
Cuvîntarea tovarășului I. 6h. Maurer 
rostită ia posturile de radio

și televiziuoe cu prilejul Anului nou
Cu prilejul Anului nou, tova

rășul Jon Gheorghe Maurer, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne, a rostit în noaptea 
de 31 decembrie 1959 la postu
rile noastre de radio și televi
ziune. următoarea euvîntare:

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni aii Republicii Populare 

Romîne!
Ne aflăm la sfîrșitul unui an 

de muncă rodnică, de realizări 
remarcabile în dezvoltarea eco
nomică și social-culturală a pa
triei noastre. In acest an, pe în
tinsul țării au intrat în funcțiu
ne noi întreprinderi, s-au des
chis noi șantiere, au fost con
struite noi clădiri de locuit. A 
sporit avuția națională, prin 
creșterea însemnată a producției 
industriale și agricole. Noi crea
ții îmbogățesc patrimoniul cul
turii noastre socialiste. Poporul 
muncitor a trecut în revistă cu 
prilejul celei de a 15-a aniver 
sări a eliberării patriei bogatele 
sale înfăptuiri, exprimate în a- 
vîntul economiei și culturii, în 
mersul ascendent al țării noas
tre pe calea socialismului. Ca 
urmare a măsurilor luate de 
partid și guvern a crescut nive
lul de trai al populației. Toate 
acestea sînt rezultatul muncii 
entuziaste și pline de eroism 
desfășurate de clasa muncitoa
re, de țărănimea muncitoare și 
intelectualitate, rodul politicii 

, junovate de Partidul Muncito
resc Romîn.

Poporul nostru are toate te
meiurile să se mîndrească cu 
realizările sale, să nășească în 
noul an cu încredere în. forțele 
sale creatoare, cu hotărîrea de 
a dezvolta succesele obținute. 
Perspectivele anului 1960 însu
flețesc la noi înfăptuiri. Prin 
hărnicia și_ inițiativa creatoare a 
maselor muncitoare, se vor rea-
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Semnarea unuî protocol 
privind efectuarea 

schimburilor de mărfuri 
între R. P. Romînă 
și R.

BONN 2
- m urma 

între 14 și 
s-a semnat 
privind schimburile de mărfuri 
ce se vor efectua între R. P. 
Romînă și R. F. Germană în 
anii 1960—1962.

Voiitmul acestor schimburi pre 
zintă pe I960 o creștere de 30 
Ia sută i?ță de anul 1958 și va 
putea fi m-jorat în anii urmă 
tori.

Republica Populară Romînă va 
livra produse lemnoase, chimice, 
electrotehnice, produ de petrol, 
agro-alimentare, fructe, legume 
proaspete și conservate, covoare, 
articole de artizanat etc.

Republica Federală Germană va 
livra: 
triale comp’ /te, 
matei 
chiw’

F. Germană
(Agerpres) 
tratativelor purtat*
23 decembrie 1959, 

la Bonn un protocol

laminate, instalații indus- 
mașini diverse, 

prime textile, produse 
medicamente și altele.

sem- 
prin 
lun-

Prelungirea valabilității 
sistemelor de import și export 
pe 1960 intre R. P. Romtnă 

și Franța
PARIS 2 (Agerpres)
La 30 decembrie 1959 s-a 

nat la Paris un protocol 
care, în cadrul acordului de
gă durată existent între R.P.R. și 
Franța, valabilitatea listelor de 
import și export pe 1959 a fost 
prelungită și pe 1960.

Potrivit acestor liste, Republi
ca Populară Romînă va livra : 
produse lemnoase, chimice, agro- 
alimentare, petrolifere, covoare, 
articole de artizanat etc.

Franța va livra : laminate, ins
talații industriale complete,
șini diverse, materii prime tex
tile, produse chimice, medicamen
te și altele.

na-

liza noi progrese pe tărîmul e- 
conomic, social și cultural. Oa
menii muncii trec pragul noului 
an strîns uniți în jurul forței lor 
conducătoare, a încercatului nos
tru partid muncitoresc, întărind 
necontenit alianța muncitorească 
țărănească și frăția între poporul 
romîn și minoritățile naționale.

Anul de care ne despărțim a 
fost bogat în victorii însemnate 
ale sistemului socialist mondial. 
Tot mai puternică a devenit u- 
nitatea lagărului socialist, s-a 
dezvoltat colaborarea frățească 
și intr-ajutorarea tovărășească 
între popoarele țărilor socialis
te. Uniunea Sovietică, pășind în 
etapa construcției desfășurate a 
comunismului, înfăptuiește în 
ritm rapid mărețul plan septe- 
nal de dezvoltare a țării. Suc
cesele istorice ale Uniunii So
vietice și ale celorlalte țări so
cialiste pun și mai mult în evi
dență superioritatea socialismu
lui față de capitalism. In front 
unit, țările socialiste pășesc îna
inte spre noi victorii, în folosul 
popoarelor 
mondial.

In 1959, 
rării între 
tot mai mult pe arena interna
țională. In relațiile internațio
nale se observă un început bun 
de destindere a încordării. Pro
punerea. guvernului sovietic de 
a se înfăptui dezarmarea gene
rală și totală a cîștfgat adeziu
nea largă a popoarelor. Nu pes
te mult timp va. avea loc un e- 
veniment de mare însemnătate 
— întîlnirea conducătorilor U- 

nitinii Sovietice, Statelor Unite 
ale Americii, Angliei și Franței, 
de ia care popoarele așteaptă 
noi rezultate pozitive în dezvol
tarea colaborării internaționale 
și consolidării păcii. Exprimăm 
speranța că prin eforturile tu
turor forțelor iubitoare de pace, 
procesul destinderii va continua, 
problemele internaționale litigi
oase vor căpăta o rezolvare paș
nică, năzuințele de pace ale o- 
menirii vor fi îndeplinite. Ală
turi de celelalte țări socialiste, 
Republica Populară Romînă va 
milita și în viitor pentru trium
ful păcii și colaborării între toa
te țările lumii, indiferent de o- 
rînduirea lor socială.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, al guvernului Republicii 
Populare Romîne, al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale felicit 
călduros muncitorii, țăranii mun
citori, intelectualii, femeile și 
tineretul țării noastre, pe toți cei1 
ce muncesc și le urez noi suc
cese în construirea socialismu
lui, fericire și sănătate în fami
lie, spor la muncă în toate do
meniile de activitate, spre înflo
rirea scumpei noastre patrii.

La mulți ani, tovarăși și prie
teni !

lor și a progresului

ideile păcii și colabo- 
popoare s-au impus

Profetari din toate tarile, uniți-vă!
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CARNAVALUL PIONIERILOR
Dorinei! Unde o 
copilul ăsta? Za- 

însă mama.

— Dorin ! 
fi plecat iar 
darnic îl strigă 
Dorini, ca și toți ceilalți copii 
din Lupeni, în aceste zile nu 
mai stă acasă o clipă. Copiii, 
parcă s-ar fi vorbit și-au dat 
cu toții întîlnire într-un singur 
loc... în orășelul lor. Iar noi 
avem atîta nevoie de Dorinei! 
Deține rolul principal în pro
gramul ce va fi prezentat la 
Carnavalul pionierilor.

Ce să facem, ? Să mergem g 
să-l căutăm prin orașul copii- g 
lor. g

Insfîrșit, am ajuns. Ce brad g 
splendid; e înalt înicît domină g 
tot orășelul. Sute de lumini, 8 
formiînd adevărate cercuri mul- § 
tîcolore îl îmbracă, făcîndu-1 8 
să pară și mai măreț. Iată, a- 8 
colo, între ramuri o veveriță, 8 
dincolo un ursuleț, un cerb, O 8 O 

8 
8 
8
8
8 
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păpușă! Vai ! cîte jucării sînt 
prinse în el. Stai pe loc, că le 
putem vedea pe toate și așa 
bradul se rotește continuu, a- 
rătînid tuturor copiilor podoa
bele sale. Iată, colo, o girafă 
cu gîtul lung. Poate acolo-i și 
Dorin. Stai... dar asta nu-i d 
simplă girafă. Pe desenul de 
lîngă ea scrie ceva: „Ce v’- 
teză-amețitoare, / Și nu costă 
nici un ban, / Asta-i o girafă § 
oare ? / Nu. E... un tobogan". 8

Ce aglomerație! Ce anima- 8 
ție! Aștepți minute în șir peni- 8 
tru a putea să-ți faci vînt pe 8 

8 luciul toboganului-girafă. Aș- 8 
8 teptarea însă... merită. 8

I>ar Dorin nu-i nici aici.
Șă mergem la „ciuperca." 
istea mare. Nu i aici. Poate a

i cumpere portocale
aci 
vrui să-și 
de Ia chioșcul alăturat.

Uf, nu-i nici aici. Am ghicit! 
Să știi că e la „televizor". Ia- 
tă-1 aici și pe Moș Gerilă cu 
barba iui albă și sacul plin de 
daruri. Privește și el uimit, o- 
dată cu toți copiii, la imagi
nile de pe ecranul televizoru
lui, care reprezintă pe o peli
culă cele mai frumoase basme.

Dorin nu e nici aici. Poate-i 
la bazarul cu cărți, să și cum
pere o carte, acest prieten pen
tru toate vîrstele. Initr-adevăr, 
e aici ! Iată-1 stînd la rînd Ia 
cărți. Restul orașului îl vedem 
împreună. Pentru ultima dată 
ne oprim la ursuleții din colț 
ce se joacă atît de frumos. Ia
tă ce scrie aici... De aici 
gem direct la Carnaval.

M.

mer
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CEI RAMAȘI DE
i-a fugit sîngele. A înțeles. Du
pă cîteva observații, medicul în
cepe o luptă pentru împiedecarea 
unei nașteri premature. O oră de 
zbucium, în care medicul și suro
rile de gardă se străduiesc să 
salveze viața unui copil. Au reu
șit. E ora 2 dimineața și cit 
rea maternității, cu ferestrele lu
minate, se cufundă din nou în 
liniște. Medicul, obosit, încearcă 
să asculte o melodie de tango 
venită de undeva, de la un re
velion, de aproape. Dar gîndu- 
rile iar îi fug... Deodată, pe ușă 
intră sora de gardă.

— Tovarășe doctor, a sosit 
iarăși salvarea. Atît a fost 
tul. Intr-un suflet, doctorul 
juns lingă bolnava așezată 
pe pat. Cîteva dispoziții și 
gătirile pentru naștere au 
terminate. Apoi, cu multă 
dare medicul se străduiește ca 
primele ore ale noului an să a- 
ducă un copil sănătos. Apoi, în 
condica de evidență a materni
tății deschisă în anul 1960 a ‘fost

j De undeva, ajung u pînă aici 
? frînturi de melodii, veselie. Fa- 
Ș ță de celelalte nopți de veghe, 
f cufundate în liniște deplină, 
) noaptea aceasta e cu totul alt- 
< fel. E firesc Toată lumea pe- 
S trece. E Anul nou. In camera 
f de gardă de la maternitatea din 
) Petroșani e totuși liniște. Me- 
Îdicul de serviciu răsfoiește o car

te. Prin gînd i se perindă crono
logic nopțile de Anul nou petre
cute pînă acum. Iși amintea, 
de pi’dă, cum cu trei ani în ur
mă. fiind tot de gardă, a avut 
un caz greu. Salvarea adusese 

\ o femeie în stare gravă, apoi... 
f 7.bîrnîitul telefonului îl smulge 
l brusc pe doctor din glodurile 
z sale
\ — Alo, aici maternitatea. Ce
( s-a întîmplat ?.. Să vină !
I medicul de 
f sile 
» La cîteva
< ternității se 
ț Este c.ohorîtă o femele. F. iînără. 
I Are numai 22 de ani. Din obraz

gardă Ciobanii
Sini 
Va-

maminute în fața 
și oprește salvarea.

des- 
a a- 
dej 
pre- 
fost 
răb-

Sala de sport a Școlii medii mixte dini Petroșani a. cunoscut 
de puține ori atîta animație ca în seara zilei de 31 decembrie. 
Peste 300 de pionieri fruntași la învățătură din orașul Petroșani 
au fost invitați la carnavalul lor. organizat de Casa pionieri
lor. Timp de aproape două ore prin fața pomului de iarnă, fru
mos ornamentat s-aiu perindat zeci de copii, purtînd măști. Pro
gramul artistic prezentat a cup rins între altele și minunate dan
suri executate de pionierii cercului de coregrafie dini cadrul Cai
sei pionierilor. IN CLIȘEU: Un aspect din timpul programului 
artistic prezentat Ia carnaval.

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

CIFRE Șl FIIPTE Un an
ce să se bucu-* Minerii au de

re acum la începutul lui 1960. Ei 
au extras peste prevederile de 
plan pe anul 1959, 101.560 tone 
de cărbune din care mai bine de 
30.000 tone cărbune cocsificabil. 
Cei de la Petrila au livrat eco
nomiei naționale 21.700 tone de 
cărbune, iar minerii de la Uri- 
cani au dat în plus 20.100 tone 
de cărbune cocsificabil.

» Anul 1959 a fost anul extin
derii largi a inițiativelor noi în 
muncă. In toate exploatările ini 
țiativa de sporire a randamente
lor pe fiecare post prestat a gă
sit o largă aplicare. La mina Uri- 
eani, de pildă, datorită acestei 
inițiative toate brigăzile din aba
taje și-au depășit ritmic sarcinile 
de plan. După exemplul textilistei 
sovietice Gaganova, la Petrila, 
Aninoasa, Vulcan, mineri de frun
te, comuniști încercați cum sîn'. 
Sidorox Vasile, Gall Mihai, Cris
teii Aurel, Bordea Emanoil Ka- 
racsonyi Rudolf, au preluat con
ducerea unor brigăzi mai slabe, 
ridicîndu-le la nivelul îndeplinirii 
sarcinilor de plan.

GARDĂ
înscris la nr. 1 numele unui nou 
născut: Cîmpeanu Stela, sex 
feminin, greutatea: 3,500 kg.

Tîrziu, cînd medicul de gard 
se pregătea să părăsească mc 
ternitalea, terminîndu-și progra
mul, pe străzi, zorile se revărsau 
senine, aducînd un aer rece ș 
proaspăt peste fețele îmbujorai 
ale celor care se întorceau d' 
petrecere. Adevărat, e An nou. 
In mintea medicului stăruia pu
ternic însă alt gînd — imagi
nea copilului ven't odată tu pri
mele ore ale acestui nou an. 
„Steluța" înscrisă în registrul 
stării civile, la nr. 1.

Dar ca acest medic 
mulți oameni ai muncii 
noaptea de Anul nou
trezi, la posturile lor. Mecanicii 
de locomotivă, furnaliștii, telefo
nista — oameni pentru care 
ceilalți, în plină petrecere, au 
închinat din toată inima cîte un 
pahar plin.

MIHAIL DUMITRESCU

( 
au fost ? 
care in i 
au stat /

bogat în realizări
• In Valea Jiului sînt multe 

brigăzi de mineri care sapă ga
lerii sau extrag cărbune în contul 
anilor viitori. Așa de pildă, mi
nerii din brigada lui Kibcdl Adal
bert de la Petrila sapă galerii 
în contul anului 1964, tot aici 
brigăzile conduse de 
Gheorghe, Peter Victor, 
Francisc dau cărbune in 
ultimelor luni din 1961.

Neagu
Barth 
contul

Pentru activitatea bogată 
depusă în anul 1959, minerilor, 
tehnicienilor și inginerilor Văii 
Jitilm ii s-au acordat prime de 
vechime în valoare de circa 
15.000.000 lei, în plus de salariile 
sporite. La mina Lupeni, colecti
vul a primit drept recompensă 
3.422.000 lei, minerii de la Petri
la — 2.695.000 lei, cei de la Lo- 
nea — 1.876.000 lei.

Munca rodnică a minerilor 
raionul nostru este din plii 

Anul 1959 a însem-
din 
răsplătită, 
nat pentru sute de familii, cămne 
fericite în noile blocuri date 
folosință. 306 apartamente noi 
Petroșani, 138 apartamente 
Lupeni, alte apartamente noi
Petrila, 3 blocuri cu 118 aparta
mente la Vulcan, 3 blocuri cu 81 
de apartamente la Vricani, acesta 
este darul constructorilor Văii 
Jiului pentru harnicii mineri.

în 
la 
la 
la

• Anul 1959 a fost bogat în 
realizări și pentru ceilalți munci
tori din raion. Filatoarele de 'la 
Lupeni au trimis țesătoriilor din 
țară mai bine de 25.000 kg. fire 
de mătase peste planul anual, ce
feriștii Depoului de locomotive 
de la Petroșani parcurg cu loco
motivele lor mii de kilometri con- 
sumî’nd combustibil convenționa' 
economisit. La Paroșeni harnicii 
energeticieni au economisit mai 
bine de 3.520.000 lei la prețul de 
cost.

Citiți în pagina ll-a :

LA REVELION
DDIN

VALEA JIULUI



IA RtmiOM IAIBA JIULUI UMPLEȚI PAHARUL!

„AN! MULȚI, SUCCESE TOT MAI MARI..”
Un brad bogat 

împodobit pe es
trada improvizată 
mese încărcate cu 
bunătăți, pretutin
deni tineri veseli... 
Clubul minier din 
Lupeni găzduiește 
revelionul celor 
mai buni tineri din 
Lupeni, Vulcan. 
Uricani.

Brigada ar list
ed se întrece pe 
sine în prezenta
rea programului 
pregătit special
pentru această o- 
cazie. Clntece, cu
plete, scenete, mo
mente de satiră și 
umor și *— bine
înțeles ! — un
plugușor fac să 
treacă ultimele ore 
din vechiul an, în 
cînt și veselie.

Au mai rămas doar cîteva mi
nute den anul 1959... A sosit anul 
1960. Tradiționalul „la mulți ani"

Bătrînul Bartha Eugen a fost la vremea lui un 
miner de frunte al minei Lupeni. Acum s-a re
tras liniștit la căsuța sa. Revelionul, însă, a ți
nut să-l serbeze în mijlocul familiei sale nume
roase. Apoi obișnuit ca la muncă sau la veselie 
să fie întotdeauna cu ortacii, bătrînul Bartha l-a 
luat pe fiul-său Dionisie și împreună au venit la 
club unde petreceau minerii lupeneni. In clișeul 
nostru cei doi mineri tatăl 
bitori, încrezători în viață, 
lui „la mulți ani".

și fiul, veseli și zîm- 
își urează tradiționa-

peste tot. lată-i pese aude de
frații Penciu de la mina Uricani, 
ambii studenți la cursurile fără

frecvență ale Institutului de mine 
din Petroșani, îmbrățișîndu-și su
rioara. La o altă masă, minerul 
fruntaș Scorpie Nicolae, primeș
te urările unui grup de ortaci ca
re au aflat că de curînd a de- I 
venit... tată. Tovarășul Gaiovschi 
Iosif, secretarul comitetului U.T.M. 
al orașului Lupeni felicită căl
duros pe toți tinerii prezenți și le 
urează noi succese în activita
tea lor.

La îndemnul muzicii, perechi, 
perechi tinerii pornesc la dans. 
Fotograful nu mai prididește cu 
lucrul. Tot mai mulți tineri li 
solicită. Fochistul Moldovan Nis- 
tor de la preparația Lupeni se 
vrea „eternizat" într-o fotografie 
„de grup" cu membrii brigăzii 
artistice: Voioșiei Paraschioa. 
Mîrza Liviu, Munteanu Doina, , 
Udrea Candtn, Ciocîrlan Fănel, 
Burghel Mihai și acordeonistul 
Lăcătuș Alexandru. Obiectivul fo
tografic își face „datoria" țăcă
nind sec.

De la toate mesele, încărcate 
cu bunătăți tineri și tinere, cioc
nesc pahare, își urează ani mult 
succese tot mai mari...

M. LAZUR

„Aho, aho mi
neri fîrtați 

Stați un pic și 
ne-ascultați..."

Plugu.șorul so
sit cu cîteva 
minute înainte 
de clipa cînd 
ceasul avea să 
bată pentru ul
tima dată în a- 
nul 1959, a stîr-j 
nit multă veselie’ 
în rîndtil fami
liilor minerilor, 
tehnicienilor 
inginerilor 
noseni.

Ecoul
gong 
sala 
mese 
care 
te îmbiau să le guști. Rînd pe 
rînd — luminile cu neon s-au

Și 
ani-

Cu masa plină de bunătăți, așa au primit noul 
an inginerul Jurca Zeno, tehnicianul Velea Va
sile și familiile

unui 
străbătu 

imensă cu 
întinse, pe 

cele mai felurite bunătăți

lor.

CU GINDLIL LA
In noaptea revelionului sala 

clubului din Uricani a fost locul 
de întîlnire a multor mineri < 
tehnicieni de frunte ai minei. 
Intr-o parte a sălii i-am găsit 
pe trei dintre cei mai buni mi
neri de aici : Hrițcan Vasile, Pa- 
raschiv Gheorghe și Apostol Va
sile, în mijlocul familiilor lor. 
Prieteni nedespărțiți, ei au ținut 
ca Anul nou 1960 să-i găsească 
împreună.

— In timpul anului — spunea 
Hrițcan — la abataje cerem me
reu goale și dăm pline. Acum 
schimbăm o leacă ordinea. Avem 
multe „pline" și vom da... „goale".

Obiectivul aparatului nostru i-a 
surprins tocmai într-unul din mo
mentele cînd se străduiesc să 
„golească" un țug de......pline" :

— La mulți ani Apostole, la 
mulți ani Paraschive — le urea
ză Hrițcan.

— Să ne trăiești Vasile...
...Asemenea urale se ' puteau

auzi la toate mesele. Sorescu 
Constantin, Kacinski Anton și cu 
Rudi Constantin, s-au luptat tot 
anul ce a trecut cu tăria pietrei. 
Au învins-o! Aproape 1300 m.c. 
au excavat peste planul anului 
1959. La fel au petrecut Deme
ter și ortacii săi, Năsăleanu, 
Vascul baci. Fiecare după cum 
a crezut că-i mai bine.' Cu toții 
însă cu gîndul la viitorul tot mai 
luminos.

Am stat de vorbă cu mulți mi
neri și tehnicieni. Toți ne-au vor
bit de succesele 
obținute în 1959/ 

ne-au vorbit apoi.
despre ce și-au 
pus în gînd să 
obțină în noul 
an. Demeter Au
gustin, de pildă, 
pe care l-am gă
sit înconjurat de 
toată brigada sa 
(nici o absen
ță nemotivată I) 
vrea ca în 1960

VIITOR
să dea cărbune mai mult pentru 
că, spunea el, cărbune mult în
seamnă plată bună deci...

— Hai noroc și sănătate!
La fel au petrecut revelionul. 

Rusu Dumitru, inginerul Mar
ta Vasile și minerul Pătru- 
gan loan, Poloboc Constan
tin, toți cei din Uricani. Și, în cu
vintele lor și-au .manifestat voința 
dîrză de a face ca anul 1Ș60 să 
fie pentru mina lor un an /și mai 
bogat în rezultate decît cel vechi !

G. D.

VO» BWl, VESEUM — tovarăși ai tineretului
Sălile secției maghiare a Șco

lii medii mixte din Petroșani, 
rezervate celor 500 utemiști 
fruntași, invitați din Petroșani, 
Lonea, Petrila și Aninoasa, erau 
pline de tineri și tinere veniți 
să participe la revelionul lor. 
Mai erau cîteva zeci de minute 
pînă la miezul nopții, cînd în 
sala cea mare intră... Moș Ge- 
rilă, gîrbov, cu un sac doldora 
cu... succesele tineretului Văii 
Jiului. De mînă ține un băiețaș 
dolofan, îmbrăcat în alb și cu 
o leduncă peste piept, pe care 
scria cu litere aurite: — Anul 
nou 1960.

Se auziră voci :
— Ai încurcat-o, moșule, ne-ai 

adus Anul nou... prea devreme.
Moșul pare puțin supărat.
— Ba voi m-ați încurcat pe 

mine! Oare minerii Văii Jiului 
n-au intrat pe tărîmul anului 
1960 încă de la 22 decembrie? 
Și la aceasta au contribuit și 
cele 896 de brigăzi de tineret ale 
minerilor existente în Valea Jiu
lui, cît și cele 138 brigăzi de. 
muncă patriotică care cuprind 
5200 tineri. Ați uitat că minerii 
de la Uricani au sărbătorit re
velionul în abataje, încă în ziua 
de 3 decembrie, cei de la Lonea

la 16 decembrie, iar cei de la 
Petrila cu o zi mai tîrziu ? A- 
tunci, spuneți, cine trebuie să 
fie supărat ? I

O explozie de rîsete și aplau
ze i-au acoperit ultimele cuvin
te. Fiecare ridică paharul ce-1 
are la îndemînă în cinstea oas
petelui. Fiecare a înțeles că a- 
ceasta a fost prima surpriză o- 
ferită de organizatorii revelio
nului.

N-a plecat bine moșul din 
sală, cînd, iată, se aud pocnituri 
de bice, chiuituri... In sală în
tră nu grup de flăcăi porniți la 
urat... Unul dintre ei, Baban 
Nicolae, recită un plugușor 
scris... chiar de el. Acest plugu
șor e închinat tuturor tinerilor 
de față, minerilor și construc
torilor Văii Jiului. In el se a- 
mintește în cuvinte avîntate 
despre succesele obținute de ti
neret în anul 1959. In el e vor
ba de cele 22.000 tone de fier 
vechi colectat și trimis siderur- 
giștilor hunedoreni, se vorbește 
de tinerii care au contribuit la 
cele 4 milioane lei economii rea
lizate prin regenerarea păduri
lor din raion, cît și alte acțiuni. 
Urările sînt adresate direct ce
lor jienți, c au contribuit

și ei la aceste succese cum sînt 
minerii Bucinschi Mihai de la 
Lonea, Prisăcaru Mihai de la 
Aninoasa, Vișan Dumitru și Ti
mar Ioan de la Petrila. Totoda
tă sînt arse cu focul satirei o 
serie de năravuri vechi, ale n- 
nor tineri.

N-au terminat bine cu urările 
cei veniți cu plugușorul, cînd 
în sală intră un poștaș... poz
naș. El a adus o serie de răvașe 
celor din sală. Un crainic se o- 
feră să le citească. Răvașele, 
scrise într-un stil tineresc, vioi, 
sînt adresate unor fruntași în 
producție și în munca de orga- 
nizație ca minerii Bartha Fran- 
cisc, Brassat Victor, Cătană 
Ioan de la' Petrila, Șomoldoc 
Constantin din Petroșani, Com- 
podi loan, Toacă Ștefan din Lo 
nea etc.

Acestea sînt surprize plăcute, 
aduse de poștaș. Sînt însă și 
unele mai puțiii plăcute. Ele 
sînt adresate unor codași ca Ce- 
pălău Aurel de la Petrila sau 
Roșu Petru din Petroșani, unor 
„șmecheroși" ca Ghindeanu Ma
rin din Petroșani etc.

Ehe... Dar sărbătoarea revelio
nului abia a început. Poștașul 
e dispus să poarte și alte ră-

chinăm în cinstea celor ce au 
contribuit la succesele obținute 
în anul care l-am încheiat I Să 

închinăm paharul 
pentru anul 1960, 
anul noilor victo
rii, anul econo
miilor. Să închi
năm 
cire, 
tidul 
Și 
lui. 
ani 1

Sute de paha
re se ridică și 
din sute de piep
turi, izbucnește 
melodia 
țională : 
ani 
Apoi
prinse iau locul 
urărilor, atră- 

iureș perechile pre- 
dans.

învățătoarea Jurca Silvia și mama sa închină 
paharele pentru fericire, pentru viața tot mai 
moașă ce o trăiesc.

stins, și în această
otată cu emoție, 

tuturor:
La mulți ani! 
Lumina albă

fru-

clipă, aștep- 
voce a urat

tuburilor cua
neon a revenit apoi în sală, în 
timp ce la mese 
conteneau.

O îmbrățișare 
. gere de mînă, 
j gînduri frumoa: 
l ce a sosit...

Tînărul inginer
1 își îmbrățișează
I soția.

Minerul Cristea

urările nu mai

caldă, o strîn- 
gînduri bune, 

pentru anulse

1
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♦ 
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t

t 
♦ 
♦ 
♦

Băjan Vasile ; 
cu dragoste ?

Aurel rămă- ț 
sese încurcat. Pe cine să îmbră- ț 
țișeze mai întîi ? El e prezent 
la revelion cu soția și cele două 
fiice ale sale.

De la o masă alăturată se ri
dică inginerul Lăzărescu loan, 
șeful exploatării :

— Umpleți paharul 1 Să în-

vașe. Iată, o serie de tineri mun
citori fruntași primesc... tele
grame de felicitări. Alți tineri, 
care vor să scrie urări unor fete 
aflate în sală, sînt ajutați de 
poștaș, care le duce telegrai- 
mele... aducîndu-le prompt și 
răspunsurile...

...E miezul nopții, 
lemnă a trecerii în 
Reprezentanți 
regional și 
urează 
riciți și

Apoi 
mersul.

...Dar
A trecut vreun sfert de ceas du
pă intrarea în noul an, 
iată, Moș Gerilă intră din 
în sală, de mînă cu același 
iețaș... de anul trecut.

— Cum așa, Moș Gerilă, 
aduci iarăși pe Anul nou? 
de mult l-am primit, și-apoi ni 
l-ai mai adus cu cîtva timp îna
inte...

— I-adevărat! Acela l-am a- 
dus pentru fruntași, acesta este 
însă pentru... codași.

A fost o nouă surpriză, o nouă 
explozie de rîs. Și rîsul, voia 
bună, oferită de alte noi și noi 
surprize, continuă 
răși nedespărțiți 
tinerilor veniți la 
din Petroșani.

clipa so- 
anul 1960. 
comitetelorai

raional U.T.M. le 
tinerilor: Mulți ani fe- 
noi succese în noul an... 
revelionul își continuă

ce-i, ce s-a întîmplat ? 1

cînd, 
nou 
bă-

ni-1 
Noi
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i

gînd în 
zente... la

pentru feri- 
pentru par- 
nostru drag 
conducătorii
La mulți

tradi-
„M- 

trăiasr»’ 
melodii a-

L. LICIU

După miezul nopții:
...Lumina s-a stins și s-a re- J 

aprins de trei ori. începea I 
noul an: 1960. Tov. Cotoț Io- ț 
sif, șeful exploatării miniere, ♦ 
s-a ridicat de la masa lui, a J 
ridicat paharul și a urat zeci- J 
lor de 
ingineri prezenți la revelion, J 
în sala 
urările

lui, a I 
. , ui ai ZeCl- ; 

mineri, tehnicieni șl t 
In •• ay r zi 1 ■ St «-«< *

clubului din Vulcan, ț 
tradiționale. *

Ropotele de aplauze au în 
locuit răspunsul lor, sublini- t 
ind bucuria cu care a fost în- ‘ 
tîmpinat noul an. •

In clinchetul paharelor pli- ț 
ne și în ritmul melodiilor or- * 
chestrei, s-a 
mai intensă 
lor. Intr-un 
pescu Stelian, 
mitetului U.T.M 
este numai : 
vorbele pline de haz ale cî- 
torva tineri, harnici membri 
ai unei ‘"^găii de muncă pa
triotică.

Apoi, după ce oamenii au * 
făcut „încălzirea", se încinge * 
dansul. Perechi, perechi se a- • 
vîntă în vîrtejul jocului. j 

Deodată, izbucnesc aplauze, J 
O voce puternică și cl-'/ă a- f 
nunțase : „Periuța !“4. Or- f 
chestra cîntă mai cu F -5.,'Se | 
rîde cu poftă, cînd fetele îi | 
păcălesc pe băieți, făcînd ■ 
mofturi la sărutat. In schimb 
nu se feresc de... vîrstnici, fă- 
cîndu-le în ciudă primilor.

continuat apoi f 
veselia mineri- • 
grup, tov. Po- 1 
secretarul co

il minei,
zimbet ascultînd |

1 t 4
ț 
i 
i

i

♦
♦ 

Liniște! Răpăit de tobe a- t 
nță extragerea numerelor ‘

♦
♦
i
*
1
i 
i 
i 
i

să fie tova- 
pînă în zori, 
revelionul lor ♦ 

f
I. STRAUȚ *

i

nunță extragerea ________
cîștigătoare la tombolă. Pen
tru fiecare e pregătită o sur
priză. E ritului minerului 
Csiki Emeric.

— Dumneata, tovarășe Csiki, 
cîștigi un...

Nu se aude însă ce a cîști- 
gat, fiindcă, tocmai atunci, 
microfonul se defectează. Doi 
tineri desvelesc o cutie ma- i 
re... Se aude un guițat, și din * 

■ t 
i 
i 
i 
i 
it 

mul, iată ce a caracterizat re- i 
velionul de la clubul mineri- * 
lor din Vulcan. *

E. S. t
.«fxrti • •• •

ea apare... un purcel alb și 
dolofan, viu, neastîmpărat, 
speriat de lumină...

Rîsete, glume, voie bună... 
Dansul și veselia, optimis-



Organizația fle partid io spiijinui activității sliinliiito 
a sludeatilor di» ioslilii!

In Institutul de mine ..Gheor- 
ehe Gheorghiu Dej" din Petro
șani activitatea științifică a stu
denților a cunoscut ir. ultimii 
ani un progres continuu. A 
crescut atit numărul cercurilor 
pe discipline cit și numărul stu
denților cuprinși în aceste cer
curi. In cadrul cercurilor se 
studiază probleme interesante, 
cele mai multe fiind direct le
gate de procesul de producție.

Activitatea cercurilor științifi- 
p studențești contribuie efectiv 
a lărgirea cunoștințelor tehni
ce ale studenților, la dezvolta
rea simțului de cercetare știin
țifică. Datorită acestui fapt, ac
tivitatea' științifică a studenți
lor Institutitlm de mine din 
Petroșani a uevenit cunoscută 
în ultimul timp ue plan natio
nal. Astfel, la seminariul na
tional ce a avut loc în toamna 
anului 1959 la București, stu
denții noștri au prezentat două 
lucrări: „Proiectarea unui cio
can perforator rapid" și. „Cură
țirea vagonetelor prin vikjfbp". 
Primei lucrări i-a fost atribuit 
premiul III pe țară, iar celei 
de a doua o mențiune.

In prezent în institut există 
11 cercuri științifice studențești, 
în care sînt încadrați 261 stu- 
den{i. Aceștia au luat în studiu 
84 de lucrări, dintre care 17 sînt 
eșalonate pe 2 ani.

Cu toate succesele obținute, în 
-ctivitatea științifică a studen- 
, !or mai există unele lipsuri. 
Aceste lipsuri se concretizează 
mai ales în slaba pregătire a 
noii sesiuni științifice care va 
avea loc în martie 1960.

CHEMAREA
Lucrările plenarei C.C. al 

P M.R. din 3—5 decembrie 1959, 
îndeosebi prevederile, sale privind 
îmbunătățirea organizării cercetă
rii subsolului țării noastre, ridi
carea rezultatelor cercetărilor geo
logice la nivelul eforturilor fi
nanciare făcute de stat în acest 
sector, înlăturarea risipei de ma- 
♦^iale și fonduri bănești, în ve
derea reducerii costului lucrărilor, 
au fost dezbătute cu multă atenție 
de către colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la între
prinderea de explorări Lupeni

Entuziasmat de prevederile ple
narei, colectivul acestei întreprin
deri a hotărît să cheme la între
cere toate unitățile de explorări

Sezisîndu-se de această stare 
de lucruri, organizația de partid 
din institut a luat în discuție, 
în cadrul unei adunări generale 
lărgite, unde au participat con
ducători ai cercurilor științifice 
studențești și șefi de catedre, 
activitatea științifică a studen
ților.

Tov. ing. Saimac Anton, res
ponsabil cu munca profesională 
în Consiliul Asociației studen
țești a prezentat un referat. Au 
fost puse întrebări și purtate 
discuții în cadrul cărora au fost 
făcute propuneri pentru obține
rea unor rezultate cît mai bune 
în activitatea științifică studen
țească.

S-a propus ca ședințele de lu
cru ale cercurilor să se țină cu 
regularitate. Șefii de catedre 
trebuie să se ocupe mai îndea
proape de activitatea științifică 
a studenților, analizînd în mod 
periodic în ședințele de catedră 
stadiul în care se află rezolva
rea diferitelor probleme luate în 
studiu. Conducerea institutului 
și Asociația studenților să acor
de mijloacele necesare pentru de
plasarea studenților la exploa
tările miniere în vederea docu
mentării și efectuării diferitelor 
cercetări.

După terminarea discuțiilor, 
adunarea generală a luat o ho- 
tărîre menită să ducă la lichi
darea lipsurilor și la pregătirea 
în bune condițiuni a următoarei 
sesiuni științifice studențești din 
institut.

ing. ANDREI IANAȘI 
asistent la I.M.P.

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

SONDORILOR
din țară cu următoarele obiecti
ve : Depășirea planului fizic cu 2 
la sută, reducerea prețului de 
cost peste sarcină cu 1 la sută, 
depășirea vitezei fizice comercia
le cu 3 la sută, depășirea pro
ductivității muncii cu 1,6 la sută, 
reducerea orelor de instrumenta
ții față de anul 1959 cu 16 la 
sută, antrenarea muncitorilor la 
întrecerea socialistă după iniția
tiva „Pentru fiecare om din bri
gadă un metru forat peste plan" 
și altele.

Sondorii de la întreprinderea 
de explorări Lupeni sînt hotărîți 
să înfăptuiască în întregime o- 
biectivele pe care și le-au fixat, 
să traducă astfel în viață sarci
nile trasate de partid.

j SPRE NOI SUCCESE
Mecanicii și fochist! i Depou

lui C.F.R. Petroșani se stră
duiesc să execute îni bune con
dițiuni și cu economii cît mai 
mari de combustibil toate 
transporturile de mărfuri, ma
teriale și persoane pe rețeaua 
C.F.R. din Valea Jiului și pînă 
la Simeria. Succesele lor în 
muncă sînt oglindite prin fap
tul că la 27 decembrie depoul 
și-a terminat sarcinile anuale 
de plan pe 1959, realizînd tot
odată economii în valoare de 
aproape un milion de lei.

Dornic să continue șirul suc
ceselor obținute în anul 1959, 
colectivul Depoului C.F.R. Pe
troșani s-a pregătit temeinic 
pentru noul an de muncă. Dez- 
bătînd sarcinile de plan pe a- 
nul 1960, mecanicii si meseria
șii depoului s-au angajat să 
sporească producția globală cu 
0,5 la sută față de plan, pro
ductivitatea muncii cu 1 la su
tă, să reducă prețul de cost cu 
0,50 la sută și să realizeze e- 
conomii în valoare de 550.000 
lei. In același timp, se va re
duce consumul specific față de 
norma tehnică la combustibil 
cu 3 la sută, la ulei mineral cu 
2 la sută, iar la ulei special cu 
5 la sută, realizînd prin valo
rificarea deșeurilor încă 12.000 
lei economii.

In planul de măsuri tehnico- 
organizatorice pentru anul 1960 
sînt prevăzute confecționarea 
unor ștanduri pentru proba 
turbogeneratoarelor și supape
lor, confecționarea și montarea 
unui polizor, a unui cuptor pen
tru cimentarea bucdelor, unei 
prese hidraulice portative de 
presat și de scos cuzineți ine
lari, a unui compresor și a 
unui al doilea grup de pompa
re cu abur a păcurei și altele.

Pentru satisfacerea cerințelor 
social-culturale ale colectivului, 
la căminul dormitor al munci
torilor de la tracțiune se va a- 
inertaja un colț roșu cu biblio
tecă, se vor procura garnituri 
de șah, table, rummy. Se 
amenaja un cabinet tehnic 
bibliotecă de specialitate, 
vestiar, se vor face excursii 
salariații depoului etc.

Muncitorii și tehnicienii 
la Depoul de locomotive Petro
șani sînt hotărîți ca în anul 
1960 să obțină succese și mai 
frumoase în realizarea sarcini
lor de transport, aducîndu-și 
astfel contribuția la lupta pen
tru construirea socialismului în 
patria noastră.

va 
cu 
un 
cu

de

TELEGRAME
Tovarășului GHEORGHE CHEO’CHIl'-DEJ, 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICA, 
președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a R. P. Romîne
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 

Prezidiul Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, Consiliul de 
Miniștri al Uniunii Sovietice și întregul popor sovietic vă feli
cită cordial pe dv. și prin dv. întregul popor rotnîn cu prilejul 
Anului nou care vine. Anul 1959 a fost marcat prin întărirea con
tinuă a puternicului lagăr socialist, prin slăbirea încordării in
ternaționale, prin noi succese în lupta pentru pace în întreaga 
lume. Remarcabilele victorii obți nute în anul care a trecut de 
harnicul popor romîn sub conducerea Partidului Muncitoresc Ro
mîn în construirea socialismului umplu de bucurie sinceră inimile 
oamenilor sovietici.

Sîntem ferm convinși că prietenia iridistriictibilă și colabora
rea rodnică dintre popoarele țărilor noastre frățești se vor dez
volta în viitor în interesul întăririi continue a familiei unice a 
popoarelor lagărului socialist.

Urăm din toată inima, dragi tovarăși, poporului frate romîn 
succese și mai mari în construirea Romîniei socialiste, în lupta 
pentru triumful păcii în întreaga lume.

NIKITA HRUȘCIOV 
KLIMENT VOROȘ1LOV 

Moscova, 31 decembrie 1959.

Tovarășului NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV, 
prim-secretar al Comitetului Central

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
președinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășului KLIMENT EFREMOVICI VOROȘ1LOV, 
președinte al Prezidiului Sovietului Suprem

al Uniunii Sovietice
MOSCOVA

Dragi tovarăși,
Cu prilejul Anului nou. Comitetul Central al Partidului Mun

citoresc Romîn, Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne, Prezidiul Marii Adunări Naționale al Republicii Populare 
Romîne și întregul nostru popor vă trimit dv. și prin dv. glorio
sului popor sovietic cele mai calde și sincere felicitări.

Uriașele realizări în construirea comunismului, obținute prin 
munca plină de abnegație a poporului frate sovietic, sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, suc
cesele epocale ale științei și tehnicii sovietice, care dau viață ce
lor mai îndrăznețe visuri ale omenirii însuflețesc poporul nostru, 
ca și popoarele tuturor țărilor socialiste, la dobîndirea de noi 
victorii în construcția socialistă, stîrnesc respectul și admirația 
întregii lumi-

Lupta perseverentă a Uniunii Sovietice și alături de ea a ce
lorlalte țări socialiste, pentru coexistența pașnică între toate sta
tele, valoroasele inițiative ale guvernului sovietic în vederea 
destinderii internaționale, deschid perspectiva unor noi victorii ale 
cauzei păcii și prieteniei între popoare.

Poporul romîn își va aduce și pe viitor întreaga sa contri
buție la întărirea prieteniei de nezdruncinat dintre poporul ro
mîn și popoarele Uniunii Sovietice, la întărirea forțelor păcii șl 
a unității lagărului socialist în frunte cu Uniunea Sovietică.

Urăm din toată inima marelui popor sovietic noi victorii în 
construirea comunismului, în lupta pentru pace în întreaga lume.

La mulți ani, dragi tovarăși !
GHEORGHE GHEORGHIU-DEI CHIVU STOICA

prim-secretar președintele Consiliului de Miniștri
al Comitetului Centrat al R. P. R.

al Partidului Muncitoresc Romîn
ION GHEORGHE MAURER 

președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Să îmbunătățim calitatea învătămîntului 
în cercurile de economie concretă !

Pornind de la faptul că una 
din sarcinile principale ale pro
pagandei de partid este de a ajuta 
pe membrii și candidații de par
tid să cunoască temeinic proble
mele teoretice și practice ale cons
trucției bazei materiale a socialis
mului, comitetele de partid din 
raionul Petroșani au înființat și 
în anul școlar 1959 mai multe 
cercuri de economie concretă. In 
prezent numărul acestor cercuri 
este de 31, majoritatea lor func- 
ționînd în cadrul exploatărilor mi
niere și la celelalte întreprinderi 
mai importante din raion.

In activitatea acestor cercuri 
s-au obținut unele rezultate fru
moase. Recrutarea cursanților s-a 
făcut mai bine, în programele Cer
curilor sînt prevăzute lecții și re
ferate pe diverse teme ale teo
riei economice, ale politicii econo
mice a partidului, precum și des
pre organizarea producției în sec
ții, ateliere. Așa de pildă, la cercul 
de economie concretă de la secto
rul II mina Petrila, s-a ținut re
feratul pe tema „Reducerea pre
țului de cost prin economisirea 
materialului lemnos și a explozi

vului" ; la cel de la U.R.U.M. s-a 
discutat despre „Importanța înde
plinirii ritmice a planului de pro
ducție". Cercul de economie con
cretă în care studiază cursanți 
din sectoarele II, III, IV A și B 
de la mina Lupeni a discutat des
pre „Principiul socialist de retri
buire a muncii — factor impor
tant pentru ridicarea productivi
tății muncii" și altele. Un loc 
important în activitatea cercurilor 
îl ocupă studiul căilor de creș
tere a productivității muncii și 
obținerea unei producții de cali
tate superioară, a unei mai bune 
organizări a muncii, probleme 
privind calificarea cadrelor, a 
disciplinei în muncă și altele.

Dacă aceste cercuri funcționea
ză satisfăcător, mai sînt însă li
nele a căror activitate lasă de 
dorit mai cu seamă din punct de 
vedere calitativ. Unele cercuri de 
la minele Lupeni, Vulcan, Uri- 
cani și-au programat exclusiv teme 
care tratează diferite probleme 
de producție, ședințele acestor 
cercuri transformîndu-se :adesea 
într-un fel de consfătuiri de pro
ducție. Altele, ca de exemplu ce
le din Aninoasa, șantierul de 

prefabricate Petroșani și-au pro
gramat teme care nu sînt legate 
de sarcinile de producție. Puține 
sînt cercurile care, pe lîngă te
mele izvorînd din necesitatea pro
ducției, au programat și teme 
generale de economie politică, pro
bleme actuale ale politicii parti
dului nostru de construire a so
cialismului.

Pentru a îmbunătăți activitatea 
acestor cercuri, este necesar în 
primul rînd ca ele să-și desfă
șoare activitatea pe baza unui 
program bine studiat, iar refera
tele să fie prezentate de cei mai 
competenți oameni. In program 
trebuie cuprinse lecții care să îm
bogățească cunoștințele teoretice 
ale cursanților în domeniul eco
nomiei politice ca : Centralismul 
democratic principiu de bază al 
conducerii economiei naționale; 
politica P.M.R. de industrializare 
socialistă a țării : gospodărirea 
socialistă și căile de mărire a 
rentabilității întreprinderilor; le
gea economică a repartiției după 
muncă, principiul leninist al coin
teresării materiale și rolul lui în 
construirea socialismului și alte
le.

Studierea acestor probleme în 
strînsă legătură cu sarcinile con
crete ale unităților economice res
pective va contribui la dezvolta
rea inițiativei creatoare a cursan
ților, la sporirea preocupării lor 
față de bunul mers al producției 
la creșterea simțului lor de răs
pundere pentru apărarea și con
solidarea proprietății socialiste.

Comitetele de partid șî birou
rile organizațiilor de bază trebuie 
să se preocupe ca, pe lîngă te
mele cu caracter "general, progra
mele cercurilor să cuprindă prin
cipalele sarcini care revin colec
tivelor de muncitori, maiștri și 
ingineri în realizarea sarcinilor 
de producție. Programul cercuri
lor nu trebuie să fie rigid. In proce
sul de producție se ivesc tnereu 
probleme noi, mai urgente, de care 
trebuie ținut cont. Pornind de 
la faptul că producția ridică 
necontenit probleme noi care 
se cer studiate, programul cercu
rilor de economie concretă tre
buie întocmit în funcție de aceste 
cerințe, urmărind să ajute la timp 
cursanții în rezolvarea probleme
lor imediate ale producției.

O atenție deosebită trebuie să 
dea propagandiștii acestor cercuri 
recomandării la timp a bibliogra
fiei pentru problemele care ur
mează să fie discutate în 
țele următoare de. învățămînt. Nu

mai studiind temeinic bibliografia 
cursanții vor putea să-și aducă 
contribuția în cunoștință de cau
ză la dezbaterea problemelor pu
se în discuție.

Pentru a veni în ajutorul pro
pagandiștilor, cabinetul de partid 
a planificat instruirea acestora pe 
diferite teme, ceea ce va contri
bui la ridicarea calitativă a mun
cii lor. In scopul îmbunătățirii 
permanente a activității cercurilor 
de economie concretă, este bine ca 
organizațiile de partid să anali
zeze periodic activitatea lor, ceea 
ce va constitui totodată și un 
prețios schimb de experiență pen
tru propagandiștii cercurilor.

Comitetele de partid trebuie sâ 
vegheze ca această formă de în- 
vățămînt să nu se transforme 
într-un studiu abstract al unor 
probleme teoretice și să combată 
în același timp tendințele practi- 
ciste, de transformare a cercu
rilor de economie concretă în 
consfătuiri de producție.

Avînd controlul și îndrumarea 
permanentă a organelor și orga
nizațiilor de partid, învățărnîntul 
în aceste cercuri va ajuta ci 
mai mult pe cursanți să șî însu
șească temeinic politica partidu
lui în strînsă legătură cu prac
tica construcției socialiste în ța
ra noastră.

N. POPON



Mesajul de Anul nou adresat 
poporului sovietic de CC al P>C*U.S* 

Prezidiul Sovietului Suprem al LLR«S«S« 
și Consiliul de Miniștri al U«R«S«S«
MOSCOVA 2 (Agerpres) -
Comitetul Central al P.G.U.S.,

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri 

.al U.R.S.S. au adresat poporului 
sovietic un mesaj cu prilejul A- 
nului nou.

Anul 1959, se spune în mesaj, 
va intra în istoria Țării Sovie
tice ca un an de succese remarca
bile ale poporului sovietic 
lupta pentru comunism.

Anul care a trecut s-a caracte
rizat prin schimbări îmbucurătoa
re pe arena internațională.

In anul 1960 — cel de-al doilea 
an al septenalului — Uniunea 
Sovietică pășește în condițiile unei 
depline înfloriri a forțelor sale, 
se spune în continuarea mesaju
lui. Planul de stat de dezvoltare 
a economiei naționale, aprobat de

Inmînarea medaliei 
„Pentru eroism în muncă”

în

Sovietul Suprem al U.R.S.S., 
deschide perspectiva îmbucurătoa
re a unei noi creșteri puternice 
a forțelor de producție ale țării, 
a înfloririi culturii multinaționale 
a popoarelor U.R.S.S. Plenara 
din decembrie a C.C. al P.G.U.S. 
care a avut loc în ajunul noului 
an a elaborat un program larg 
de dezvoltare continuă a agri
culturii socialiste. îndeplinirea sa 
va face ca viața oamenilor sovie
tici să fie și mai fericită.

In noul an, partidul comunist 
și guvernul sovietic, se spune în 
mesaj, vor lupta cu perseverent- 
ca și pînă acum, pentru obținerea 
unor noi succese în dezvoltarea 
economiei naționale, pentru ridi
carea bunăstării oamenilor sovie
tici, pentru întărirea păcii și prie
teniei între popoare.

Mesajul adresat de Kliment Voroșilov 
lui R. Ahidjo șeful guvernului 

Camerunului
MOSCOVA 3 (Agerpres). — TASS anunță:
La 31 decembrie, cu prilejul proclamării independenței Came

runului, Kliment Voroșilov, președintele Prezidiului1 Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a adresat un mesaj de salut lui R. Ahidjo, șe
ful guvernului Camerunului.

In mesaj se arată printre altele că U.R.S.S. declară în mod 
solemn că recunoaște Camerunul ca stat independent și suveran 
și că este gata să stabilească cu acest stat relații diplomatice 
și să facă schimb de reprezentanți diplomatici.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Luînd cuvîntul în noaptea de 
31 decembrie spre 1 ianuarie la 
tradiționala recepție de Anul nou 
organizată de guvernul U.R.S.S. 
la Kremlin, Nikita Sergheevîcî 
Hrușciov a propus un toast pens 
tru anul ce s-a terminat și care 
a demonstrat în mod grăitor po
sibilitățile pentru destinderea 
încordării internaționale și pen
tru întărirea păcii. Șeful guver
nului sovietic și-a exprimat con
vingerea că anul 1960 va fi un 
an și mai bun.

Adresîndu-se diplomaților stră
ini, Nikita Sergheevici Hrușciov 
a toastat:

Pentru o pace trainică în lu
mea întreagă, pentru prietenie 
între toate țările!

El și-a exprimat urarea ca 
ambasadorii să facă totul pentru 
întărirea prieteniei între popoa
re și pentru consolidarea păcii 
în lumea întreagă.

Referindu-se la programul de
zarmării generale și totale, pre
zentat de U.R.S.S. la Adunarea 
Generală a Organizației Națiu
nilor Unite, N. S. Hrușciov a 
spus:

Dacă propunerile noastre vor 
ti acceptate sîntem gata în orice 
moment să desființăm armata 
noastră și toți militarii noștri 
vor saluta această hotărîre. Dar 
dacă adepții „războiului rece" 
ne vor atrage în labirintele unor 
dispute nesfîrșite trebuie noi 
oare să mergem pe caleai lor, 
pe calea spre care ei vor să ne 
împingă? Nu ar fi mai bine —< 
a remarcat N. S. Hrușciov — 
să ne gîndim noi înșine și să re
ducem în mod unilateral forțele 
noastre armate, dar să ampla
săm rachete pentru apărarea 
frontierelor noastre?

La recepția de Ia Kremlin, în 
diplomatic a 

cor- 
Rolf

numele corpului
rostit o alocuțiune decanul 
pului, ambasadorul Suediei, 
Sofilman.

ț

Mesajul lui Manolis Glezos
BERLIN 2 (Agerpres).
Eroul internațional al Greciei. 

Manolis Glezos, a adresat din 
închisoare, prin intermediul a- 
genției ADN, un mesaj de Anul 
nou tuturor oamenilor democrați 
și iubitori de pace din întreaga 
lume.

Manolis Glezos transmite sa
luturi cordiale tuturor prieteni
lor păcii din Germania si din 
întreaga lume, tuturor apărăto
rilor drepturilor democratice ca
re au luptat și luptă pentru res
tabilirea drepturilor democratice 
și politice în Grecia.

Eroul de la Acropole sublinia
ză că anul care a trecut a fost

----- O—

O lege care permite 
activitatea diferitelor partide 

și organizații în Irak
BAGDAD 2 (Agerpres). TASS 

anunță :
In seara zilei de 1 ianuarie 

primul ministru al Irakului, 
Kassem, a organizat o conferin
ță de presă pentru ziariștii lo
cali în cadrul căreia a dat citire 
noii legi care permite activita
tea în țară a diferitelor partide 
și organizații. In aceeași 
gea a fost aprobată de 
liul Revoluționar Suprem 
Consiliul de Miniștri al 
blicii Irak.
vigoare la 6 ianuarie.

anul unor succese remarcabile 
pentru întreaga lume deoarece 
a fost începutul distrugerii ghe- 
ții „războiului rece“.

Glezos arată că 1959 a fost 
un an important și pentru Gre
cia pentru că forțele iubitoare 
de pace și progresiste au deter
minat guvernul să amîne creai- 
rea de baze pentru rachete pe 
teritoriul Greciei! și au reușit în 
alegeri comunale să întrunească 
majoritatea în trei din cele mai 
mari orașe.

Manolis Glezos subliniază că 
apropiata conferință la nivel 
înalt va contribui fără îndoială 
la cauza păcii și înțelegerii în
tre popoare. El își exprimă de 
asemenea convingerea că po
porul Greciei va continua și își 
va intensifica lupta împotriva 
bazelor pentru rachete și a pla
nurilor forțelor 
N.A.T.O., 
relațiilor 
socialiste, 
bune cu
Germană și va determina guver
nul Greciei să restabilească drep
turile democratice în țară.

agresive ale 
pentru îmbunătățirea 
dintre Grecia șî țărila 
pentru contacte mai 
Republica Democrată

zi le- 
Consi- 
și de 
Repu-

Legea va intra în

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

Călătoria președintelui 
Eisenhower în U. R. S. S. 

va avea loc probabil 
în luna iunie

NEW YORK 2 (Agerpres).
Referindu-se la călătoria pre

ședintelui Eisenhower în U.R.S.S. 
ca răspuns la vizita lui N. S. 
Hrușciov în S.U.A., Herter, se
cretarul de Stat al S.U.A. a de
clarat că această călătorie va a- 
vea loc, probabil, în luna iunie.

--------—O-----------------

Telegrama de felicitare 
a lui N. S. Hrușciov adresată 

membrilor expedițiilor antarctice
MOSCOVA 2 (Agerpres) — 

TASS anunță ■
Cu prilejul Anului nou, N.S. 

Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. a adre
sat o telegramă de felicitare mem
brilor expedițiilor antarctice ale 
Angliei, Argentinei. Australiei, 
Belgiei, statului Chile, 'Franței, 
Japoniei, Norvegiei, Noii JZeelan- 
de, S.U.A., Uniunii Sovie-lice. U- 
niunii sud-africane.

In telegrama adresată membri
lor expedițiilor din Antarctica N. 
S. Hrușciov își exprimă convin
gerea că eforturile comune îndrep-

so-

i
i

tate spre dezlegarea misterelor 
Antarcticii vor permite să se fo
losească cu succes forțele natu
rii spre binele oamenilor.

Tratatul cu privire la Antarcti
ca, semnat recent la Washington 
de către 12 state, se spune în te
legramă, va contribui Ia dezvolta
rea continuă a Colaborării dintre 
state în studierea acestei regiuni. 
Acest tratat care prevede folosi
rea Antarctici exclusiv în scopuri 
pașnice poate servi ca un bun 
exemplu de reglementare a pro
blemelor internaționale în intere
sul păcii generale.

N. S. Hrușciov va
MOSCOVA 2 (Agerpres). - 

TASS anunță:
După cum s-a mai anunțat, 

Sukarno, președintele și primul 
ministru al Republicii Indonezia, 
l-a invitat pe N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., să facă o vi
zită de prietenie în Indonezia.

N. S. Hrușciov a comunicat 
lui Sukarno că primește cu un 
sentiment de sinceră recunoștin
ță această invitație, fiind incre—ț- 
dințat că contactele personale 
între oamenii de stat și politici 
din diferite țări constituie un 
mijloc important de apropiere 
între popoare și contribuie

vizita Indonezia
dezvoltarea și întărirea înțele
gerii reciproce

In ultimul timp, între N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și 
Sukarno, președintele și primul 
ministru al Republicii Indonezia, 
a avut loc un schimb de păreri 
în legătură cu apropiata vizită 
și s-a căzut de acord ca N. S. 
Hrușciov să sosească în Indone
zia în februarie I960

----- O

DECLARAȚIA AGENȚIEI TASS• »

Ia

Decorarea academicianului 
Petre Constantinescu-lași 

de către
Populare

MOSCOVA 2 (Agerpres)
La 28 decembrie 1959, ora 14,35 

(ora Moscovei), nava’ sovietică 
pentru cercetări hidrografice „Un- 
go“, care se află în golful est- 
coreean în punctul avînd coordo
natele 39 grade 0,7 minute lati
tudine nordică și 128 grade 35 
minute longitudine estică (la o 
distanță de 30 mile de țărmul 
R.P.D. Coreene și la o distanță 
de 36 de mile nord-est de 
frontiera Coreei de sud), a fost 
atacată de.o navă militară sud- 
coreeană de tipul mare vînător, 
avînd numărul 250.

In urma acestui atac armat 
pirateresc săvîrșit în larg împo
triva unei nave sovietice neînar
mate sînt semnalate victime ome
nești în rîndurile echipajului, iar 
nava a avut de suferit avarii se- tru lichidarea pirateriei în largul 
rioase. mării.

fn.Atacul neprovocat săvîrșit 
larg de o navă militară sud co- 
reană împotriva unei nave sovie
tice pașnice este un act pirate
resc tipic.

Agenția TASS este împuternici
tă să declare că întreaga răspun
dere pentru acest atac armat 
săvîrșit în largul mării împo
triva unei nave sovietice paș
nice cade asupra autorităților 
din Coreea de sud și a- 
vertizează că pe viitor față de 
astfel de 
tea navelor 
piraterești 
cuvenite, 
distrugerea lor, în conformit te cu 
normele îndeobște recunoscute ale 
dreptului international, care obli
gă toate statele să ia măsuri pen-

proceduri din par
care recurg la acțiuni 
vor T’i luate măsurile 

ajungîndu-se chiar la

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani Str. Gh Gheorghiu-Dei nr. 56. Tel : interurban 322.

Prezidiul Adunării 
a R. P. Bulgaria
2 (Agrepres) B.T.A.

Adunării Populare a

SOFIA 
anunță:

Prezidiul
R. P .Bulgaria, a decorat pe a-
cademicianul Petre Constantines- 
cu-lași, cu ordinul „Chirii și Me- 
todiu" clasa l-a, pentru activita
tea însemnată în domeniul strîn- 
gerii legăturilor dintre popoare
le bulgar și romîn. i

lii U. R. S. S.
MOSCOVA 2 (Agerpres).
La 31 decembrie, Kliment Vo- 

roșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a remis la Kremlin, medalii „Pen
tru eroism în muncă" lui Nikita 
Hrușciov, Nikolai Ignatov, Averki 
Aristov și Dmitri Polianski.

Medaliile au fost înmînate îr 
conformitate cu decretul Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. din 25 decembrie 1959 
cu privire la decorarea cu ordi
ne și medalii aîe U.R.S.S. a unor 
fruntași în agricultură și lucră
tori ai o-ganelor de partid și 
agricole.

Medalii „Pentru eroism în 
muncă‘< au fost înmînate de a- 
semenea lui Vladimir Mațkevici, 
nKnistrul Agriculturii al U.R.S.S., 
ăc herniei anului Trofim Lîsenko 
și altor oameni de știință, lucră
tori ai organelor de partid, 
vîetice și agricole.

Răspunsul 
lui N. S. Hrușciov 

la scrisorile 
reprezentanților 

opiniei publice, ale u
agenții și ziare japoneze

MOSCOVA 2 (Agerpres).
Ziarele sovietice din 1 ianua

rie publică răspunsul președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov la scri
sorile reprezentanților opiniei 
publice, ale unor agenții și zia
re japoneze.

In răspunsul său. N. S. Hruș
ciov declară că Uniunea Sovie
tică consideră că în cadrul con
ferinței la nivel înalt vor fi în
treprinse acțiuni comune în cău
tarea de căi pentru încheierea 
unor acorduri cu privire la de
zarmare și cu privire la alte 
probleme internaționale urgente. 
N. S. Hrușciov a adăugat că gu
vernul sovietic va face tot ce 
depinde de el pentru ca cf' 
rința 
ces

In 
făcut 
cordării 
nul importantelor 
marginea problemelor internațio
nale urgente sînt deosebit de 
regretabile și trebuie condamna
te în unanimitate orice acțiuni 
care ar putea să îngreuneze tra
tativele și să ridice piedicii supli
mentare în acțiunea de stabilire 
a unei înțelegeri între state — 
a declarat șeful guvernului so
vietic.

După cum a subliniat N. S. 
Hrușciov în prezent cea mai im
portantă sarcină este unificarea 
eforturilor tuturor statelor în 
vederea destinderii continue a 
încordării și lichidării primejdiei 
de război.

-----O-----

Președintele R. A. U. 
demisia a patru

; LONDRA 2 (Agerpres)
î După cum anunță agenția Reu

ter, președintele . R.A.U.. Nasser, 
a acceptat demisia a patru miniș
tri sirieni : Hurani, ministru al 
Justiției și vicepreședinte al 
R.A.U., Salah Bitar. mi -"•u al

• Culturii și al Orientării Naționa

să fie încununată de mw-

actualele condiții, cînd s-a 
simțită o destindere a în- 

internaționale, în aju- 
ttatative pe

Sananikone a demisionat
NEW YORK 2 (Agerpres) J-
După cum transmite corespon

dentul din Vientiane al agenției 
Associated Press, Sananikone, pri
mul ministru al guvernului din 
Laos, a demisionat la 31 decem
brie. Forțele armate au preluat 
puterea în țară.

♦♦ - -----------

Nasser, a acceptat 
miniștri sirieni

Ie, Abdel Gamin Kannut, minis
tru al Muncii și Problemelor So
ciale în Consiliul executiv ale le
giunii siriene a R.A.U. și Musta
fa Kamdun, minisiȚij pentru Pro
blemele Reformei Agrare în Con
siliul executiv al regiunii siriene 
a R.A.U.
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