 
France Presse 
surse demne de 
cursul acestor tratative au fost 
examinate o serie de probleme 
cu excepția celor legate dte pro-

a participat și 
al Franței, De- 
anunță agenția 
referindu-se la 

! încredere, în

blema germană și cea a Berli
nului, au fost discutate problema 
dezarmării, probleme ale NATO< 
problema ajutorului pentru ță
rile slab dezvoltate.

Generalul De Gaulle a avut 
apoi o întrevedere cu Adenauer. 
In dimineața zilei de 20 decem
brie la Quai d’Orsay (La Minis
terul Afacerilor Externe al Fran
ței) s-au întrunit miniștrii Afa
cerilor Externe ai țărilor parti
cipante la conferință. După cum 
a declarat un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Exter
ne al Franței, ei au elaborat 
textul notelor cu privire la con;, 
vocarea conferinței la nivel înalt 
Est-Vest care vor fi adre
sate guvernului sovietic.

■A-

PARIS 21 (Agerpres).
In dimineața de 21 decembrie 
avut loc ședința de închidere 
conferinței conducătorilor ce-

}

au contir- 
epurare a 
și de păs-

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

Insurgenții din Paraguay își continuă 
operațiunile împotriva dictaturii

BUENOS AIRES 21 (Agerpres)
Agențiile de presă occidentale 

anunță că insurgenții continuă 
operațiunile militare împotriva re
gimului dictatorului Paraguayan 
Stroessner. Potrivit informațiilor 
transmise de agenția Prensa La
tina toate comunicațiile dintre 
capitala Paraguayului, Asuncion 
și majoritatea 
malul 
situate 
nacion

drept al 
la nord 
au fost

porturilor de pe 
fluviului Parana 
de orașul Encar- 
întrefupte. O co-

Ioană a insurgenților a pătruns 
în provinciile Itapusa și Csazapa, 
care se află în interiorul tării.

Operațiile militare se desfășoa
ră de asemenea și în regiunile 
mărginașe ale provinciilor Para- 
guari și Guaira. In cursul lup
telor a fost luat prizonier Gris- 
pul Uibaara, unul din coman
danții poliției lui Stroessner care 
în urmă cu cîțiva ani a ucis prin 
tortură mai mulți adversari ai 
dictatorului Stroessner.

O

Fidel Castro cheamă poporul cuban 
vigilent

gă de probleme sociale, din care 
cea mai acută ‘este discriminarea 
rasială

Subliniind realizările obținute 
de guvernul său în primul an de 
guvernare, Fidel Castro a decla
rat că pentru anul viitor se pre
văd realizări mai multe și mai 
importante.

El a chemat poporul cuban să 
fie vigilent atît față de posibili
tatea sabotajului economic al e- 
lementelor care lucrează în strîn- 
să legătură cu imperialismul 
străin, cît și față de posibilitatea 
unei intervenții dinafară pusă la 
cale de dușmanii revoluției.

să fie
HAVANA 21 (Agerpres)
Intr-un recent discurs radio

televizat, premierul Cubei, Fidel 
Castro, a arătat că actualele re
lații existente între Statele Unite 
și Porto Rico constituie o ade
vărată „tragedie a poporului ppr- 
torican". In această ordine de 
idei, el a subliniat prevederile și 
condițiile inumane înscrise în con
tractele potrivit cărora „porto- 
ricanii merg să lucreze ca niște 
sclavi“ în diferite regiuni ale 
Statelor Unite

Fidel Gastro a subliniat că în 
S.U.A. nici pînă în prezent nu 
s-au putut rezolva o serie întrea-
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PARIS 21 (Agerpres).
La 21 decembrie președintele > 

S.U.A., Eisenhower, a plecat pe > 
calea aerului de la Paris la Ma- | 
drid. -

2.000.000 tone
de cărbune peste plan?

VARȘOVIA 21 (Agerpres). î 
Presa poloneză relatează S 

despre un mare succes obținut; 
de minerii polonezi care la 15 
decembrie au reușit să extr»—¡» 
gă 2.000.000 tone de cărbt j 
peste plan. Realizările mine- <, 
rilor polonezi depășește cu J; 
1.000.000 tone de cărbune aiv f 

gajamentul luat anul trecut cu j’ 
prilejul „Zilei minerului“. <

<, 
producția a 97.000.000 1 
cărbune. Prin efortu-. 
minerii polonezi vor! 
pînă la sfîrșitul anu- 

aproape 100.000.000 tone ; 
de cărbune. /

prilejul „Zilei minerului“. 
Planul de extracție pe 1959 

pr evedea 
tone de 
rile lor 
da țării 
Iui

PROGRAM DE RADIO
23 decembrie

Cîntece șț jocuri populare romî-- 
nești, 
15,20 
16.15 
mîni, 
17,30
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 18,05 Mu
zică simfonică imprimată pe dis
curi „Electrecord“, 18.30 Soliști 
de muzică ușoară, 19,00 Melodii 
lăutărești, 19,30 Teatru la micro
fon : „Noaptea încercărilor“.
Scenariu radiofonic de Aurel 
Baranga, 21,10 Muzică ușoară, 
21,45 Simfonii de compozitori 
sovietici.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Celkaș: AL. SAHIA: 
Pagini de vitejie; LONEA : Marile 
familii; PETRILA: Fata în ne
gru; ANINOASA : Acțiunea „Sa
bia teutonă“; LUPENI: 12 rezul
tate exacte; BARBATENI: Minh\ 
gea; URICANI : Fata din Kiev ’ 

• (seria I-al

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa dte astăzi, 
8,56 Muzică ușoară, 9,30 Vreau 
să știu! 10,00 Din dansurile po
poarelor, 10,20 Concert de mu
zică din operele compozitorilor 
ruși, 11,03 Muzică ușoară, 12,00 
Curs de inițiere muzicală, 13,05 
Muzică de estradă, 14,00 Concert 
simfonic, 14,44 Cîntă Cornelia 
BăJu și fluierașul Ion Lăceanu, 
15,10 Din viața de concert a Ca
pitalei, 15,40 Muzică din opere
te, 16,15 Vorbește Moscova! 
16,45 Cîntece studențești, 17,15 
Gîntece din Moravia, 17,45 Mu
zică ușoară, 18,30 Muzică popu
lară din Banat, 19,20 Cîntece pa
triotice în interpretarea forma
țiilor corale de amatori, 19,45 
„Cîntă ghitară" — program de 
muzică ușoară, 20,30 Din crea
țiile muzicale ale anului XV, 
21,00 Școala și viața, 21,30 So
liști de frunte ai muzicii popu
lare romînești, 22,00 Radiojur
nal, buletin meteorologic și 
sport, 22,30 Muzică corală romî- 
nească. PROGRAMUL II. 14,07

14,50 Concert de estradă,*-
Muzică populară rusă, 

Valsuri de compozitori ro- 
17,00 Cîntecul săptămînii, 
Program muzical dedicat

Tipartil : „6 August“ — Poligrafie


