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LUCRĂRILE CONFERINȚEI RAIONALE DE PARTID
După prezentarea dării de seamă asupra activi 

tații Comitetului raional de partid și a raportului 
Comisiei de revizie, lucrările Conferinței raionale 
de partid au continuat cu discuțiile în jurul aces- 
‘"r documente.

Dezbaterile, la care au participat peste 30 dele
gați, au oglindit mîndria comuniștilor șl a celor
lalți oameni ai muncii din Valea Jiului pentru im
portantele succese obținute în cursul anului 1959 
în lupta pentru cărbune mai mult, mai bun și 
mai ieftin, hotărîrea de a dezvolta aceste succese. 
Cu simț de răspundere au fost analizate multi-

CU FAȚA SPRE

piele laturi ale activității organizațiilor de partid, 
discuțiile purtate în jurul dării de seamă constitu
ind un bogat izvor de învățăminte pentru întărirea 
continuă a organizațiilor de partid, pentru ridica
rea activității lor la nivelul sarcinilor mereu spo
rite ale construcției socialiste.

In cuvîntul delegaților la conferință s-a oglindit 
cu deosebită forță hotărîrea comuniștilor șl a tu
turor celorlalți oameni ai muncii din Valea Jiu
lui de a munci cu puteri sporite pentru aplicarea 
<n viață a sarcinilor cuprinse în expunerea făcută 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Deț la Plenara 
C.C. al P.M.R. din 3—5 decembrie 1959.
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In darea de seamă s-a arătat 
că în Valea Jiului există posi
bilități de a se obține în 1960 
o productivitate pe bazin de 1,040 
tone pe post și pe această bază 
de a se depăși planul cu 100.000 
tone de cărbune din care 25.000 — 
30.000 tone cărbune cocsificabil. 
Majoritatea participanților la dis
cuții au subliniat că aceste obiec
tive pot fi îndeplinite. Tovarășul 

' Lăzărescu loan, șeful exploatării 
miniere Aninoasa a arătat că 

■ deși în anul 1959 angajamentele 
de întrecere n-au fost îndeplinite 

1 fn întregime, colectivul acestei ex
ploatări a hotărît să facă în 
1960 o cotitură în munca sa. In 
numele colectivului minei Ani
noasa, vorbitorul s-a angajat să 
realizeze pe exploatare un ran
dament de 1,150 tone pe post față 
de 1,112 cît este planificat, să dea 
peste planul anual 17.000 tone de 
cărbune.

Pentru ca aceste obiective să 
fie îndeplinite, pentru a crea fie
cărei brigăzi posibilitatea de a-și 
îndeplini cu cinste angajamente 
le de întrecere, conducerea minei 
Aninoasa a luat, sub îndrumarea 
organizației de partid, o serie de 
măsuri importante. Crearea unei 
suficiente linii de front, extinde 
rea armării metalice în preaba 
taje, curățirea vagonetelor pe ca 
le mecanică, introducerea meca
nizării încărcării în abatajele ca
meră, întărirea grijii pentru spri 
jinirea brigăzilor rămase în ur
mă — iată cîteva din căile de 
îndeplinire cu succes a noilor sar- 

' cini ce stau în fața minerilor de 
la Aninoasa.

Despre obiectivele mobilizatoa 
re pentru noul an au vorbit nu
meroși alți participanți la discu
ții. „Vom da 15.000 tone cărbune 
cocsificabil peste plan pe 1960“, 
„vom reduce prețul de cost pe tona 
de cărbune cu 1,10 lei“— a spus 
tov. Ledrer losif, șeful minei Lu- 
peni. „Pînă la 1 Mai 1960 minerii 
de la Petfila sînt hotărîți să dea 
peste plan 10.0,00 tone de cărbune 
și să economisească la prețul de 
cost 300.000 lei“ — a spus tov. 
Nicorici Nicolae, șeful exploatării 
miniere Petrila. Angajamente mo
bilizatoare și-au asumat reprezen
tanții tuturor celorlalte exploatări 
miniere și întreprinderi din ra
ion.

Un interes deosebit l-a stîrnit 
cuvîntul unor mineri, delegați la 
conferință, care au vorbit despre 
modul în care vor munci ei pen
tru îndeplinirea cu cinste a sar
cinilor puse de partid. Tovarășul 
Csiki Emeric, miner șef de bri
gadă la mina Vulcan, a arătat 
că împreună cu ortacii săi de 
muncă va îndeplini planul pe 
1960 în numai 10 luni. Paralel

Să întărim lupta pentru reducerea 
prețului de cost

NOILE
plan, ei vor în-cu depășirea de 

tari grija pentru alegerea șistu
lui, pentru economii. Astfel, bri
gada condusă de minerul comu
nist Csiki și-a propus să econo
misească 200 buc. lemn de mină, 
150 kfe. exploziv, 450 capse. Mi
nerul Cristea Aurel de la rnlna 
Aninoasa, primul din Valea Jiu
lui care a trecut la aplicarea ini
țiativei Gaganova de preluare a 
conducerii brigăzilor rămase în 
urmă spre a Ie ridica la nivelul 
celor fruntașe, printre alte obiec
tive și-a fixat ca să folosească 
larg armăturile metalice la susți
nerea preabatajelor.

îndeplinirea sarcinilor sporite 
pe anul 1960 cere — așa cum 
au subliniat numeroși vorbitori 
— îmbunătățirea continuă a mun
cii, înlăturarea unor lipsuri și 
mai ales întărirea răspunderii fie 
cărui miner, muncitor, tehnician 
sau inginer pentru îndeplinirea an
gajamentelor de întrecere

Una din premisele importante 
pentru îndeplinirea sarcinilor pe 
noul an — a subliniat tov. Szu
der Viliam, director general al 
Combinatului carbonifer, este ridi
carea nivelului profesional al tu 
turor minerilor. Necesitatea creș
terii continue a productivității 
muncii, folosirea din plin a 
nicii noi cu care sînt dotate 
nele, respectarea întocmai a 
mele? de tehnica securității, 
pun un nivel ridicat de cunoș
tințe profesionale la toți cei care 
muncesc în subteran. Ridicarea 
cal ¡licării constituie de asemenea 
una din principalele căi de lichi
dare a rămînerii în urmă, pentru 
că numai avînd un nivel ridicat 
de cunoștințe fiecare miner poa
te munci rodnic. Iată de ce este 
necesar ca organizațiile de partid 
să vegheze ca administrațiile mi
nelor să se ocupe îndeaproape 
de creșterea nivelului de cunoș
tințe profesionale a tuturor mun
citorilor mineri, a maiștrilor. La 
desfășurarea acestei acțiuni tre
buie atrași toți tehnicienii și in
ginerii, care sînt datori să-și pună 
cunoștințele în slujba ridicării 
nivelului profesional al muncito
rilor mineri.

Minerul Gerbert Francisc a 
insistat asupra necesității inten
sificării muncii politice pentru în
tărirea disciplinei în muncă, ri
dicarea nivelului controlului orga
nizațiilor de partid asupra condu
cerii administrative. Tovarășul 
Goadă Alexandru, secretarul co
mitetului de partid al minei Uri- 
cani a vorbit în fata Conferinței 
despre experiența organizației de 
partid de la această tnină în 
realizarea lozincii „N>ci o briga
dă sub plan 1“.

SARCINI
nirea sarcinilor puse de plenara 
C.C. al P.M.R. din 13—14- iulie 
a.c. Reducerea prețului de cost 
al producției continuă să consti
tuie — asa cum subliniază docu
mentele plenarei C.C. al P.M.R. 
din 3—5 decembrie a.c. — sar
cina centrală în domeniul econo
miei.

Dezbaterile Conferinței raionale 
au prilejuit o analiză amănunțită 
a căilor concrete de îndeplinire 
a acestei sarcini. In anul 1951 
unitățile aparținînd C.C.V.J. au 
economisit Ia prețul de cost peste 
16.000.000 lei, ceea ce constituie 
un rezultat al muncii politice des
fășurate de organizațiile de partid 
pentru reducerea cheltuielilor de 
producție. In munca organizațiilor 
de partid s-a încetățenit practi
ca de a analiza în mod periodic 
problemele legate de reducerea 
prețului de cost.

Numeroși vorbitori au subli
niat că în minele și întreprinde
rile Văii Jiului există încă multe 
posibilități de reducere a cheltu
ielilor de producție, _ de micșorare 
a consumurilor specifice, în vede
rea obținerii unor rezultate și

(Continuare în pag- 3-a)

Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Conferința raională de partid, ținută în zilele de 26—27 de
cembrie 1959, raportează Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Român că oamenii muncii din raionul Petroșani, răsputț- 
zînd măsurilor luate de partid și guvern pentru ridicarea conti
nuă a nivelului de trai material și cultural ai celor ce muncesc, 
sub conducerea organizațiilor de partid, au obținut succese însem
nate în toate domeniile de activitate.

Minerii din Valea Jiului au extras peste plan 99.438 tone de 
cărbune, dintre care peste 30.000 tone de cărbune cocsificabil, 
asigurînd sporirea producției de cărbune exclusiv pe seama mă
ririi productivității muncii, care a crescut cu 9,6 la sută.

Pe baza depășirii planului de producție, creșterii productivi
tății muncii, reducerii consumurilor specifice de materiale, com
bustibil și energie și a îmbunătățirii calității produselor, colec
tivele întreprinderilor și organizațiilor economice din Valea Jiu
lui au realizat pînă la 1 decembrie 21,3 milioane lei economii 
peste plan, dintre care 16,3 milioane lei în sectorul minier.

Cheltuielile de producție și costul lucrărilor de investiții au 
fost reduse — față de anul 1958 — cu peste 100 milioane lei pe 
raion.

Succesele obținute de către oamenii muncii din Valea Jiului 
în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la toți indicii sînt 
indisolubil legate de întărirea continuă a organizațiilor de par
tid, prin primirea de membri și candidați de partid dini rindul 
celor mai buni oameni ai muncii, de creșterea rolului lor con
ducător, de îmbunătățirea propagandei de partid și a muncii po
litice de masă.

Comuniștii din Valea Jiului asigură Comitetul Central al 
partidului că succesele obținute în acest an în toate domeniile 
de activitate vor fi și mai mult dezvoltate. Dezbătînd documentele 
Plenarei C.C. al P.M.R. dini 3—5 decembrie a. c. și cifrele de plan 
pe 1960, oamenii muncii din Valea Jiului s-au angajat ca în a- 
oul viitor să pună Ia dispoziția economiei naționale 100.000 tone 
de cărbune peste plan, că mărească productivitatea muncii cu 4 
la sută față de plan, respectiv cu 13 la sută față de realizările 
din acest an, ajungînd Ia 
tone de cărbune pe post, 
peste sarcinile planificate 
la prețul de cost.

Strîns uniți în jurul 
leninist, în frunte cu tovarășul Gheorghe 
conducerea organizațiilor de partid oamenii muncii din Valea Jiu
lui vor munci neobosiți pentru înfăptuirea sarcinilor de plan și 
angajamentelor luate, luptind pentru a aduce o contribuție cit 
mai mare la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Populară 
Romînă, la întărirea păcii în lume.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn!
CONFERINȚA RAIONALA DE PARTID 

PETROȘANI

un randament mediu pe bazin de 1,040
De asemenea, ne angajăm să realizăm 
cel puțin 10.000.000 lei economii în plus

partidului, a Comitetului săiî Central 
Gheorghiu Dej, sub

Anul 
minerii 
numeroase colective de întreprin
deri din raion cu succese impor-

1959 a fost încheiat de 
Văii Jiului, precum și de

teh- 
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de
a

tante în reducerea prețului 
cost al producției — dovadă 
hotărîrii cu care oamenii muncii 
din raion luptă pentru îndepli-
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Lista membrilor 
Comitetului raional 
aleși în Conferința 

raională
1. Antal Ștefan, turnător. 
2 Antal Ludovic, miner.
3. Avram Elena, strungar.
4. Ardelean Iile, lăcătuș.
5. Banta loan, miner.
6. Bulea Teodor, tehnician

miner.
7. Beke Vili am, muncitor zi

dar
8. Bako Mlhai, miner.
9. Bihavetz Adalbert, tehni

cian miner.
10. Brînzan Elena, funcționară
11. Cristea Aurel, miner.

Cotoț losif, miner. 
Constantinescu llie,

ner.
Costinaș Aurel, maistru 

miner.
Croitoru Gheorghe, miner. 

16. Catană Vasiie, lucrător 
aparatul de stat. 

Aron, miner, 
loan, maistru

f34. mi-

35.
36.

37.
38.

loan, miner, 
loan, tehnician

Aurel, miner
Gheorghe,

mî-

in-

lo-

12
13.

14.

ingi-

15.
în

Gheorghe, miner.

17. Cristea
18. Cozma

cătuș.
19. Cornea
20. Colda

miner.
Doțiu Avram, miner. 
Dan Vaier, lăcătuș, 
Demeter Ștefan, zidar.

24. Dunca Petru, miner.
25.

21.
22.
23.

lă-

Elena, funcționară. 
Andrei, tehnician

Farkas Laurențiu, maistru 
miner.

Farkas Emeric, lăcătuș. 
Fedor Petru, maistru miner. 
Foghel luliana, muncitoare.

26.
27.
28.
29. Feher Vasile, miner.
30. Jurca Emil, miner.
31. Kis Ludovic, muncitor.
32. Koos Ladislau, miner.

33. Karda Zoltán, muncitor. 
Lapsanschi Adalbert, 

ner.
Moise 
Mîrza

ner.
Mîrza
Milițescu 

giner.
39. Maircu Aurel, mecanic

comotivă.
40. Momeu Samoilă, muncitor. 

Munteanu Gheorghe, mun
citor.

42. Neagu Vilhelm, tehnician.
43. Peșițz Iosif, inginer.
44. Plic Alexandru, miner.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

41.

51.
52.

53.
54.
55.

ai
î.

Pașca Francisc, tehnician. 
Pop loan, muncitor.
Șulea Gheorghe, miner. 
Szuder Wiliam, inginer. 
Somogyi luiiu, miner.
Tiță Iile, lucrător în apa

ratul de stat.
Tămaș Horațiu, inginer.
Ungur Pompiiiu, funcțio

nar.
Varjasi losif, miner. 
Vîjdea Gheorghe, miner. 
Zborovski Augustin, miner.

Lista membrilor 
supleanțî 

Comitetului raional
Mătăsărean Mireea, munci

tor.
2. Fodor Carol, lucrător în

comerțul de stat.
3. Hrițcan Vasiie, miner. 

Makula Alexandru, maistru. 
Moga

toare.
Nicoară
Pamfilie

sor.
Pop loan 39, miner.
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4.
5.

6.
7.

8.

Veronica, munci-

Coriolan, inginer. 
Gheorghe, profe-

9. Peter Anton, . muncitor.
10. Rusu Victoria, educatoare.
11. Suciu Sever, inginer.
12. Florean loan, lăcătuș.
13. Vancso
14. Vékony losif, miner.

Lista membrilor 
biroului Comitetului 

raional
1. Barna loan.
2. Plic Alexandru.
3. Vîjdea Gheorghe«
4. Neagu Vilhelm.
5. Antal Ștefan.
6. Șulea Gheorghe.
7. Momeu Samoilă,
8. Szuder Wiliam.
9. Catană Vasiie.

Lista membrilor 
supleanți ai biroului 
Comitetului raional

1. Constantinescu llie
2. Mîrza loan.
3. Cornea Elena.
4. Dan Vaier.

Secretarii Comitetului 
raional

1. Barna loan, prim-secretar.
2. Plic Alexandru.

Vîjdea Gheorghe.
Neagu Vilhelm.

Lista membrilor 
Comisiei raionale 

de revizie
Rîpa Petru.

2. Bardoczi Vasiie.
3. Gegö Irina.
4. lacob Petru.
5. Schwemer Marco.

3.
4.

1.
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LiKrârHc scsmnil
Narii Adunări Naționale a R.P.R.

Luni dimineața au continuat 
lucrările celei de-a opta sesiuni 
a Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romîne.

In lojile oficiale au luat loc 
conducătorii partidului și statu
lui,

In ședința de dimineață, prezi
dată de tov. Petre Drăgoescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, deputatul Constantin 
Scarlat a prezentat raportul co
misiei economice financiare asu
pra proiectului bugetului de stat 
al R. P. Romîne.

La dezbaterea proiectului de 
buget au luat cuvîntul deputății 
Florian Dănălache, circumscrip
ția electorală Rahova, orașul Bu
curești, Maria Zidaru, circums
cripția electorală Halmeu, regiu
nea Baia Mare, Silviu Opriș, cir
cumscripția electorală Bicaz, re
giunea Bacău, Gheorghe Stoican, 
circumscripția electorală Orașul 
vechi, regiunea Stalin, Vasile Vîl- 
cu circumscripția electorală Cons
tanța vest, regiunea Constanța, 
Larisa Maieu, circumscripția e- 
lectorală Mărășești, orașul Bucu
rești, Petru Carcea, circumscrip
ția electorală Mălini, regiunea Su
ceava, Trofin Bumbas, circums
cripția electorală Tîrnăveni, re
giunea Stalin, Martin Isac, cir
cumscripția electorală Timișoara 
sud, regiunea Timișoara, loan 
Moza, circumscripția electorală

Sectorul III de la mina Petrila 
fruntaș în întrecerea socialistă

A extrage în plus față de plan 
dintr-un sector peste 3.000 tone 
de cărbune în numai 23 de zile 
constituie un succes important. 
Și acest succes a fost obținut 
de către minerii sectorului III 
de la mina Petrila. Hotărît fiind 
să cinstească Conferința raio
nală de partid cu rezultate de 
seamă colectivul acestui sector 
a dat peste planul primelor 23 
zile ale lunii decembrie mai mult

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

UNDE-I MÄGÄZINUD?
In luna octombrie a.c., ia ce

rerea muncitorilor care locuiesc 
în cartierul Crividia din orașul 
Vulcan s-a deschis aici o nouă 
unitate O.A.D.L.F. Această unita
te, aprovizionează cu legume,
fructe și zarzavaturi oamenii
muncii care locuiesc în cartierul 
Crividia și Dealul Babii. Despre 
felul cum este aprovizionat și 
cum sînt deserviți cumpărătorii, -- 
nu se pot spune de cît lucruri 
bune. Totuși există și un neajuns. 
Nu de mult timp, împreună cu 
muncitorii Gundel Eugen, Dinu 

Hațeg, regiunea Hunedoara și 
Gheorghe Stan, circumscripția e- 
lectorală Pătîrlagele, regiunea 
Ploești.

In ședința de după-amiază, 
prezidată de tov. Tiță Florea, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, în continuarea dezba
terilor la proiectul de buget, au 
luat cuvîntul deputății Constan
tin Adochiței, circumscripția elec
torală Coțușca, regiunea Suceava, 
Ludovic Csupor, circumscripția e- 
lectorală Gheorghieni, regiunea 
Autonomă Maghiară, Nicolaie Ca- 
tană, circumscripția electorală Că- 
lan, regiunea Hunedoara. Vasile 
Avram, circumscripția electorală 
Rodna, regiunea Cluj, Ion Pre- 
descu, circumscripția electorală 
Peșteana-Jiu. regiunea Craiova, 
Alexandru Boaba, circumscripția 
electorală MiZil, regiunea Ploești, 
Ludovic Fazekaș. circumscripția 
electorală Oradea vest, regiunea 
Oradea. Ion Iliescu, circumscrip
ția electorală Ilie Pintilie, orașul 
București. Gheorghe Necula, cir
cumscripția electorală Alexandria, 
regiunea București, Mihail Flo- 
rescu, ministrul Industriei Petro
lului și Chimiei, Dumitru Gheor- 
ghiu, circumscripția electorală 
Codăești, regiunea Iași și Mi- 
hai Suder, ministrul Economiei 
Forestiere. (

Lucrările Sesiunii 'continuă. 
(Agerpres)

de 3000 tone cărbune energetic. 
In urma, obținerii acestor reali
zări, colectivul sectorului III 
continuă să ocupe primul loc în 
întrecerea cu celelalte sectoare 
miniere din bazinul Văii Jiului.

Minerii din brigăzile conduse 
de Baciu Grigore, Szabo Carol, 
au adus o prețioasă contribuție 
la realizările sectorului, extră- 
gînd în aceaistă lună peste 500 
tone de cărbune în plus fiecare.

Stelian, Pogei Dumitru ne-am 
îndreptat spre magazinul amintit 
pentru a face cumpărături. Tre
curăm în revistă întregul cartier 
dar magazinul O.A.D.L.F. nică
ieri. Stăteam nedumeriți. Abia 
după ce niște gospodine s-au ofe
rit să ne conducă am scăpă't 
din încurcătură. ».

Este cazul ca după timp de trei 
luni de cînd a fost deschis acest 
magazin să se pună și o firmă.

HOZU AUREL 
corespondent

O nouă echipă de rugbi 

Știința II Petroșani
„CUPA 30 ]

întrecerea (
Alături de toți oamenii mun

cii din țara noastră și sportivii 
întîmpină cea de a 12-a aniver
sare a proclamării Republicii 
cu rezultate deosebite în acti
vitatea lor. In cinstea acestei 
mari sărbători, în sala de sport 
a clubului Lupeni s-au întîlnit 
sîmbătă și duminică peste 150 
sportivi într-o mare întrecere 
pentru obținerea „Cupei 30 De
cembrie“. Concursurile de tenis 
de masă, șah, handbal și volei 
la care au participat echipe de 
valoare, au atras în sala de 
sport mulți spectatori.

TENIS DE MASA — Con
cursul s-a desfășurat între 16 
jucători dintre cei mai buni din 
Valea Jiului. După întîlniri deo
sebit de disputate la individual 
locul I a fost ocupat de Pîs Ti
beriu de la Energia Paroșeni. 
Pe locul II s-a clasat Buchiu 
loan de la Știința Petroșani iar 
pe locul III Brandemburg Tra- 
ian de Ia Utilajul Petroșani. Pe 
echipe, locul 1 i-a revenit forma
ției Știința Petroșani urmată de 
Energia Paroșeni și Elevul Pe
troșani.

VOLEI — Intîlnirile de volei 
din cadrul acestui concurs au 
fost de asemenea interesante 
îndeosebi prin participarea echi
pei de categoria A Știința-Uti 
lajul. Iată rezultatele înregistra
te: Știința-Utilajul — Energia 
Paroșeni 2—0; Știința II Petro
șani — Minerul Vulcan 2—0; 
Energia Paroșeni — Minerul 
Vulcan 2—0; Știința-Utilajul — 
Știința II 3—1. In urma acestor 
rezultate, locul I i-a revenit e- 
chipei Știința-Utilajul Petroșani.

ȘAH — Sîmbătă după-amiază 
în sala de șah a clubului mi
nier Lupeni se adunaseră mulți 
amatori ai acestui sport pentru 
a urmări întrecerile dintre cele 
cinci echipe participante la „Cu
pa 30 Decembrie". Iată rezulta
tele: Știința — Minerul Lupeni 
2—3; Retezatul Uricani — Ener
gia Paroșeni 2’/2—2’/2; Știitîța 
— Retezatul Uricani 5—0; Mi
nerul Lupeni — Energia Paro
șeni 2—3; Știința Petroșani — 
Energia Paroșeni 2’4—2,/j. Și 
la această întrecere loeul I pe 
echipe a revenit sportivilor de 
la Știința.

HANDBAL — Numărul mare 
de formații de handbal prezente 
la acest concurs a făcut necesa-

î la Lupeni
ră împărțirea lor în două serii.

Iată rezultatele din finală. 
Pentru locurile V—VI : Energia 
Paroșeni — Retezatul Uricani 
13—7; pentru locurile III—IV, 
Elevul I — Elevul II 12—13. 
Pentru locurile I—II, Știința I 
— Știința II 26—14.

întrunind cel mai mare nu
măr de puncto la toate cele, pa
tru discipline sportive din con
curs, reprezentanții asociației 
sportive Știința Petroșani s-au 
clasat pe primul loc obținînd 
Irumosul trofeu „Cupa 30 De
cembrie“. Pe locul II s-a clasat 
asociația sportivă Energia Paro
șeni (organizatoarea concursu
lui), iar pe locul III Retezatul 
Uricani.

Succesul șahiștilor 
petroșăneni la Deva

Comisia regională de șah a or
ganizat sîmbătă și ’dumini
că la Deva o întrecere de șah 
pe echipe la care a invitat for
mații reprezentative din toate ra
ioanele. In urma întîlnirilor des
fășurate locul I a revenit forma
ției din Petroșani din care fac 
parte printre alții tov. I. Erdei. 
Mitrică Dianu, Chirmaier losif, 
Ekart Ștefan, Helkovschi Victor, 
Gruber Gheorghe și alții. Din cele 
24 de întîlniri șahiștii petroșă
neni au cîștigat 17 și au făcut o 
remiză

Sîmbătă seara maestrul inter
național de șah T. Erdei a dat 
un simultan la 14 mese. I. Erdei 
a făcut o singură remiză cîști- 
gînd toate celelalte partide.

Rezultatele obținute la Deva, 
constituie un frumos succes pen
tru șahiștii petroșăneni care au 
fost declarați cei mai buni din 
concurs, acordîndu-li-se pe merit 
trofeul pus în întrecere „Cupa 30 
Decembrie“.
------ ------- ------ -----=

Deschiderea centrului
Peste 120 de copii au partici

pat săptămîna trecută la ședința 
festivă pentru deschiderea cen
trului de schi din Uricani. Cu 
acest prilej tov. Scorpie Nicolae, 
secretarul comitetului U.T.M. al 
minei a vorbit copiilor despre

Afișe mari, frumos colorate, a- 
nunțau pentru luni 21 decembrie 
a.c. o întîlnire a studenților Ins
titutului de mine din Petroșani 
cu antrenorul de rugbi Nicolae 
Ureche. Deschizînd adunarea, an
trenorul N. Ureche face mai întîi 
ur. scurt istoric al jocului de 
rugbi. Apoi după ce expune ce
lor prezenți regulamentul de ne 
în linii generale, antrenorul pro
pune înființarea unei no> echipe 
a studenților: Știința II Petro
șani. Cei prezenți au primit cu 
entuziasm propunerea făcută, iar 
lista cu componențiî noii echipe 
a fost întocmită pe loc.

înființarea echipei de rugbi 
Știința II, nu e un lucru întîm- 
plător, deoarece Valea Jiului es
te un centru cu o veche tradiția 
rugbistică, iar noua echipă va 
contribui la dezvoltarea acestui 
sport, la creșterea de noi cadre, 
valoroase, rezerve ale echipei 
Știința I.

Sportivii din cadrul Institutu
lui de mine urează mult succes 
noii echipe de rugbi dorindu-i să 
urmeze pilda forrrtației Știința I 
Petroșani cîștigătoarea seriei a .• 
IlI-a a categoriei B și proaspăt ’ 
promovată în categoria A.

I. TUDOR
;':"Ș student I.M.P.

—=★ = —

Concursul popicarilor
Pe arena de popice Parîngul 

din Lonea a avut loc duminică 
întrecerea celor mai bune echipe 
din raion pentru cucerirea' „Cu
pei 30 Decembrie“.

Cele mai bune rezultate le-au 
obținut popicarii de la Voința 
Petroșani (744 o.d.) urmați de 
cei din Lonea (616 p.d.) și de 
cei de la Viscoza Lupeni (580 
p.d.). Deținătoarea cupei de anul 
trecut, Minerul Vulcan nu s-a 
prezentat la concurs. -

■V
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de schi pentru copii
felul în care trebuie să se com
porte la antrenamentele lor și 
despre modul în care trebuie în
grijit echipamentul de schi care 
constituie un bun al tuturor. In- 
cepînd din săptămîna aceasta 
membrii cercului de schi vor por
ni deja la primele antrenamente.

De totdeauna, 
medicina a fost 
preocupată să 
găsească medi
camente și metode de tratament 
din ce în ce mai bune, menite 
să aducă vindecarea oamenilor 
bolnavi. Și multe dintre boli 
și-au găsit leacul I

Nu rare ori însă, atît la în
ceput, cît și în convalescență, în 
numeroase boli, alături de me
dicamente s-au dovedit a fi de 
o mare necesitate și utilitate 
transfuziile de sînge proaspăt 
sau conservat. Sînt unele boli, 
accidente, sau intoxicații în care 
fără injecțiile de sînge adminis
trate de urgență, nu se poate 
salva viața persoanei respective.

Aceasta deoarece sîngele este 
lichidul care circulă prin artere 
și vene în cantitate de aproxi
mativ 5 litri, avînd rolul de a 
hrăni întreg organismul cu o- 
xigen și cu alte numeroase și 
variate substanțe nutritive luate 
din alimente și purtate la cele 
mai îndepărtate celule ale cor
pului. Fără oxigenul din sînge 
necesar respirației fiecărei ce
lule și fără substanțele nutriti
ve necesare creșterii, înmulțirii 
și înlocuirii de fiecare moment a 
celulelor uzate în procesul de 
activitate, organismul omenesc

Donatorii de sînge — ajutori prețioși 
in redarea sănătății celor bolnavi

nu ar putea viețui nici cîteva 
minute. In același timp, în sîn
ge circulă așa-zisele globule 
albe (leucocitele) care au-un 
rol deosebit de importării în dis
trugerea microbilor. Sîngele în
deplinește totodată rolul de 
transportor, spre rinichi mai a- 
les, în urină, a substanțelor o 
trăvitoare (toxine), care rezultă 
din activitatea celulelor cît și a 
substanțelor toxice pe care le 
produc microbii ce au invadat 
corpul, îmbolnăvindu-1. Fără 
sînge inima nu mai poate bate, 
se oprește și organismul moare, 

toate aceste calități, atunci 
cînd ele au ajuns să fie cunos
cute. au făcut ca medicii să se * 
gîndească la folosirea sîngelui 
ca medicament în vindecarea bo 
Iilor. La început a fost încercat 
cu rezultate foarte bune pentru 
a înlocui sîngele pierdut prin 
hemoragii, apoi în diferite boli 
ca : infecții, boli dte plămîni, în 
tuberculoză, în cancer, în ane
mii. în boli contagioase, în in
toxicații etc.

Uneori sînt necesare cantități 
mici (cîteva zeci sau suta, de 
grame), alteori însă este nevoie 

de cîțivș litri de sînge pentru 
oprirea unei hemoragii sau vin
decarea unei boli.

Iată de ce este necesar ca a- 
cest prețios medicament natural 
să se găsească în orice moment 
la îndemîna medicilor din spi
tale, în cantități suficiente.

Pînă în prezent nu s-a îeușit 
nicăieri' să se obțină sînge în 
mod sintetic, să se fabrice, așa 
cum se fabrică alte medicamen
te. Singura sursă de a avea sîn
ge pentru transfuzii a rămas 
sîngele omenesc.

Dacă sîngele nu poate fi ob
ținut pentru transfuzii, de cît de 
la om, se pune întrebarea cine 
poate fi donator de sînge și cine 
nu. Donator de sînge poate fi 
orice om perfect sănătos, câre 
a depășit vîrsta de 18 ani și ca
re să nu fi suferit în trecut de 
hepatită epidemică (icter), sifi
lis, malarie, tuberculoză. Un do
nator conștient poate dona sîn
ge numai de 6 ori pe an, de fie
care dată nu mai mult die 250— 
300 gr. Sîngele se donează pe 
nemîncate și nu este permis ca 
în. ultimele 24 ore să se consu
me alcool. Desigur că pentru a 

se constata că cineva este per
fect sănătos, în prealabil se fac 
unele analize: raze la plămîni, 
reacția citocol din sînge, gradul 
de anemie, tensiunea arterială. 
In ziua respectivă, conform le
gilor în vigoare, donatorul lip
sește motivat din producție, fă
ră oprirea salariului. Cantita
tea de sînge recoltat este des
tul de mică în raport cu canti
tatea de aproape 5 litri pe care 
o are fiecare om, nu produce 
nici un fel de oboseală deose
bită și se reface destul de re 
pede, în cîteva zile.

Sînt unele persoane care nea
părat trebuie să doneze sînge. 
căci altcum viața lor însăși se 
găsește în mare pericol. Este 
vorba de persoanele cu tensiu
nea arterială mare, la care ex
tragerea unei cantități de sînge 
ameliorează foarte mult boala 
și ușurează inima în munca ei, 
ferind astfel bolnavul de hemo
ragii la creer, cu consecințe u- 
neori grave.

Donarea de sînge este un act 
care dovedește foarte multă u- 
manitate, înțelegere pentru su
ferințele altora. Ministerul Să

nătății și Prevederilor Sociale 
în colaborare cu Crucea Roșie 
a R.P.R. a organizat pe întreg 
cuprinsul țării noastre o rețea 
vastă de unități sanitare care 
au rolul de a recolta, de a pune 
la dispoziție în orice moment 
sînge conservat necesar spitale
lor..

U asemenea unitate sanitară 
există și la noi în Valea Jiului 
la Petroșani (Centrul de Recol
tare și conservare de sînge din 
str. 23 August), funcționînd de 
aproape 10 ani de zile. Cîte mii 
de bolnavi nu au fost salvați 
de la moarte și cîte zeci de mii 
de bolnavi nu s-au vindecat cu 
ajutorul sîngelui pus la dispo
ziție de această unitate sanitară I 
Cîți dintre cititorii acestui arti
col nu-și amintesc cu emoție și 
recunoștință totodată, că în fa
milie sau între prieteni, a avut 
un caz a cărei viață a- fost sal
vată cu sîngele donat.

Donarea de sînge este un act 
de înalt patriotism, căci fiecare 
cetățean salvat, reprezintă un 
constructor al socialismului în 
țara noastră.

Să răspundem cu cinste *• 
cestei sarcini patrioticei

Dr. PONOVA TEODOR



STEAGUL ROȘU

Minerii sectorului de investiții de Ia mina Lupeni urmăresc 
două obiective de seamă in munca lor: obținerea unor viteze de 

v avansare mereu mai mari și calitate superioară a lucrului executat. 
Aceste două obiective le îndeplinesc întocmai și minerii din bri
gada lui Bartha Dionisie, una dintre brigăzile fruntașe ale secto
rului.

IN CLIȘEU: Minerii Bartha Kalman, Balint Gheorghe, Mă- 
dăraș Lazăr și Kovaics loszy din brigada lui Bartha Dionisie.

--- -------------o-----------------

Cum a devenii brigada noastră 
iruntașă

Era în primăvara anului 1958 
cînd biroul organizației de bază 
de partid și conducerea sectoru
lui II de la mina Petrila mi-au 
încredințat sarcina de a condu
ce o brigadă de tineret. M-am 
bucurat mult de acest lucru. 
Știam că a conduce o brigadă 
de tineri mineri înseamnă în 
primul rînd să te ocupi de creș- 

,-îerea și educarea lor.
Pentru a munci așa 

touie, mi-am îndreptat 
ceput atenția asupra 
disciplinei în muncă,

*

LUCRĂRILE CONFERINȚEI RAIONALE DE PARTID

cum tre- 
dte la în- 

întăririi 
deoarece 

unii ’tineri din brigadă, mai a- 
Jes în zilele de avans și salar, 
lipseau nemotivat de la șut. Pen
tru a înlătura aceste deficiențe, 
am chemat toți membrii brigăzii 

. la o consfătuire, unde am pus 
în discuție pe acei tovarăși care 
lipsind nemotivat ne făceau greu
tăți în organizarea procesului 
de producție. S-a ajuns pînă a- 
colo că unii din tinerii care fă
ceau lunar cîte 2—3 absențe
nemotivate să fie îndepărtați din 
brioadă

In cadrul organizației noastre 
de bază se acordă o mare aten
ție ridicării nivelului politic și 
ideologic al membrilor și can- 

c&daților de partid. Toți cei 7 
embri și candidați de partid 

«in brigadă sîntem încadrați în 
învățămîntul de partid, unde 
participăm cu regularitate la 
fiecare lecție. Alți 10 tineri ute- 
miști frecventează învățămîntul 
politic U.T.M. Fiecare tînăr în
vață.

La noi în brigadă se pune un 
accent deosebit și pe citirea pre
sei. Toți tinerii din brigadă sînt 
abonați la unul sau mai multe 
ziare și astfel avem posibilita
tea să fim la curent cu eveni
mentele interne și internațio
nale.

Brigada noastra muncește pe 
baza unui plan de muncă unde 
sînt prevăzute sarcini precise 
pentru fiecare tînăr. Acest plan 
este cunoscut de către toți tine
rii din brigadă. Șefii de schimb, 
de exemplu, pe lîngă faptul că 

, răspund de munca dintr-un 
schimb, țin legătura cu maiștrii 
mineri de revir pentru aprovi
zionarea la timp a brigăzii cu 
material lemnos și go ile. Anu- 
miți tineri din brigadă răspund 
în mod special de alegerea șis
tului din cărbune, alții se îngri
jesc de scule.

In munca mea de brigadier 
sînt ajutat de către șefii de 
schimb Nistoreanu Gheorghe, 
Cheptea Vasile și Mianu 
Acești responsabili de
sînt buni organizatori ai 
sului de producție, nun
pe calitatea cărbunelui 
preocupă de ridicarea calificării 
tinerilor din brigadă la locul de 
munca.

Prin desfășurarea unei Susți
nute munci politice în rîndurile 
membrilor din brigadă, prin ri
dicarea calificări tinerilor, întă
rind continuu disciplina, briga
da noastră a reușit să obțină 
realizări însemnate. Rezultatele 
obținute au făcut ca brigada pe 
care o conduc să dețină de a-

Mihai. 
schimb 
proce- 
accent 
și se

cursul si
la. înălți-

organiza-

proape 8 luni drapelul de bri
gadă fruntașă de tineret pe ba
zinul carbonifer al Văii Jiului.

De la începutul anului și pînă 
în prezent noi am d<at patriei 
3.152 tone de cărbune peste pla
nul de producție. Acest succes 
obținut în munca noastră de zi 
cu zi este meritul tuturor tine
rilor din brigadă. Trebuie însă 
să remarc munca plină de entu
ziasm a tinerilor Bocăneț Gheor
ghe, Chelaru Gheorghe și Ornicu 
Constantin care în tot 
nului au fost mereu 
mea sarcinilor.

Nu de mult biroul
{iei de bază și conducerea sec
torului au stabilit ca brigada 
noastră să muncească într-un loc 
de muncă mai greu, respectiv la 
abatajul cameră nr. 10 de pe 
stratul 5. Noi ne vom strădui 
ca și aici să obținem rezultate 
cit mai bune. Zilele trecute în 
cadrul organizației noastre de 
bază au fost prelucrate sarcinile 
de plan ale sectorului pe anul 
1960. In această adunare gene- 
rală brigada noastră s-a anga
jat ca în cursul anului viitor să 
dea 1.600 tone de cărbune peste 

'an.
MICHIEV GHEORGHE 
miner, șef de brigadă 

sectorul II de la mina Petrila

Pi

la

La adunarea generală a orga
nizației de bază și la consfă
tuirea de producție ce au avut 
loc zilele trecute în cadrul sec
torului electro-mecanic al minei 
Petrila s-au trecut în revistă 
realizările obținute în anul ca
re își trăiește ultimele zile și 
s-au discutat sarcinile ce revin 
colectivului sectorului în anul 
1960. Din darea de seamă pre
zentată de tov. inginer Solga 

sectorului, a reieșit 
a fost bogat în

apoi la dezbaterea 
plan pe 1960 și a

a utilajului

realizarea a

Ștefan, șeful 
că anul 1959 
realizări.

S-a trecut 
sarcinilor de 
planului de economii.

Analizîndu-se în amănunțime 
sarcinile ce revin sectorului în 
anul 1960 pentru întreținerea în 
condițiuni optime a utilajului 
electro-mecanic și posibilitățile 
ce există pentru 
cît mai multe economii tov. Svo- 
boda Tiberiu, Cîmpeanu Ioan și 
alții au propus să se aducă la 
atelier materiale feroase și șu
ruburi la dimensiunile cerute, 
să se curețe de către sectorul 
III vagonetele care sînt băgate 
pentru reparații la atelier. De 
asemenea s-au făcut propuneri 
pentru intensificarea mișcării de 
inovații și raționalizări ca mij
loc important de mărire a pro
ductivității muncii și a scăderii 
prețului de cost.

Numeroși comuniști și candi
dați de partid, șefi de echipe și 
lucrători au luat cuvîntul, luîn-

(Urmare din pag. l-a)
inai bune în lupta pentru econo
mii. Tov. Schwemer Marcu a cri
ticat faptul că unele organizații 
de partid se ocupă sporadic; în 
salturi, de problemele prețului ¿te 
cost și de obicei atunci cînd chel
tuielile de producție depășesc ni
velul planificat- Așa au stat lu
crurile la Lonea, Lupeni precum 
și la alte exploatări. Dintre ex
ploatările miniere cea mai mare 
rămînere în urmă în privința re
ducerii prețului de cost a fost în
registrată în acest an la mina 
Aninoasa.

Discutarea problemelor reduce
rii prețului de cost a constituit 
un bogat izvor de învățăminte, 
îndeosebi s-a insistat asupra ne
cesității respectării riguroase a 
calității cărbunelui, reducerii con
ținutului de șist. Ritmicitatea pro
ducției, reducerea consumului spe
cific de material lemnos, energie 
electrică și pneumatică, de explo
ziv etc. sînt de asemenea resurse 
importante pentru realizarea de 
economii. Multe brigăzi de mi
neri, atunci cînd pornesc la în
trecere, își fîxează obiectiv, para
lel cu sporirea producției realiza
rea de 
electrică, 
cheltuieli.
mărirea îndeplinirii angajamente
lor de întrecere se rezumă de cele 
mai multe ori la producție și ran
damente, neglijîndu-se cele lega
te de reducerea prețului de cost. 
Se impune ca prin munca poli
tică desfășurată de organizațiile 
de partid și de masă, în consfă
tuirile de producție, prin agitația 
vizuală să se urmărească pas cu 
pas îndeplinirea angajamentelor 
privind realizarea de economii.

Cu toată tăria s-a pus proble
ma intensificării luptei pentru e- 
conomii la toate celelalte unități 
economice din raion. A fost criti
cată tendința manifestată pe unele 
șantiere de construcții de a se 
reduce prețul de cost pe seama 
micșorării confortului. Calea de 
reducere a prețului de cost 
construcțiilor este înlăturarea 
sipei de materiale pe șantier, ri
dicarea productivității muncii, fo
losirea pe scară largă a materia
lelor locale de construcții. Tova
rășul Neagu Vilhelm, secretar al 
Comitetului raional de partid, a 
arătat că tehnicienii de pe șan- 

economii la energie 
materiale și alte 

Dar din păcate ur-

al
ri-

du-și angajamente pentru pri
mul trimestru al anului 1960. 
Printre ei amintim pe comu
niștii Terentică Nicolae, Molnar 
Ștefan, șefi de echipe care s-au 
angajat să efectueze în primele 
trei luni ale anului 1960 economii 
în valoare de 1000—2100 lei1, 
prin recuperarea de materiale șî 
reparația capitală a unei loco
motive cu troley.

Angajamente de a realiza e- 
conomii și-au luat și Bolunduț 
Moise, Szilagyi Tosif și alții. To- 
talizînd aceste angajamente de 
economii, individuale și colecti
ve conducerea sectorului s-a an
gajat în fața conducerii exploa
tării ca în primele trei luni ale 
anului 1960 să îndeplinească cu 
succes sarcinile de plan ce re
vin sectorului, realizînd econo
mii în valoare de 22.000 lei. A- 
ceastă economie se va face prin 
reducerea consumului .specific 
de energie electrică .și pneuma
tică pe tona de cărbune cu 0,5 
kWa/ore prin utilizarea rațio
nală a motoarelor etc.

‘ In încheiere tov. Hebedean 
Ștefan, responsabilul secției sin
dicale a mulțumit celor care 
prin discuțiile purtate au aju
tat ca dezbaterea să-și, atingă 
scopul și a urat tuturor un an 
nou bogat în realizări și succe
se în lupta pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor Plenarei 
C.C. al P.M.R. din 3—5 decem
brie 1959.

L. MANEA 
corespondent

nu se preo- 
organizarea

tierele de construcții 
cupă îndeajuns de 
procesului de producție în vede
rea realizării obiectivelor cu chel
tuieli cît mai mici.

Una din principalele cauze care 
fac ca pe șantierele de construcții 
să existe încă lipsuri, o consti
tuie faptul că organizațiile de 
partid din cadrul lor nu desfășoa
ră o activitate la nivelul cerin
țelor. Ele nu exercită încă un 
control calificat asupra conduce
rilor administrative, nu combat 
cu destulă tărie cauzele care dau 
naștere la lipsuri. Conferința ra 
ională a cerut comitetelor orășe
nești de partid să acorde un 
sprijin substanțial organizațiilor 
de partid 
construcții, 
deplinească 
conducători 
tru construcții de calitate și la 
un preț de cost redus.

Conferința a cerut de aseme

de pe șantierele de 
astfel ca ele să-și în- 

cu succes rolul de 
politici ai luptei nen-

Munca organizațiilor sindicale 
mai strîns legată de sarcinile 

economice
Atît darea de seamă prezenta

tă de tovarășul Barna Ioan, cît și 
discuțiile purtate în Conferință, 
au subliniat că în fața organiza 
fiilor de partid stă sarcina de a 
îmbunătăți conducerea politică a 
organizațiilor de masă și în pri
mul rînd a sindicatelor și orga
nizațiilor U.T.M., a sfaturilor 
populare, de a îmbunătăți munca 
politică în rîndul femeilor.

Sarcina centrală ce stă în fața 
organizațiilor sindicale — s-a 
subliniat în conferință — este mo
bilizarea colectivelor la îndeplini
rea sarcinilor economice stabilite 
de partid prin organizarea temei
nică a întrecerii socialiste. Tova 
rășul Momeu Samoilă, președinte 
le Consiliului sindical raional a 
vorbit despre experiența pozitiva 
obținută de unele comitete sindi ■ 
cale în această privință. Consfă 
tuirile de producție sînt mai bi
ne organizate, au loc. schimburi 
de experiență, s-a întărit într-o

Creșterea nivelului muncii de partid — 
garanția îndeplinirii cu succes 

a sarcinilor stabilite de Conferință
Conferința a analizat pe larg 

multiplele laturi ale muncii de 
partid și economice în raion, a 
subliniat necesitatea îmbunătăți
rii muncii politice în rîndurile 
intelectualilor, a cadrelor didae 
tice.

Condiția principală a îndepli
nirii acestor sarcini este îmbună
tățirea continuă a activității or
ganizațiilor de partid, creșterea 
rolului lor conducător, întărirea 
rîndurilor lor prin primirea de 
candidați și noi membri de partid. 
Conferința a cerut ca paralel cu 
îmbunătățirea muncii de primire 
a candidaților, să se acorde aten
ția cuvenită primirii în rîndul 
membrilor de partid a candida
ților cu stagiul expirat, iar or
ganizațiile de bază să se folo
sească de dreptul de a reduce 
stagiul de candidatură celor care 
îndeplinesc condițiile necesare.

Bogat în învățăminte privind 
ridicarea continuă a nivelului 
muncii de partid a fost cuvîntul 
rostit în cadrul Conferinței de 
tovarășul Furdui Petru, prim-se- 
cretar al Comitetului regional de 
partid Hunedoara.

După ce a adus Conferinței sa
lutul Comitetului regional de 
partid, vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că comuniștii din 
Valea Jiului vor fi la înălțime-! 
sarcinilor puse de plenara C.C. al 
P.M.R. din 3—5 decembrie. To
varășul Furdui a cerut ca în în
deplinirea sarcinilor economice, 
organizațiile de partid să nu se 
mărginească la cantitate, la vo
lumul producției. Criteriul princi
pal de apreciere a activității e- 
conomice trebuie să-l constituie 
nivelul productivități: muncii, pre
țul de cost, calitatea producției. 
Tocmai de aceea, creșterea pre

I

nea organizațiilor de partid să 
acorde o deosebită atenție me
dului cum se folosesc investițiile 
pentru construcții industriale, să 
ia măsuri de înlăturare a lipsu
rilor ce există în activitatea 
O.G.M.M., pe ale cărei șantiere 
se înregistrează pierderi.

Succesul .luptei pentru econo
mii este hotărît de felul în care 
organizațiile de partid, conduce
rile administrative, sindicatele vor, 
reuși să mobilizeze întreaga ma
să de muncitori și tehnicieni la 
reducerea cheltuielilor de produc
ție, la micșorarea consumurilor 
specifice. întreaga inițiativă a ma
selor, activitatea inovatorilor și 
rationalizatorilor, gîndirea crea
toare a tehnicienilor și inginerilor 
trebuie puse în slujba luptei pen
tru economii, ceea ce va duce cu 
siguranță la îndeplinirea sarcini
lor stabilite de Conferința raio
nală privind reducerea prețului 
de cost al producției.

oarecare măsură grija pentru spri
jinirea brigăzilor rămase în urmă. 
Dar în această privință organi
zațiile sindicale pot și trebuie să 
facă mult mai mult. In primul 
rînd este, necesar ca întrecerea 
socialistă să fie organizată între, 
brigăzi și sectoare, pe bază de 
obiective precise. Consfătuirile de 
producție trebuie astfel pregătite 
îneît ele să constituie un mijloc 
de intensificare a întrecerii, o 
școală a experienței înaintate, un 
mijloc de combatere a lipsurilor în 
procesul de producție. Organizațiile 
sindicale trebuie să asigure o evi
dență operativă, clară și mobili-1 
zatoare a desfășurării întrecerii 
socialiste.

Mult mai intens trebuie să se 
preocupe sindicatele de organiza
rea schimburilor de experiență, de 
răspîndirea pe scară largă 'a ini
țiativelor înaintate, îndeosebi a 
celor menite să contribuie la spri
jinirea brigăzilor rămase în uț- 
mă. J 

ductivității muncii, reducerea pre
țului de cost, îmbunătățirea calită
ții trebuie să stea în centrul a- 
tenției muncii politice a organi
zațiilor de partid din mine, între
prinderi și de pe șantiere.

Organizațiile de partid sînt che
mate să se preocupe cu toată 
răspunderea de mobilizarea oame
nilor muncii la îndeplinirea an
gajamentelor de întrecere, de fo
losirea judicioasă a investițiilor, 
ridicarea la plan a brigăzilor ră
mase în urmă

Pentru a-și îndeplini cu succes 
sarcinile, organizațiile de partid 
trebuie să se preocupe îndeaproa
pe de întărirea lor prin primirea 
de candidați și noi membri de 
partid. Dar în același timp, or
ganizațiile de partid să munceas
că mult mai intens pentru edu
carea candidaților de oartid, să 
pună un mai mare accent pe ca
litățile celor care solicită primi
rea în partid, să întărească grija 
fată de puritatea rîndurilor .parti
dului.

Muncind cu perseverență pen
tru îndeplinirea sarcinilor stabi
lite de Conferința raională, lup- 
tînd pentru înlăturarea lipsuri
lor criticate, comuniștii din Va
lea Jiului — a subliniat în în
cheiere vorbitorul vor obține 
noi succese în aplicarea în viată 
a politicii partidului și guvernu
lui, vor mobiliza minerii și mun
citorii acestui mare bazin carbo-< 
nifer spre noi victorii în întîm- 
pinarea celui de-al IlI-lea Con
gres al partidului.

In cadrul lucrărilor sale, Con
ferința raională a ales noul Co
mitet raional de partid, Comisia 
raională de revizie și delegații la 
Conferința regională de partid.
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„PRAVDA"
la Paris liotărlii toiweit 

te hotărîri, lăsînd în același timp 
ca lucrurile să-și urmeze cursul 
în direcția cursei înarmărilor. O- 
pina publică discută despre a- 
ceasta în mod evident, avînd în 
vedere aluziile care au și început 
să apară în presa occidentală în 
sensul că conferința s-ar putea 
ține, dar. să se evite rezolvările 
practice și să le pună la dosar. 
Recent, 
York 
mat 
dere.

In 
speranțele opiniei publice că a- 
propiata întâlnire va fi eficace 
pentru consolidarea păcii și-au 
găsit expresia în contrazicerile 
revoltătoare care s-au ivit între 
unele cercuri occidentale. Ele se 
tem ca nu cumva dezghețul în 
situația internațională să zădăr
nicească planurile de război ale 
Occidentului — sesiunea din de
cembrie a N.A.Ț.O. a confirmat 
în mod convingător că se duce 
o politică de forțare a acestor 
planuri — dar ele nu pot să 
meargă totuși pe față împotriva 
curentului într-o problemă cum 
este conferința la nivel înalt.

„SUNDAY TIMES”: Lumea întîmpină 
anul 1960
de greutăți. Dar conducătorii 
marilor puteri au pornit ferm pe 
acest drum și lumea întîmpină 
cu nădejde anul 1960“.

„Observer“ vorbește de „en
tuziasmul cu care a fost salu
tată la Londra „informația des
pre hotărîrea de a se ține con
ferințele Est-Vest la nivel înalt, 
în timp ce „Sunday Express“ 
scrie : „Privim cu speranță, spre 
seria de conferințe prin care 
conducătorii Americii, Rusiei, 
Angliei și Franței par sincer ho- 
tărîți să înlăture pentru tot
deauna umbrele din relațiile 
Est-Vest“.

său

asieaplă de la Meiinia de
MOSCOVA 28 (Agerpres) --
Referindu-se la conslmțămîn- 

tul exprimat de N. S. Hrușciov 
în legătură cu Conferința la ni
vel înalt care va avea loc la Pa
ris, ziarul „Pravda“ din 27 de
cembrie scrie în . articolul
de fond că întâlnirile și conferin
țele la cel mai înalt nivel devin o 
formă nouă de relații internațio
nale și aceasta pentru că popoa
rele din toate țările așteaptă eu 
nerăbdare rezolvarea principalelor 
probleme de care depinde pacea. 
Aceste probleme pot fi rezolvate 
de conducătorii de state investiți 
cu întreaga răspundere

Perspectiva Conferinței de la 
Paris a celor patru puteri care 
va avea loc în primăvara anului 
viitor și recunoașterea de către 
puterile occidentale'că și pe viitor 
va fi nevoie de conferințe la ni
vel înalt, bucură pe toți oamenii 
iubitori de pace. Opinia publică 
mondială vede în aceasta o po
sibilitate reală de a grăbi solu
ționarea problemelor nerezolvate. 
Toți oamenii de bună credință 
speră să obțină cît mai grabnic 
liotărîri concrete, nu să se creeze 
numai speranța că se caută aces-

cu nădejde
LONDRA 28 (Agerpres).
Ziarele engleze de duminică 

salută acordul privind convoca- 
înalt. 
subli- 
către 

confe-

ziarul american „New 
Herald Tribune“ a expri- 

un asemenea punct de ve-

aceste încercări de a slăbi

Ajutorii 1 U. R. S. S.
BAGDAD 28 (Agerpres). — 

TASS anunță :
La 27 decembrie a fost sem

nat la Bagdad acordul privitor 
la acordarea de către Uniunea 
Sovietică de ajutor tehnic Re
publicii Irak în organizarea de 
centre școlare pentru pregătirea 
de cadre calificate necesare in
dustriei naționale a Irakului.

Potrivit acordului, în Irak vor 
fi create zece centre tehnico- 
profesionale înzestrate cu utilaj 
modern, cabinete de studii și la
boratoare. Acest lucru va per
mite fiecărui centru școlar nu 
numai să pregătească cadre teh-

acordat Irakului
nice calificate, dar și să pro
ducă diferite produse industriale 
necesare Republicii Irak.

Presa irakiană salută semna
rea acordului sovieto-irakian 
subliniind marea lui importanță 
pentru dezvoltarea economică a 
țării.

„Nu încape îndoială că acor
dul încheiat cu Uniunea Sovie
tică va constitui pentru Irak un 
ajutor prețios în pregătirea de 
specialiști din diferite domenii 
ale economiei de care republica 
noastră are mare nevoie“ — 
scrie ziarul „Al Ahbar“.

O

rea conferinței la nivel 
Ziarul „Sunday Times“ 
niază că acceptarea de 
N. S. Hrușciov a locului 
rinței este un factor favorabil. 
Aceasta nu a surprins pe ni
meni, deoarece „de cînd a pre
luat funcția de prim-ministru, 
N. S. Hrușciov a chemat în re
petate. rînduri la convocarea unei 
conferințe la nivel înalt“. „Sun
day Times“ subliniază că „dru
mul convorbirilor este încă plin

„COMBAT” : Formula unor întîlniri periodice 
între cei patru

PARIS 28 (Agerpres).
In editorialul său de duminică, 

ziarul „Combat“ salută acordul 
dintre conducătorii celor patru 
puteri asupra organizării unei 
conferințe la nivel înalt și re
ține îndeosebi tonul în care sînt 
redactate mesajele. Constatând 
că tonul mesajelor ' schimbate 
între conducătorii occidentali și 
primul ministru al U.R.S.S. 
troduce o 
relațiile 
subliniază 
schimbare

„in- 
notă de curtoazie în 

Est-Vest“, „Combat“ 
că „aceasta este o 
oportună“.

s-a încetățenit
„Formula unor întâlniri perio

dice între cei patru s-a încetă
țenit. Oamenii de care depinde 
pacea au creat un mecanism de 
arbitraj la cel mai înalt nivel“, 
scrie ziarul cu satisfacție adău
gind că diplomației îi revine a- 
cum sarcina de a întreprinde o 
examinare aprofundată a proble
melor existente în relațiile Est- 
Vest.

Declarația ambasadei irakiene 
din Teheran

ceste știri absolut neîntemeiate și 
născocite. Ambasada declară că 
în politica să externă Irakul se 
conduce cu consecvență după nor
mele morale și politice stabilite 
și este de părere că în rezolva
rea problemelor litigioase dintre 
state trebuie să fie folosite mij
loace pașnice și democratice“.

In încheierea declarației se spu
ne că Republica Irak promovează 
o politică externă iubitoare de 
pace.

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

Procesul organizatorilor atentatului 
împotriva primului ministru Kassem

BAGDAD 28 (Agerpres)
După cum s-a mai anunțat ia 

26 decembrie, la Tribunalul militar 
suprem al Republicii Irak din 
Bagdad a început, sub președin 
ția colonelului Mahdawi, procesul 
împotriva organizatorilor atenta 
tului la viața primului ministru 
al Republicii Irak, Abdel 
Kassem.

In conformitate cu actul 
cuzare, care a fost citit în 
ța tribunalului, de procurorul mi
litar, colonelul Madjid Amin, sînt 
deferiți justiției 78 de acuzați — 
participanți la complot.

In fața tribunalului au compă
rut 57 de persoane. 21 de acuzați 
vor fi judecați în contumacie.

In actul de acuzare ăl Tribunalu
lui militar suprem al Republicii 
Irak se spune că, după cum s-a sta
bilit în cursul anchetei, atentatul 
Ia viața primului ministru al Ira
kului, Abdel Kerim Kassem, â 
fost pregătit din timp și minuțios 
de forțele reacțiunii interne, cu

din 
de
vin 
ira-

O. C. L. Produse 
Industriale

PETROȘANI

Anunță întreprinde
rile și instituțiile 
din tot raionul că 

unitatea de mic gros din 
Petroșani a pus în *în- 
zare uri bogat sortiment 

de

confecții, 
tricotaje, 

încălțăminte 
și jucării 

pentru pomul de iarnă. 
Vînzările se fac fără 

plafon valoric.
Aprovizionați-vă din 
timp cu cele necesare

-----o

MOSCOVA — In seara zilei 
de 26 decembrie Teatrul Aca
demic „Vahtangov“ din Mosco
va, a prezentat în premieră pe 
țară piesa dramaturgului sovie
tic Aleksei Arbuzov — „O în
tâmplare la Irkutsk“.

Ca și celelalte piese ale sale, 
„O întâmplare la Irkutsk“ este 
consacrată problemelo: formării 
caracterului omului tinăr, dra
gostei care îl înnobilează, măreței 
munci constructive ca>e îl ajută 
să-și găsească locul în viață.

LONDRA. — După cum rela
tează corespondentul agenției Reu- 
ter din Teheran, autoritățile ira
niene concentrează la frontiera 
cu Irakul noi detașamente de ar
tilerie și tancuri.

In regiunea frontierei, anunță 
corespondentul, sînt concentrate 
de asemenea avioane cu reacție 
ale forțelor militare ale Iranului.

TEHERAN 28 (Agerpres)
Ambasada Republicii Irak 

Teheran a dat publicității o 
clarație în care se spune: 
ultimul timp unele ziare
niene au publicat o serie de știri, 
potrivit cărora guvernul Repu
blicii Irak ar fi concentrat cinci, 
brigăzi blindate în regiunea Fak- 
ka în apropiere de frontierele ves
tice alb Iranului.

Ambasada Republicii Irak es
te împuternicită să dezmintă a-

Kerim

de a- 
șediu-
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Majoritatea poporului francez salută 
apropiata vizită a lui N.S. Hrușciov în Franța

MOSCOVA 28 (Agerpres) — 
Apropiata vizită în Franța a 

lui N.S. Hrușciov constituie atât 
în viața politică a țării noastre, 
cît și pe plan internațional, un 
eveniment de importanță primor
dială. Cu aceasta sînt de acord 
toți comentatorii, scrie Réné An- 
drieu, redactorul șef al ziarului 
,,1’Humanité“ în „Pravda“ din 27 
decembrie.

Referindu-se la poziția diferite
lor cercuri politice din Franța 
față de vizita lui N.S. Hrușciov 
în această țară. Réné Andrieu 
subliniază că „toți sînt nevoiți 
să recunoască utilitatea acestei 
vizite“. Chiar și ziarele tradițio
nal antisovietice, subliniază el, 
nu au îndrăznit să se ridice fățiș 
împotriva acestei întîlniri.

Ar fi naiv însă să credem că 
burghezia franceză s-a transfor
mat printr-o minune într-o adeptă 
a coexistenței pașnice 
prezent ea va păși pe 
cii, scrie în continuare 
drieu.

Adepții „războiului 
Occident au tăcut Cîtăva vreme.

și că în 
calea pă- 
Réné An

In prezent ei încearcă să dezlăn
țuie o campanie împotriva vizitei 
lui N. S. Hrușciov. Desigur că 
acești oameni acționează cu pre
cauție, deoarece ei înțeleg foarte 
bine că merg împotriva cursului 
general. Ei nu îndrăznesc să se 
pronunțe împotriva principiului 
întîlnirii. Ei, însă, insuflă ideia 
că vizita în Franța a președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. trebuie să fie cît se poa
te mai scurtă, strict oficială și că 
contactele lui N.S. Hrușciov cu 
populația trebuie să fie limitate 
la maximum. In continuare, An- 
drieu declară: se poate afirma 
însă cu tărie că francezii, în ma
joritatea lor, indiferent de vede
rile lor politice, salută apropiata 
vizită a lui N. S. Hrușciov și 
văd în ea un pas hotărît spre de
zarmare și pace.

Opinia publică din țara noastră 
se pronunță pentru promovarea 
unei politici de pace, fiind con
știentă că prietenia cu Uniunea 
Sovietică este indisolubil legată 
de interesele naționale ale Fran
ței.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Sta-. Gh. Gheorgbia-Dei nr. 56. Tel : interurban 822.
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participarea activă a imperialiști
lor și agenților lor din 
apropiat.

Printre acuzații care 
părut în fața tribunalului 
rneroși lideri ai partidului 
ționar naționalist Bath. Complo 
tiștii au primit ajutor financiar și 
arme din străinătate.

Orientul

au com- 
sînt nu- 

reae-

Ș’

ANUNȚ
O.C.L. ALIMENTARA 

PETROȘANI 
a deschis un 

depozit de vinuri 
țuică vărsate,

pentru consuni la domiciliu
Depozitul este situat 

pe strada Institutului, a- 
vînd următorul orar de 
funcționare: *

de Ea orele 8-13 
de la orele 16-20 
Duminică 
la orele 8-12

a. 
d. m.

m.

de
Vizitați acest de

pozit, care este bine 
aprovizionat

TV

PROGRAM DE RADIO
30 decembrie

PROGRAMUL I. 7.30 Muzică 
distractivă romînească, 8,00 Din 
presa de astăzi, 9,30 Vreau să 
știu 1 10,13 Concert de muzică 
din opere, 11,03 Formații romî- 
nești de muzică ușoară, 11,30 
Concert festiv interpretat de 
Fanfara reprezentativă a Arma
tei, 12,00 Muzică instrumenta
lă, 13,05 Interpreți romîni de 
muzică ușoară, 14,44 Soliști de 
muzică populară romînească ca
re au concertat în Uniunea So
vietică în anul 2959, 15,40 Mu
zică din operete romînești, 16,15 
Vorbește Moscova 1 17,15 Ciclul 
„Simfonii de compozitori ro
mîni“, 18,30 Muzică populară 
romînească, 19,30 Program mu
zical dedicat fruntașilor în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 21,00 Școala și viață, 2R30 
Soliști de muzică populară romî- 
nească, 22.00 Radiojurnal, bule
tin meteorologic și sport. PRO
GRAMUL II. 14,07 Răsună cîn- 
tecul și jocul pe meleagurile pa
triei, 14,45 Muzică populară ro-

»

mînească, 15,10 „Mi-ești drag și 
te cînt București“ — program 
de muzică ușoară, 16,15 Mujică1 
ușoară romînească interpretată 
de cîntăreți sovietici, 17,10 Jo
curi populare romînești, 17,30 
Cîntarea Romîniei, 18,25 Muzică 
ușoară romînească, 19,00 Mari 
orchestre de muzică populară ro
mînească, 19,30 Drumeții veseli, 
20,30 Noi înregistrări de cîntece, 
21,00 Concert de muzică popu
lară romînească, 22,30 Muzică 
ușoară.

----- O-----
( INEMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : „N. S. Hrușciov în
S.U.A.“ și „S.O.S. în cosmos“; 
AL. SAHIA : „Pagini de vitejie“; 
LONEA: „Dragostea nu se
cumpără“; ANINOASA: „Viața 
e în mîinile tale; LUPENI: 
„Marfă pentru Catalonia“;’ BAR- 
BATENI: „Un eîntec din ca
val“; URICANI : „Soarta unui 
om“.

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


