
Proletari dini toate țările, uniți-vă!

In anul acesta sectorul spălare al preparației Petrila, are 
sarcini considerabil sporite fată de anul trecut. Pentru îndeplini
rea planului și a angajamentelor asumate aici s-au luat o seamă 
de măsuri tehnico-organizatorice. IN CLIȘEU: Tehnicianul Flores- 
cu Ioan completează planul stabilit inițial cu noi măsuri.

însemnări 
de reporter TOL

— La mulți ani, fiilor I
In casa proprie a bătrînulul 

miner pensionar Foro Ignat din 
Petrila, clinchetul paharelor al
cătuia o muzică plăcută urechi
lor.

— Să trăiești tată. încă mulți. 
mulți ani...

— Acu’ c-am prins zilele de 
azi ți-e și jale să te gîndești 
la moarte... Că dacă stai să ju
deci prea bătrîni nu sîntem... 
Nu?! Ia să vedem. Eu, mde 1 
am acu’ 83 de ani bătuți pe 
muchie, da’s flăcău în toată le
gea... Voi, hm! ca copiii. Tu 
Nați ai pare-se doar 54 ani. iar 
Rudi... parcă 51... Eu cînd eram 
ca voi! He-he I E drept, pe- 
atunci D-am avut traiul de azi 
Voi, însă, ce mai! ca boierii...

— Noi boieri ? — se supără 
Rudi.

— Taci pruncule — zise bă- 
..‘înul, făcînd discret cu ochiul 
lui Nați. Eu Ia 51 de ani eram 
mai respectuos cu cel vîrstnic.i.. 
Nu uita că afară de voi am mai 
crescut încă 14 copii, și toți au 
ajuns muncitori de nădejde, ca
re nu mă fac de rîs. In privința 
asta știu eu ce știu... Dac-am 
zis că sîntem boieri, apoi să 
știți că așa-i... Noi sîntem bo
ieri pe munca noastră, nu pe 
cea furată de la alții, ca boierii 
de altădat...

— No, lasă, lasă tată, nu te 
înfierbînta așa ! — interveni îm 
păciuitor Rudi. Noi doar știm la 
ce „boierie” te-ai gîndit... Că 
ce-i drept îi drept, așa bine ca în 
zilele noastre n-a trăit minerul 
nicicînd. Tata, iacă, a lucrat mai 
bine de 35 de ani în mină. Fain 1 
Și noi la fel, fiecare am scos 
cărbune din mină peste 30 de 
ani. De aceea nouă ca tuturor 
minerilor, în semn de înaltă 
piețuire, partidul s-a gîndit în 
anul ce a trecut să ne dea, pen
sie și mai bună.

— Oho 1 Asta a fost un fru
mos dar pentru mineri rîse cel 
mai bătrîn, sorbind alene din 
pahar. Țin minte ce ați zis cînd 
într-o bună zi ne-am trezit cu 
poștașul că ne felicită : „Să tră- 
iți, vi s-a mărit pensia la 1200 
lei de căciulă... Faină treabă 1 
Vă puteți odihni în liniște". Voi 
ați răspuns atunci : „Mulțam de 
urare, noi o să ne odihnim însă 
cînd ne va veni vremea ; acum 
mai lucrăm, că sîntem încă în 
putere t“

— Bine i-ați spus-o.
— Cum poate fi altfel, că doar 

sîntem comuniști? Grijii parti
dului față de noi trebuia să-i 
tăspundem într-un fel... Pînă 
sîntem de trebuință nu părăsim 
nuna, apoi pot să ne ia locul 
cei mai tineri. E adevărat, o să - 
ne cam pară rău de mină, dar 

n-o să ne fie urît... Om sta mai 
des la cîte uit pahar ca acum, 
cu nepoții și copiii roată pe lîn- 
gă noi, și-om vorbi de ale noas
tre, bucurîndu-ne de tot ce se 
construiește nou.

— Adevărat, grăi bătrînul Ig
nat. Viața noastră, a bătrîniloi, 
e alta azi, multe s-au făcut în 
anii din urmă 1 Multe se vot 
mai face... Cînd mă gîndesc că 
acum 60 de ani, după c.e am po 
posit aici, la Petrila, abia scă 
pat de armată, toată așezarea 
asta număra abia 275 de fumuri, 
pe cînd azi... Am citit nu de mult 
în ziar că în ultimii 4 ani doat 
în orașul nostru s-au ridicat nu 
mai puțin de 83 de cașe indi
viduale, fără a pune la socoteală 
blocurile... E... vedeți ! Asta mă 
face să mă simt așa de tînăr, 
îneît pe voi vă văd tot prunci, 
chiar acum, cînd ați trecut pra
gul a 51 sau 54 de ani...

ȘT. IRIMESCU

Minerii sectorului 
de

Colectivul sectorului II al mi
nei Vulcan dă cea mai mare par
te din producția de cărbune coc- 
sificabil a minei Vulcan. In ul
timele luni ale anului trecut mi
nerii de aici au obținut succese 
de seamă în munca lor. Cel mai 
important este acela că în aba
tajele sectorului marea majori
tate a brigăzilor și-au îndeplinit 
și depășit ritmic sarcinile de 
plan. La aceasta a contribuit 
mult faptul că, la îndemnul or
ganizației de bază de partid din 
sector, brigadierii Bordea Etna- 
noil, Karacsonyi Rudolf și Drob 
Gheorghe au trecut să ajute bri
găzi care obțineau rezultate mai 
slabe, ridicîndu-le în scurt timp 
la nivelul îndeplinirii sarcinilor 
primite prin foile de acord.

Pentru anul i960 colectivul 
acestui sector trebuie să facă 
față unui plan considerabil spo
rit față de cel avut în 1959. în
drumați de organizația de partid 
minerii sectorului și-au analizat 
temeinic posibilitățile, angajîndu. 
se să extragă în anul curent cel 
puțin 4000 tone de cărbune coc- 
sificabil peste plan. In sector se 
pune un deosebit accent pe asi
gurarea liniei de front. La aba
tajele unde lucrează brigăzile 
conduse de Gantz Ștefan, Păcu
rarii Traian, Tițu Toma s-au fă
cut deja atacările unor noi fîșii 
îneît minerii pot da producție 
din plin de la începutul anului. 
Frontaliștii conduși de Bordea 
Emanoil și-au amenaîat un sui-
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Un film excepțional
Cu multă nerăbdare am aș

teptat filmul documentar dedicat 
vizitei tovarășului Hrușciov în 
America. Cu toate că am citit 
rînd cu rînd relatările ziarelor 
în privința caldei simpatii a po
porului american față de înaltul 
său oaspe, am vrut să văd și 
pe ecran pe americanul simplu 
manifest} nd pentru prietenie cu 
Uniunea Sovietică, pentru pace 
în lumea întreagă.

M-au impresionat chipurile 
muncitorilor americanii, clipele 
cînd ei au dăruit cadouri mo
deste, dar simbolice, tovarășului 
Hrușciov, în semn de înaltă 
prețuire pentru poporul sovietic 
și întreg lagărul păcii reprezen
tat de el.

In film sînt scoase în eviden
ță convorbirile ce s-au purtat de 
înaltul oaspe cu oamenii politici, 
de afaceri, ziariștii americani, 
la care tovarășul Hrușciov a ex
primat încrederea poporului so
vietic și a tuturor popoarelor iu
bitoare de pace, în victoria păcii

Acum, cu prilejul noului an, 
îmi exprim convingerea că roa
dele acestei vizite se vor dez 
volta, contribuind și mai mult 
la întărirea păcii în lume.

LUDOVIC KRISTALY 
muncitor — Petroșani

— = ——ANGAJAMENTE
Tinerii secției tinichigerie 

de la U. R. U. M. P. și-au 
propus să realizeze pe a- 
nul 1960 o economie de 12.000 
lei și să termine planul anual 
pînă la 1 decembrie 1960. Sudo
rul Kovacs Alexandru s-a anga
jat să depășească cu regularita
te norma cu 20 la sută. Angaja
mente similare și-au luat comu
niștii Cozma loan, Romoșan loan, 
Nicu Constantin, Kiss Nicolae. 
Colectivul secției construcții me
talice s-a angajat să realizeze în 
cursul anului o economie de 
50.000 lei, să sporească produc
tivitatea muncii cu 7 la sută și 
să îndeplinească planul secției 
în *1 luni și jumătate.

II Vulcan și-au creat condiții optime
muncă pentru noul 
tor necesar pentru abatajul 
lor. La frontalul de pe stratul 
18, brigada lui Bugeanu Dumi
tru va avea în locul vaigonetu- 
lui în abataj, crațere puternice. 
In general la toate abatajele ca
meră ale sectorului s-au luat mă
suri din timp pentru reamenaja- 
rea suitoarelor colectoare și lăr
girea preabatajelor transversale.

In sector s-a organizat de a- 
semenea o brigadă de mineri ca
re are misiunea de a pregăti 
locuri de muncă de rezervă atît 
la abataje cît și la pregătiri

Pentru a. remedia o. seamă de

ÎN CLIȘEU: Inginerul Stoica Petru, șeful sectorului, discută 
împreună cu secretarul organizației de bază, minerul Drob Gheor
ghe și cu mecanicul sectorului, ing. Cojocaru Toma — măsurile 
luate pentru asigurarea producției.

Urmărirea funcționării normale a agregatelor, debitarea unui 
curent electric constant în rețea este una din operațiile cele mai 
dificile și care cere multă atenție din partea tehnicienilor Uzinei e- 
lectrice Vulcan. IN CLIȘEUL NOSTRU: Energeticienii Haiduc Va- 
sile și Radu Teodor, în fața mesei de comandă a Uzinei electrice 
de la Vulcan

-------- .——O-----------------

Lucrări industriale ia termen 
$i de buna calitate

In anii puterii populare, mi
nele din Valea Jiului au cunos
cut o dezvoltare intensă. Au 
fost deschise mine și sectoare 
noi, s-au redeschis minele vechi, 
închise de capitaliști cu zeci de 
ani în urmă, s-au deschis noii 
orizonturi de producție, puțuri 
de extracție — lucrări în care 
s-au investit sume mari din bu
getul statului — ceea ce a fă
cut ca producția de cărbune a 
Văii Jiului să sporească simțitor.

Alături de lucrările mari, an 
de an s-au făcut însemnate in

vestiții pentru executarea unor 
obiective industriale curente ne
cesare la mine, care să contri
buie la mărirea capacității de 
producție și la buna desfășurare 
a activității exploatărilor. Prin
tre acestea sînt noul funicular 
de șist de la Lonea, casa ma
șinii de extracție, puțul, moara 
de rambleu, tericoanele de la A- 
ninoasa, separația de cărbune, 
casa compresoarelor de la Vul
can, secții noi la preparațiile Pe
trila și Lupeni și altele

Pentru anul 1959, O.C.MLM. 
avea sarcină să execute un vo
lum de lucrări avînd o valoare 
de peste 20 milioane leii. Dar, 
munca pe șantierele O.C.M.M 
nu s-a desfășurat la nivelul ce
rut. Din cauza slabei organizări 
a muncii, întîrzierii în îneepe-

an
lipsuri manifestate în 1959 în 
munca brigăzilor, acum s-au 
luat din timp măsuri pentru rer 
amenajarea și întreținerea gale
riilor. Așa de pildă, rearmarea 
galeriei de bază direcțională pe 
stratul 3 orizontul 630, lucrare 
ce se află în curs de execuție, 
va ușura aprovizionarea cu lemn 
la 4 abataje cameră. De aseme
nea la orizonturile 608 și 555 
pe stratul 15, se lucrează la re 
armarea galeriilor, la repararea 
și nivelarea căilor ferate. 

rea unor lucrări, neprocurării la 
timp a utilajelor și aparataje- 
lor, defecțiunilor în aproviziona
rea cu materiale de construcții, 
o parte din obiective nu au fost 
predate la termenele fixate, iar 
calitatea unor lucrări lasă de 
dorit

Zilele trecute, membrii șl can- 
didații de partid din centrala 
O.C.M.M. au analizat într-o șe
dință lărgită cu activul organi
zației de bază — în lumina lu
crărilor plenarei C.C. al P.M.R. 
din 3—5 decembrie — felul cum 
colectivul s-a achitat în anul 
trecut de sarcinile ce i-au stat 
în față.

După un referat prezentat de 
ing. Țurnă Dumitru — șeful ser
viciului producție — care a cău
tat mai mult să justifice activi
tatea nesatisfăcătoare a unității, 
au luat cuvîntul numeroși co
muniști care au analizat cu simț 
de răspundere cauzele lipsurilor 
ce s-au manifestat pe șantierele 
O.C.M.M. în anul trecut: neres- 
pectarea termenelor de dare în 
folosință a obiectivelor executa
te, calitatea necorespunzătoare a 
unor lucrări și cauzele pierderii 
sumei de 3.800.000 lei la crețul 
de cost.

— Am gospodărit prost utila
jele — a spus tov. Eisler Anton, 
mecanicul șef. De pildă, avem o 
seamă de utilaje nefolosite pe 
care nu le-ani trecut încă în 
conservare, continuînd să plă
tim pentru ele sume însemnate. 
Pe șantiere, utilajele nu sînt fo
losite din plin, există unele uti
laje peste necesarul prevăzut de 
volumul lucrărilor, întreținerea 
unor utilaje este slabă. Iată o 
cauză care a dus la pierderi.

— Munca comisiilor economice 
pe unitate și șantiere a fost sla • 
bă, ele neadueîndu-și aportul 
așteptat la îmbunătățirea activi
tății de producție. In această di
recție, o vină au și organizațiile 
sindicale — a arătat tov. Belea 
Cornel, președintele comitetului 
sindical de întreprindere. Anul 
acesta, comisiile vor trebui 
să-și îmbunătățească mult acti
vitatea. Este necesar să se îm
bunătățească într-o mare măsură 
și preocuparea organizațiilor 
sindicale față de problemele pro
ducției și prețului de cost, pentru 
intensificarea întrecerii socia
liste.

MIHAI ȘTEFAN

(Continuare în pag. 2-a)

, Citiți în pag. IV-a
® Problema dezarmării — cea 

mai arzătoare problemă a 
contemporaneității.— Răs
punsurile lui M. S. Hruș
ciov la întrebările puse de 
R. Noble directorul ziaru
lui argentinian „Glarin'*.

• In 1960 comerțul exterior 
al U.R.S.S. va crește cu 
aproximativ 25 la sută.

• întărirea continuă a legă
turilor culturale anglo-

,j sovietice.
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Sălile clubului din Bărbăteni cunosc în ultima vreme o aflu
ență tot mai mare de public. Intre acestea, sala de șah e des vi
zitată de iubitorii acestui sport al minții.

In una din după-amiezile trecute, în fața tablei de șah, arti
ficierul Gregor Ioan a înitîlnit la o partidă pe tînărul muncitor 
de la preparația Lupeni Chelaru Octavian. Problema ce i s-a pus 
acestuia din urmă e grea, de aceea chibzuiește bine mișcarea 
ce urmează s-o facă. Nu vrea să piardă partida, mai ales că are 
superioritate pozițională.

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

Lucrdrl industriale la termen 
Si de band calitate

(Urmare din pag. l-a)

Au luat cuvîntul la dezbateri 
mulți participanți printre care 
ing. Gutan Boris, jng. Leitner 
Ștefan, șeful serviciului tehnic, 
Brudi Francisc, tehnician, Lăză- 
rescu Iosif, Kerekes Ioan 
și alții. Ei au dezbătut pe larg 
diferite aspecte ale activității 
depuse anul trecut, lipsurile a- 
vute și învățămintele ce revin 
din ele, ca și felul cum trebuie 
muncit pe viitor pentru a se ob
ține o îmbunătățire simțitoare 
a activității.

Pentru îmbunătățirea continuă 
a activității O.C.M.M. pe anul 
în curs, din dezbateri au reieșit 
o seamă de sarcini pentru a că
ror îndeplinire trebuie luptat cu 
perseverență. Astfel, este nece
sară concentrarea lucrărilor în- 
tr-un număr limitat de șantiere 
pentru a nu se face dispersări 
mari ale forțelor și mijloacelor 
de muncă ; trecerea la tipizarea 
și folosirea largă a elementelor 
prefabricate de beton la unele 
lucrări de serie cum sînt tablouri 
de distribuție, case de transfor
matoare etc., obținîndu-se astfel 
o scurtare simțitoare a termene
lor de execuție; ridicarea nive
lului profesional al maiștrilor 
și normatorilor de pe șantiere, 
introducerea graficelor de execu
ție cu stadii de lucrări și ter
mene de dare. în funcțiune ; sta
bilirea elementelor prețului

—=★ = —

Un film-balet 
la Bărbăteni

de

Filmul-balet
genda cetății Sadosan" care ru
lează în prezent la Bărbăteni, 
produs de studiourile coreene 
redă prin bogatele tablouri co- 
reografice ilustrate de muzica 
plină de exotism a lui Țoi Ok 
Sam, o legendă ce dăinuiește de 
17 veacuri

In imagini plastice, în fata o- 
chilor noștri prinde viață le
genda dragostei dintre Kîmi, fru
moasa fiică a regelui Deo Bun 
din cetatea Sadosan, pentru 
Sundi, fiul unui pescar, și lup
ta lor încununată de succes în 
fruntea tuturor locuitorilor ce
tății împotriva cotropitorilor pa
triei lor. 

cost pe fiecare obiectiv în parte, 
îmbunătățirea substanțială a co
laborării cu Direcția de investi
ții și Direcția comercială a 
C.C.V.J.; îmbunătățirea gospo
dăririi materialelor și mai ales 
întărirea muncii politice în rîn- 
dul întregului colectiv pentru a 
face din fiecare om al muncii un 
luptător hotărît pentru îmbună
tățirea activității O.C.M.M.

Sînt condiții pentru a da mi
nelor construcții industriale la 
timp și de bună calitate. Ele tre
buie folosite însă din plin!

Aventurile lui Oliver Twist
de Charles Dickens

Printre numeroasele și binecu
noscutele romane ale lui Charles 
Dickens care au luminat tumul
toasa epocă victoriană se nu
mără și „Aventurile lui Oliver 
Twist".

împreună cu eroul cititorul 
străbate străzile întunecoase ale 
periferiilor londoneze, pătrunzînd 
în atmosfera lugubră, rod al 
..înaltei morale" a celor ca dom
nul Bumble. Limbkins, doamna 
Mann, care rămîn surzi la su
ferințele celor oropsiți și-și is
pășesc cu pomeni ieftine și ipo
crizie decăderea sufletească.

MAGELLAN
de St. Zweig

Sub pana măiastră a lui Ște
fan Zweig învie epoca, obiceiu
rile, relațiile sociale, conjunctu
ra politică, în cadrul căreia a 
trăit, a călătorit, a crescut și a 
descoperit Magellan pămîntul 
ce-i poartă numele pînă în zi
lele noastre.

Pe acest fundal se desfășoară 
viața agitată, aventuroasă, a Iui 
Magellan, cel care a descoperit 
strîmtoarea dintre America de 
Sud și Țara de Foc — strîm
toarea Magellan; tot el a încer
cat pentru prima dată să facă 
ocolul globului pămîntesc, dar a 
fost ucis în Filipine.

Paginile cărții lui Zweig re
învie momente din interesanta 
și zbuciumata viață a marelui 
călător, viața plină de zbucium 
și de neprevăzut, curmată atît 
de stupid, în plină activitate.

Dincolo de cercurile polare 
de Aurel Lecea

Lucrarea descrie cucerirea trep
tată de către îndrăzneții cerce
tători polari a regiunilor arctice 
și antarctice, toată strădania 
plătită cu viața a sute de oa
meni de a descoperi tainele u- 
nor tărîmuri înghețate, cufun
date în cețuri, bîntuite de ura
gane și geruri năpraznice, în
cercarea de a găsi căi noi de le
gătură între diferitele regiuni 
ale globului terestru; dorința de

notă: Mai lipsește un referat
Să extragi cărbune nu-i lu

cru ușor. Pe lîngă multe altele 
mai trebuie să sapi kilometri 
întregi de galerii și suitori pe 
unde cărbunele să poată lua 
drumul spre lumina zilei. Pen
tru a fi trainice, galeriile se 
sapă în piatră. Și nu rare sînt 
cazurile cînd minerii de la îna
intări dau de roci dure îneît 
perforatorul își face cu greu loc 
cînd se bat găurile. In aseme
nea condiții, pînă să bați o 
gaură trec 25—35 de minute 
și trebuie schimbate 1—2 bur
ghie.

In dorința de a veni în aju
torul minerilor de la înaintări, 
sudorul Gaier Victor și lăcătu
șul Popa Ioan de la Petrila 

s-au gîndit să confecționeze un 
nou tip de burghiu cu daltă 
dublă și cu plăcuțe de oțel vi

dia. Acest lucru s-a întîmplat 
în luna octombrie. Pentru în
ceput ca experimentare au fost 
făcute trei burghie care au fosi 
date unei brigăzi de la înain
tări în steril. Burghiile s-au 
dovedit a fi bune. Bucuroși de 
rezultat, Gaier Victor și Popa 
loan au prezentat în ziua de 2 
noiembrie 1959 inovația la ca
binetul tehnic al minei. Aci ea 
a fost primită cu entuziasm. In 
semn de apreciere, propunerea 
a fost pusă de către tovarășul 
inginer Cotoroiu loan într-un 
dosar frumos, alături de alte 
documente care glăsuiau des- 

? pre calitățile noului burghiu.

I I
a stăpîni pămînturi noi, ce ar 
putea oferi însemnate resurse 
economice sau măcar puncte de 
sprijin pentru obținerea acesto
ra ; în fine putința de a mări 
patrimoniul științei universale cu 
date noi, relative la tot felul de 
fenomene ce se petrec la „cape
tele pămîntului".

cu ne- 
a Vl-a, 
în îm-

PETRE, EU Șl ATOMII
de V. Koval

Autorul povestește cu mult ta
lent și umor peripețiile prin 
care a trecut, împreună — — 
potul său. elev în clasa 
cu ocazia unei excursii 
prejurimile Pragăi.

Folosind ca pretext 
excursie autorul familiarizează 
pe micul cititor cu o serie în
treagă de fenomene și noțiuni 
științifice din domeniul structu
rii materiei, a atomului, a mo
leculelor, din domeniul folosirii 

a

această

pașnice a energiei atomice și 
dezintegrării nucleare.

a 
de

Scurtă istorie a Chinei
Volumul „Scurtă istorie 

Chinei" prezentînd evenimente 
seamă care au marcat drumul
Chinei de la apariția societății 
omenești pe teritoriul actual al 
R. P. Chineze și pînă la crearea 
Republicii Populare Chineze ne 
dă posibilitatea să cunoaștem 
și drumul străbătut de poporul 
prieten chinez în 
4000 de ani cîți îl 
ceputurile sale.

decursul celor 
despart de în-

Dincolo de ruine...
dc Al. Husar

lntr-o suită de medalioane, a- 
ceastă lucrare încearcă să dea 
la o parte haina grea a uitării, 
pe care sutele de ani au așter

nut-o pe umerii bătrînelor ziduri 
ale cetăților medievale. Pagină 
de pagină, ea pune în lumină 
aspecte dintre cele mai de sea
mă din istoricul a zece cetăți 
medievale de pe teritoriul pa
triei noastre. Revedem momente 
din luptele glorioase purtate la 
adăpostul zidurilor de cetate 
sau dincolo de ele pentru apăra
rea pămîntului țării.

dublă și cap vidia, am 
cu fiecare la 70 de găuri. 
210 găuri. înainte perfo- 
lor ar fi necesitat 420—

De la înaintarea inovației la 
cabinetul tehnic și pînă acum, 
numărul burghielor cu daltă 
dublă și plăcuțe vidia a sporit 
la 50, iar de avantajele lor se 
bucură acum 12 brigăzi de mi
neri de la pregătiri în steril de 
la mina Petrila. Și mulțumirea 
tuturor e mare. Acest lucru e 
dovedit și de aprecierile șefi
lor de brigăzi anexate la dosa
rul inovației.

Iată în esență ce arată refe- 
latul dat de șeful de brigadă 
Tătaru Petru. „De cînd am pri
mit la brigadă trei burghie cu 
daltă 
bătut 
Deci 
rarea 
450 burghie. S-a redus conside
rabil și timpul de batere a gău
rilor. Dacă înainte bătutul unei 
găuri dura 25—30 de minute a- 
cum se realizează în 8—10 mi
nute, iar randamentul pe zi a 
crescut de la 1 —1,20 metri la 
2 metri. Pe lîngă faptul că ne 
scutește de scoaterea la ascuțit 
a burghielor, inovația consti
tuie un ajutor prețios în înde
plinirea și depășirea ritmică a 
sarcinilor de plan".

Aceleași aprecieri sînt făcute 
și de responsabilii de brigadă 
Fleșcan Constantin, Somogyi 
luliu și alții

In practică inovația s-a do- 
utilă lucru scos în eviden-vedit

ță și de faptul că 12 brigăzi de 
înaintări în steril lucrează cu 
asemenea burghie. In mod nor
mal colectivul cabinetului teh- 

'i nic trebuia să se întrunească și 
!pe baza celor constatate pe te- 

ren, să analizeze avantajele și 
dezavantajele inovației și să-și 
spună părerea.

/ Acest lucru nu s-a făcut însă. 
) Nu s-a făcut pentru simplul 
\ motiv că lipsește un referat. A- 
) cela al tovarășului inginer Po- 
< pescu Alexandru, șeful sectoru- 
) lui XI investiții.
> — Noi l-am cerut -- se scu-
< ză inginerul Cotoroiu, șeful ca- 
) binetului tehnic —
> primit.
t Viața a dovedit 
S nerii nu așteaptă 
? te. Dovadă este că
( înaintări lucrează cu asemenea 
J> burghie. Dacă ele sînt bune de 
? ce nu ar fi extinse și la eele- 
( lalte exploatări carbonifere din 
? Valea Jiului în ciuda... lipsei 
( unui referat din cauza căruia, 
) se tărăgănează de pe o zi pe 
? alta acceptarea inovației. 
\ oare o justificare ? Mai de 
) bă un act de birocratism.
< D.

dar nu l-am

însă că mi- 
după refera- 
brigăzile de

Este 
gra-

C.

PROGRAM DE RADIO
6 ianuarie

PROGRAMUL I 7,30 Muzică 
ușoară orchestrală, 8,00 Din pre
sa de astăzi, 9,30 Vreau să știu, 
10,00 Melodii populare romî
nești, 10,20 Concert de muzică 
din opere, 11,03 Muzică ușoară 
12,35 Muzică populară, 13,05 
Concert de prînz, 14,00 Concert 
simfonic popular, 15,10 Din via
ța de concert a Capitalei, 16,15 
Vorbește Moscova 1 16,45 Cînte
ce despre marea prietenie, 18,30 
Program muzical dedicat frun
tașilor în producție din indus
trie și agricultură, 19,20 Cînte
ce interpretate de formații ar
tistice de amatori, 21,00 Școala 
și viața, 21,30 Doine și jocuri 
populare romînești, 22,00 Radio
jurnal, buletin meteorologic și 
sport, 22,30 Muzică corală romî
nească. PROGRAMUL II. 14,30 
Lectură dramatizată din roma
nul : „Torentul de fier" de A. 
Serafimovici, 15.00 Muzică u-

Etapele spartachiadei 
de iarnă

Spartachiada de iarnă a tine
retului din acest an se va des
fășura cu același scop, dar nu
mai în trei etape.

ETAPA I-a, pe asociații spor
tive, se va organiza de la 10 
ianuarie la 1 martie 1960; aici 
fiecare asociație sportivă va a- 
vea posibilitate să selecționeze 
cei mai buni sportivi (fete și 
băieți) la probele : tenis de ma
să, șah, schi, gimnastică, trînte 
și haltere (băieți).

ETAPA Il-a, se va organiza 
de la 6 martie 1960, pe două 
centre și anume: I. Centrul 
Lupeni, unde vor participa cam
pionii la probele amintite din 
localitățile: Uricani, Vulcan,
Paroșeni, Bărbăteni și Lupeni ; 
II. Centrul Petroșani, unde vor 
participa campionii din locali
tățile: Petrila, Lonea. Bănița, 
Aninoasa. Livezeni, Petroșani.

Campionii centrelor de mai 
sus se vor întîlni apoi în 
etapa IlI-a, raională la data de 
20 martie, la Petroșani.

In această competiție, asocia
țiile sportive trebuie să urmă
rească în special trecerea pro
belor G.M.A. și atragerea unui 
număr cît mai mare de tineri și 
tinere, începînd de la vîrsta 
14 ani în sus, spre diferite 
muri de sport.

V. HLOPEȚCH1 
preșdintele U.C.F.S. raional 

Petroșani

de 
ra-

Reorganizarea activității 
sportive în noul an

Intre 5 și 25 ianuarie a. c., 
în cadrul asociațiilor sportive 
din raza raionului Petroșani vor 
avea loc dările de seamă asupra 
activității pe anul 1959. Odată 
cu aceste dări de seamă, asocia
țiile sportive (acolo unde este 
cazul) au sarcina să reorgani
zeze sau să-și completeze con
siliile.

Paralel cu aceasta, consiliile 
asociațiilor trebuie să elaboreze 
planul de muncă pe trimestrul I 
1960, din care să nu lipsească 
probleme importante ca: orga
nizarea concursurilor dini cadri'1 
spartachiadei de iarnă, lărgiri 
numărului de membri în U.C.F.S., 
încasarea cotizației

De asemenea se 
obiectivele mișcării 
întreg anul 1960 și 
cadrul adunărilor generale pen
tru a fi discutate și aprobate.

Pentru a face o cotitură Ir» 
activitatea sportivă de viitor și 
a îmbunătăți munca de educare 
patriotică a sportivilor, trebuie 
să existe o colaborare și mai 
strinsă între consiliile aso
ciațiilor sportive, organizațiile 
A.V.S.A.P., comitetele sindicale 
și U.T.M. din întreprinderi și 
instituții.

sportive etc. 
cer stabilite 
sportive pe 

prelucrate în

S. BALOI
instructor U.C.F.S.

9

șoară romînească, 15,44 Cîntece 
despre mineri și oțelari, 
Cîntece marinărești, 17,30 
dii populare romînești, 
Cîntă orchestra de muzică 
ră „Electrecord" dirijată de Teo
dor Cosma, 19,00 Muzică popu
lară oltenească, 19,30 Teatru la 
microfon : „Surorile Boga“. Sce
nariu radiofonic de Horia Lovi- 
nescu, 21,05 Muzică ușoară, 
21,45 Pagini alese din muzica 
clasică.

16,15 
Melo-
18,29
nșoa-

—o—

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Theodora; AL. SAHIA; 
Nunta lui Figaro; PETRILA: 
Azi pentru ultima oară; LU
PENI : Amnarul fermecat; BAR- 
BATENI: Legenda cetății Sa- 
dosan.



Minerii sectorului II
Vulcan și-au creat 

condiții optime de muncă 
pentru noul an

(Urmare din .pag. I-a)

In anul care a început minerii 
sectorului II vor trebui să ob
țină progrese însemnate în pri
vința creșterii productivității 
muncii. Pentru a veni în ajuto
rul lor, conducerea sectorului 
s-a îngrijit să introducă perlo- 
rajul electric la 3 abataje came
ră precum și la frontalul de pe 
stratul 3 (brigada lui Karacsonyi 
Rudolf) care va intra în exploa
tare cu 20 zile înainte de terme
nul stabilit. Planul de măsuri 
tehnico-organizatorice, stabilit ps 
baza propunerilor făcute de mi
neri, prevede de asemenea ca 
transportul în abatajele de pe 
stratele 17 și 18 să se facă ex
clusiv în mod mecanizat, în toa
te abatajele să se refolosească 
lemnul răpit, să se reducă con
sumul de exploziv prin plasarea 
mai rațională a găurilor de puș- 
care.

Acum două zile, deși au avut 
zi de odihnă, mulți mineri din 
sector, în frunte cu comuniștii, 
au coborît din proprie inițiativă 
în abatajele lor pentru a le pre
găti în așa fel îneît din prima 
zi de lucru a noului an să poată 
extrage cărbune cît mai mult. 
Bazîndu-se pe avîntul general, 
pe condițiile bune de muncă ce 
și le-au creat, minerii sectoru
lui II Vulcan au hotărît să ex
tragă în ianuarie cel puțin 1000 
tone de cărbune cocsificabil pes- 

plan.
GH. D.

Din activitatea gazetelor de perete

în urmă, 
minei Vul-

sa 
de 
de 
în 

in-

Un început bun care trebuie continuat
Nu cu mult timp 

gazeta de perete a
can — organ al comitetului de 
partid și al comitetului sindical 
din cadrul exploatării — a fost 
criticată pentru activitate slabă.

Luînd în considerare critica 
adusă, comitetul de partid a în
drumat colectivul de redacție 
lege strîns activitatea gazetei 
perete de viața exploatării, 
munca și sarcinile care stau 
fata colectivului minei, dînd
dicații concrete în această pri
vință.

Ultima ediție a gazetei de pe
rete, care într-adevăr e legată 
de problemele ce frămîntă pe mi
nerii și tehnicienii minei Vul
can, e într-adevăr interesantă.

Iată cîteva din articolele ac
tualei ediții.

Unul dintre ele, intitulat 
„Scoaterea brigăzilor de sub 
plan, sarcină importantă a co
lectivelor tuturor sectoarelor" e 
axat, după cum o arată și titlul, 
pe una dintre cele mal impor
tante sarcini actuale. Este în 
primul rînd evidențiat sectorul 
II care în ultimul timp 
nu a avut nici o brigadă 
sub plan. In schimb, în celelal
te sectoare ale minei mai sînt 
brigăzi care nu-și realizează pla
nul, și printre ele se numără cele 
conduse de Solga Iosif, Frățilă 
Roman, Rusu Grigore și altele.

Deși articolul nu se ocupă de 
cauzele rămînerii în urmă, el are 
totuși meritul că atrage atenția 
conducerii sectoarelor, a tehni
cienilor, asupra realizării lozincii 
„Nici o brigadă sub plan".

202
Pe

sub

Să îmbunătățim munca de difuzare 
a presei

Munca de difuzare a presei în 
rîndurile maselor largi de oa
meni ai muncii este o sarcină de 
răspundere care stă în fata or
ganizațiilor de partid.

In ultima perioadă în organi
zația noastră de bază din ca
drul sectorului II de la mina Pe
trila s-au obținut unele succese 
în 
de 
Și 
de 
a 
luna decembrie 1959.
la sută din numărul total de sa- 
iariați din sectorul nostru sînt 
abonați la unul sau mai multe 
ziare.

In munca de difuzor voluntar, 
sarcină pe care mi-a încredin
țat-o biroul organizației de ba
ză, caut să obțin rezultate cît 
mai bune. Pînă nu de mult la 
unele brigăzi de mineri din sec
tor erau puține abonamente la 
presă. Am antrenat un colectiv 
mai larg în munca de difuzare 
a presei, format din șefii de bri
găzi. Fiecare brigadier a discu
tat în parte cu membrii brigăzi
lor respective despre necesitatea 
abonării și citirii zilnice, 
rului.

Ca rezultat al muncii 
șurate, presa a căpătat o mai 
largă răspîndire în rîndurile 
brigăzilor de mineri. La ziarul 
..Scînteia" numărul cititorilor a 
crescut cu 12 la sută față de lu
na trecută, iar la „Scînteia tine
retului" cu 11 la sută. In ceea 
ce privește abonarea muncitori
lor la presa de partid realizări 
frumoase au obținut brigăzile 
conduse de tovarășii Michiev 
Gheorghe, Păsărică Nicolae și 
altele, unde toți membrii brigă
zilor respective sînt abonați la 
mai multe ziare.

In cadrul organizației noastre 
de bază aproape fiecare membru 
și candidat de partid este abo
nat la ziar. In ultima perioadă 
presa se difuzează regulat, fie
care muncitor primește la timp 
ziarul. Aceasta este un rezultat 
al faptului că biroul organiza
ției noastre de bază a analizat 
munca de difuzare a presei și 
a luat măsuri de îmbunătățire 
în această direcție.

Deși noi am obținut o creș
tere simțitoare a numărului de 
abonați, totuși mai avem încă 
u rămînere în urmă la ziarul lo-

privinta creșterii numărului 
abonamente la presa centrală 
locală. In prezent numărul 
abonați la diferite publicații 

sporit cu 13 la sută față de 
Peste 70

cal „Steagul roșu". Cele 100 de 
abonamente făcute pentru luna 
ianuarie a. c. la acest ziar sînt 
cu totul nesatisfăcătoare, mai 
algs ținînd cont de efectivul mun
citorilor din sector. Va trebui să 
ne străduim ca fără a micșora 
numărul 
centrală, 
rajul la 
astfel ca 
sector să 
ment la acest ziar.

Ca difuzor voluntar trebuie să 
arăt că s-au manifestat și unele 
lipsuri în special în privința so
sirii cu regularitate a presei. U- 
neori din stocurile trimise, au 
lipsit ziare, fapt ce a făcut ca 
unii muncitori să nu-și primeas
că abonamentul.

Pe viitor ne vom strădui să 
acordăm o atenție mult mai ma
re difuzării presei de partid în 
mijlocul muncitorilor mineri din 
sectorul nostru, făcînd în așa 
fel ca nici un salariat să nu ră
mînă fără abonament la presai 
centrală și locală.

MARIA CAPAȚINA 
difuzor voluntar — sectorul 

mina Petrila

de abonați la presa 
să ridicăm simțitor ti- 
ziarul „Șteagul roșu", 
nici un ’ salariat din 
nu rămînă fără abona-

II

a zia-

desfă-

c Cu cîțiva ani în urmă, tînărul 
( Buteică Gheorghe a venit la mi- 
X na Uricani să învețe o meserie. 
7 Colectivul de muncitori și tehni- 
> cieni de la sectorul. V mecanic 
c l-a primit cu prietenie .A fost re- 
( partizat să învețe meseria de su- 
\ dor electric în echipa condusă de 
7 tovarășul Molnar Arpad, mese- 
1 riaș bun, cu multă experiență. 
r Buteică s-a dovedit a fi serios 
Isi harnic. Tovarășii din echipă 

l-au ajutat să pătrundă tai
nele meseriei. Le plăcea hăr
nicia și străduința tinărului. Du
pă ce s-a calificat, conducerea 
sectorului V i-n încredințat lu
crări importante care întotdeau
na au fost executate bine și la 
timp. La scurtă vreme numele 
lui Buteică a devenit cunoscut.

Intr-o zi tînărul Buteică Ghe
orghe s-a adresat tehnicianului 
Szelanyi Iosif:

— Tovarășe maistru. Noi, su
dorii, consumăm o mare cantita-

0= T a

în- 
ju-

ca- 
ar-

Un alt articol care ridică o 
problemă importantă este cel 
intitulat „Vagonetele să fie în
cărcate la capacitatea lor" sem
nat de inginerul Săbău Ioan II. 
Autorul arată că de multe ori 
auzi minerii spunînd: „Aș fi 
dat mai mult cărbune dar n-am 
avut goale". Dar această lipsă 
de goale provine mai ales din 
faptul că unele brigăzi nu în
carcă vagonetele la capacitatea 
lor normală. Vagonetarii Conteș 
I. de la brigada’ 201, Stoian 
loan de la brigada 205, Dobrin 
Nicolae de la brigada 
cârcă vagonetele numai 
mătate.

A încărca vagonetele
pacitatea lor — se arată în 
ticol — înseamnă risipă de e- 
nergle electrică, de timp, accen
tuarea lipsei de goale, înseam
nă în același timp o încercare 
de înșelăciune, și împotriva a- 
cestor stări de lucruri trebuie 
luate măsuri.

Sînt citite de asemenea cu in
teres materialul despre organi
zarea muncii în brigada condu
să de tov. Bojte Pavel, precum 
și articolul care se ocupă de 
activitatea brigăzilor de muncă 
patriotică de la mină.

Actuala ediție arată că gaze
ta de perete de la mina Vulcan 
poate să desfășoare o asemenea 
activitate care să-i ridice rolul 
de mobilizator și organizator al 
colectivului în lupta pentru căr
bune mai mult, mai bun și mai 
ieftin. Dar pentru ca gazeta de 
perete să-și îndeplinească cu 
succes rolul său, este necesar 
ca edițiile ei să fie scoase maj 
operativ. Trebuie avut grijă ca 
actuala ediție să nu constituie 
doar o sclipire, ci un început de 
îmbunătățire a muncii. Subli
niem acest lucru deoarece la ac
tuala ediție a gazetei de perete 
a participat activ doar tovarășa 
Dumitraș Ana. Ceilalți membri 
ai colectivului, tov. Luca Dumi
tru, responsabilul gazetei, Iovi 
Traian, au participat prea pu
țin, iar tov. ing. Cosma Nico
lae, figurează de multă vreme 
doar cu numele în colectivul de 
redacție. Un singur om nu poa
te asigura gazetei de perete o 
activitate la nivelul cerințelor, șt 
tocmai de aceea este necesar ca 
din partea comitetului de partid 
să se ia măsuri pentru ca toți 
membrii colectivului de redacție 
al gazetei de perete să fie ac
tivi, iar munca lor să fie spriji
nită de un colectiv numeros de 
corespondenți și colaboratori.

Reirnioip-vă abonamentele 
la ziarul 

„Steagul roșu“ 
Abonamentele se pri

mesc de către difuzorii din 
întreprinderi și instituții, de 
către factorii poștali și la 
oficiile P.T.T.R.

te de electrozi la roțile de vago- 
nete. Nu le-am putea repara în- 
trebuințînd sîrmă de fier ?

Maistrul l-a sfătuit să încerce.
Cu ajutorul celorlalți tovarăși 

din echipă, Buteică a reușit să 
înlocuiască electrozii de sudură 
cu sîrmă obișnuită de fier. Bine
înțeles numai la umplerea roți
lor de vagonete care din cauza 
frecării de șină erau roase și 
prezentau goluri nepermise pe 
circonferință. Procedeul a fost 
extins. Zeci și zeci dc vagonete 
reparate astfel au adus sectoru
lui economii însemnate.

Buteică Gheorghe a devenit 
candidat de partid. Nu de mult, 
a fost confirmat agitator al or
ganizației de bază. In această 
calitate, duce o activitate rod
nică pentru mobilizarea tinere
tului din atelier în vederea des
coperirii de noi resurse interne 
care să contribuie la realizarea 
de economii cit mai însemnate.

In țara noastră, minorităților naționale le sînt create largi po
sibilități de dezvoltare a culturii proprii. In acest sens există școli 
de toate gradele în care fii oamenilor muncii învață în limba lor 
maternă — maghiară, germană, sîrbă, polonă, tătară etc.

Iată în clișeul de față un aspect de la grădinița de copii cu 
limba de predare germană din Petroșani.

PiofiMe Iffltaăiăliiii moliei Mii ia disîslia 
iniirti si ieftinilor ft la Petrila

Colectivul minei Petrila a ob
ținut în anul trecut succese de 
seamă în îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor și angajamentelor 
asumate în întrecere. Din ziua de 
16 decembrie minerii de aici au 
dat cărbune în contul anului 
1960. La mină s-a acordat de 
asemenea atenția cuvenită pro
blemelor legate de respectarea 
N.T.S., de îmbunătățirea protec
ției muncii minerilor. In 11 luni 
din anul trecut s-au cheltuit pen
tru protecția muncii mai bine 
de 1.300.000 lei, în afara chel
tuielilor făcute cu lucrările de 
investiții cu caracter de protec
ție a muncii. Sume însemnate au 
fost cheltuite în această direcție 
și la preparația Petrila.

Nu de mult, în cadrul unei 
consfătuiri de lucru organizată 
de cercul A.S.I.T., inginerii și 
tehnicienii de la mina și prepa- 
rajia Petrila au dezbătut pro
bleme privind continua îmbu
nătățire a protecției muncii. Așa 
cum s-a arătat, în anul trecut 
au fost puse în funcțiune o sea
mă de instalații de siguranță în 
subteran, cum ar fi semnaliza
rea electro-acustică la suitoarele 
din sectorul III al minei, sem
nalizarea optică la transportul 
pe galeria între puțurile oarbe 
nr. 7 și 8 la orizontul XII, insta
lația de captare a prafului cu 
hidrocicloane la brichetajul pre- 
paratiei și altele. In lucrările de 
pregătire de la mină se folosesc 
pe scară tot mai largă susțină
toarele telescopice, aparatele 
captatoare de praf. Inovatorii au 
adus de asemenea o contribuție 
de seamă la îmbunătățirea și si
guranța muncii în subteran. In 
acest sens consfătuirea a rele-

Agitatorul Buteică Gheorghe și-a \ 
ridicat calificarea însiișindu-și pe $ 
lîngă meseria de sudor electric J 
și pe cea de sudor autogen. A- ) 
cest lucru îi dă posibilitatea să ? 
execute și lucrări speciale. După \ 
exemplul său, capetele de elec- s 
irozi care înainte nu se foloseau, 5 
acum sînt întrebuințate la suda- ) 
rea unor piese mici fără a fi ? 
nevoie să se strice un electrod \ 
nou. Recent, mai mulți tineri / 
muncitori mecanici și-T.i manifes- \ 
tat dorința de-ai urma exemplul ) 
în privința ridicării calificării și ? 
însușirii unei a doua meserii. <■

Nu de mult, cu ocazii unei ) 
ședințe de analiză, tovarășul L ă- c 
cătuș Alexandru membru în bi- L 
roul organizației de bază a evi- X 
dențiat munca rodnică a agi a- 1 
torului Buteică Gheorghe. 5

— Activitatea sa — a spus e 
tov. Lăcătuș — constituie pentru 1 
mulți tineri din sectorul nostru \ 
un exemplu de disciplină, iniția- ) 
tivă și conștiinciozitate în mun- X 
că. )

vat inovația privind blocarea și 
frînarea mașinii de extracție de 
la putui auxiliar, inovația pri
vind limitarea zonelor de asa
nare a vechilor lucrări miniere 
din sectorul IV și altele.

Rezultatele obținute pînă a- 
cum, au fost considerate de in
ginerii și tehnicienii participant 
la consfătuire, ca fiind încă sub 
posibilitățile existente. Tov. ing. 
Cotoroiu Ioan a cerut ca planul 
tematic de inovații pe anul 1960 să 
cuprindă mai multe teme de ino
vații în privința protecției5 mun
cii. Majoritatea vorbitorilor au 
dezbătut problema extinderii 
perforajului umed, a captării 
prafului silicogen. Inginerii Mu- 
reșan loan, Costea Liviu, o sea
mă de tehnicieni au scos în e- 
vidență că încercările privind 
captarea prafului produs la per
forare cu aparate pe cale uscată 
au dat rezultate, dar trebuie ac
ționat în privința captării ume» 
de, a captării prafului cu spumă 
uscată, așa cum se procedează 
în bazinul Baia Mare.

In consfătuire s-a discutat de 
asemenea problema îmbunătățirii 
aerajului parțial la lucrările mi
niere. O seamă de tehnicieni au 
relevat faptul că pe conductele 
de aeraj se produc pierderi sim
țitoare din cauza neetanșeității 
garniturilor de îmbinare. Consfă
tuirea a ajuns la concluzia că 
trebuie ca organele competente să 
treacă la experimentarea și fo
losirea conductelor de mase plas
tice. Tot pentru îmbunătățirea 
aerajului parțial, la mină se va 
monta la suprafață o conductă 
de aeraj în care să se redeai con
dițiile din subteran, găsindu-se 
pe baza studiilor cele mai efi
ciente scheme de amplasare a 
ventilatoarelor tubulare, cele 
mai bune sisteme de îmbinare 
a conductelor. Rezultatele vor fi 
apoi aplicate în subteran.

Consfătuirea a reliefat că pe 
baza rezultatelor obținute pînă 
acum. în anul 1960 sînt condiții 
pentru ca la mina și preparația 
Petrila protecția muncii să se 
îmbunătățească.

ing. GH. DUMITRESCU
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Problema dezarmării — 
cea mai arzătoare problemă 

a contemporaneității
Răspunsurile lui N. S. Hrușciov la întrebările puse 

de R. Noble directorul ziarului argentinian «Clarin» 
MOSCOVA 4 (Agerpres).

TASS anunță:
Răspunzînd la o serie de 

trebări ce i-au fost adresate 
R. Noble, directorul ziarului
gentinian „Clarin", N. S. Hruș
ciov a declarat: „Problema de
zarmării este problema esen
țială, cea mai arzătoare a con
temporaneității. In prezent a- 
ceasta este intr-adevăr problema 
problemelor".

N. S. Hrușciov a subliniat că 
în soluționarea problemei dezar
mării sînt interesate toate țările 
lumii. El a amintit pe scurt care 
este esența propunerilor sovieti
ce cu privire la o dezarmare ge
nerală și totală. „Aceste propu
neri pătrunse exclusiv de dorin
ța de a asigura o pace cu ade
vărat trainică, de a lichida pen
tru' totdeauna teama în fața vii
torului, a spus N. S. Hrușciov, 
nu pot să nu se bucure de spri
jinul unanim al tuturor popoa
relor".

N. S. Hrușciov a declarat: 
„Nu încape îndoială că dacă 
propunerea noastră cu privire la 
dezarmarea generală și totală 
ar deveni obiectul unui referen
dum în rîndul popoarelor, ea ar 
fi sprijinită de majoritatea ab 
solută a populației globului".

După cum a subliniat șeful 
guvernului sovietic, Comitetul 
pentru dezarmare al celor 10 
țări care-și va deschide lucrările 
în anul 1960 își va începe ac
tivitatea în condițiile existenței 
unor premise clare ale îmbună
tățirii serioase a situației inter
naționale. In legătură cu aceas
ta, ă adăugat N. S. Hrușciov, 
este necesar să se sublinieze în 
primul 
sebit de 
re am 
Dwight 
vizitei 
precum 
14-a sesiuni 
rale a O.N.U. că problema de
zarmării generale și totale este 
cea mai importantă problemă și 
că din acest motiv trebuie de
puse toate eforturile în vederea 
soluționării ei cît mai urgente.

Toate acestea' dau o anumită 
speranță că guvernele tuturor 
statelor vor manifesta înțelege
rea cuvenită și realism în abor
darea soluționării sarcinii de
zarmării generale și totale. „Da
că așa va fi, anul care vine va 
întră în istorie ca anul începu
tului înfăptuirii visului de vea
curi al omenirii despre o lume 
fără arme și fără armate, des
pre o lume fără războaie", a 
spus N. S. Hrușciov.

Referindu-se la poziția Uniu
nii Sovietice față de experiențele 
cu arma nucleară, N. S. Hrușciov 
a spus: „Sîntem pentru înceta
rea totală și imediată a expe
riențelor cu toate tipurile de ar
me nucleare". 
„Sîntem 
încheiem 
încetarea

sînt create 
Acum este

<le

rînd însemnătatea deo 
mare a înțelegerii la cai- 
ajuns cu președintele 
Eisenhower în timpul 
mele în Statele Unite, 
și a hotăririi celei de a 

a Adunării Gene

El a adăugat; 
gata ca chiar astăzi să 
un acord cu privire la 
experiențelor nucleare

----- o

pentru totdeauna și considerăm 
că pentru aceasta 
condițiile necesare.
riadul partenerilor noștri occi
dentali".

N. S. Hrușciov a menționat că 
guvernul U.R.S.S. ai încetat deja 
toate experiențele cu arma ato
mică și cu hidrogen și că nu le 
va relua dacă nici puterile occi
dentale nu le vor relua.

Președintele Consiliului
Miniștri al U.R.S.S. a subliniat 
că în prezent Uniunea Sovietică 
face comerț cu peste 60 de țări. 
„Sîntem pentru extinderea con
tinuă a relațiilor economice și 
comerciale reciproc avantajoase 
între țări. Nu avem nevoie nici 
de „război rece" nici de „război 
cald". Orice comerciant din ori
ce țară poate veni oricînd în 
U.R.S.S. pentru a duce tratative 
comerciale și pentru a încheia 
tranzacții. Acest lucru se referă 
și la reprezentanții țărilor din 
America Latină care vor fi în
totdeauna invitați cu bucurie în 
Uniunea Sovietică", a declarat 
N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
între Uniunea' Sovietică și ță
rile din America Latină nu a 
existat și nu există nici un fel de 
probleme litigioase care să împie
dice dezvoltarea relațiilor de prie
tenie, colaborare reciproc avan
tajoasă în domeniul economic și 
dezvoltarea relațiilor culturale, 
științifice și de altă

Șeful 
subliniat 
obținute 
Primele 
de mîinile oamenilor sovietici, a 
spus el, au fost puse în slujba 
științei, fn această direcție vor 
fi concentrate și pe viitor efor
turile oamenilor sovietici în do
meniul studierii cosmosului. 
Succesele grandioase în domeniul 
studierii cosmosului sînt numai 
un început. Lumea va fi, fără 
îndoială, martorul unor succese 
și mai mărețe în acest domeniu.

0 hotărîre
a C.C. al P.C.U.S. și a 
Consiliului de Miniștri 

al U. R. S. S.
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS anunță :
La Moscova a fost dată pu

blicității hotărîrea specială a 
Comitetului Central al P.C.U.S. 
și a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. cu privire la îmbună
tățirea activității Expoziției rea
lizărilor economiei naționale a 
U.R.S.S. Se prevede ridicarea 
rolului acestei expoziții în intro
ducerea realizărilor științei, teh
nicii și a experienței înaintate 
în economia- națională.

In vederea conducerii expozi
ției hotărîrea prevede creareai 
unui consiliu al expoziției care 
va fi constituit din reprezentan
ții republicilor unionale, consi
liilor economiei naționale, în
treprinderilor, din oameni de 
știință, inovatori în producție.

Hotărîrea prevede de aseme
nea organizarea de concursuri cu 
cele mai bune produse.

Ill
va

1960 comerțul exterior al U.R.S.S. 
crește cu aproximativ 25 la sută

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Revista „Vnesnaia Tergovlan“ ă 
scris în numărul său pe luna de
cembrie 1959 că în primii doi 
ani ai septenalului (1959—1960) 
comerțul exterior 
vietice va crește 
25 la sută.

al Uniunii So- 
aproximativ cu

Partea principală (aproximativ 
trei pătrimi) în comerțul exte
rior al U.R.S.S. revine țărilor 
socialiste cu care se va dezvolta 
mereu colaborarea economică. 
Intre aceste țări se va înfăptui 
pe scară și mai largă speciali
zarea producției.

O

natură, 
sovietic a 
remarcabile 
cosmosului'.

guvernului
succesele 

în cucerirea 
corpuri cosmice, create

reală a Camerunului

al

Pentru independența
CAIRO 4 (Agerpres).
Secretariatul permanent 

Consiliului de solidaritate al ță
rilor Asiei și Africii a dat pu
blicității o declarație în care fe
licită poporul Camerunului cu 
ocazia proclamării independenței 
sale, la 1 ianuarie 1960.

Nu poate fi vorba însă de o 
independență reală, se spune în 
declarație, atît timp cît trupele 
franceze continuă să rămînă pe

întărirea continuă a legăturilor 
culturale anglo-sovietice

LONDRA 4 (Agerpres).
Intr-o convorbire cu corespon

dentul agenției TASS referindu- 
se la legăturile culturale anglo- 
sovietice din anul 1959, directo
rul adjunct al Consiliului bri
tanic, Johnston, și-a exprimat 
părerea că în acest domeniu „a 
avut loc un uriaș progres spre 
bine". Cea mai importantă rea
lizare în domeniul relațiilor cul
turale anglo-sovietice, a spus 
Johnston, este faptul că între 
cele două țări s-a realizat un 
acord cu privire la elaborarea în 
fiecare an a unui program de 
schimburi culturale anglo-sovie
tice pentru anul următor. Aceas
tă hotărîre este, după părerea 
lui Johnston foarte practică și 
fără îndoială va contribui la în
tărirea și lărgirea legăturilor 
culturale anglo-sovietice.

Johnston a subliniat cu satis
facție că în anul 1959 Anglia a

fost vizitată de numeroși frun
tași ai vieții publice sovietice, 
oameni de cultură, artiști, oa
meni de știință. La Londra și 
la Glasgow s-a bucurat de suc
ces festivalul filmelor sovietice. 
In același timp un mare număr 
de cetățeni englezi au vizitat 
Uniunea Sovietică. La Moscova 
și Kiev a fost organizată cu 
succes Săptămîna filmelor en
gleze. La Moscova a fost orga
nizată expoziția Cărții engleze. 
Johnston și-a exprimat speran
ța că cu timpul Anglia va fi 
vizitată de un număr tot mai 
mare de cetățeni sovietici, atît 
în cadrul unor delegații oficiale, 
cît și ca turiști și că un număr 
tot mai mare de englezi vor vi
zita Uniunea Sovietică.

Perspectivele relațiilor anglo- 
sovietice pe anul 1960 sînt, după 
părerea lui Johnston, extrem de 
favorabile.

Suspendarea de către S. B. A. a moratoriului 
nucleare a produs neliniște în lume

teritoriul Camerunului și cît timp 
libertățile politice nu sînt ga
rantate. De aceia, în declarația 
sa, Secretariatul permanent al 
Consiliului de solidaritate al ță
rilor Asiei și Africii cere retra
gerea imediată a trupelor fran
ceze și restabilirea situației po
litice normale în Camerun. Se 
cere de asemenea organizarea a- 
legerilor libere.

Declarația cheamă popoarele 
din Asia și Africa precum și alte 
popoare iubitoare de libertate să 
sprijine lupta justă și în ace
lași timp eroică a poporului ca- 
merunez.

Muncitorii costar'cani cer 
naționalizarea întreprinderii 

de prelucrare a bananelor 
apart'mînd societăților străine

NEW YORK 4 (Agerpres).
In Costa Rica se află în gre

vă de aproape două săptămîni 
muncitorii de la întreprinderile 
industriei de prelucrare a bana
nelor și de pe plantațiile apar- 
ținînd societății americane „U- 
nited Fruit Company". Greviștii 
cer majorarea salariilor, îmbu
nătățirea condițiilor de viață și 
de muncă.

După cum anunță din orașul 
Golfito, corespondentul agenției 
Prensa Latina în cadrul unui 
miting care a avut loc recent 
în acest oraș, muncitorii gre
viști au cerut naționalizarea in
dustriei de prelucrare a banane
lor. Această cerere a muncitori
lor a fost sprijinită de deputa 
tul parlamentului Costa Rica.

Cea de a 12-a aniversare 
a proclamării independenței 

Birmaniei
RANGON 4 (Agerpres).
La 4 ianuarie poporul birman 

a sărbătorit cea de-a 12-a ani
versare a independenței sale.

Cu acest prilej la Rangon a 
avut loc o paradă a forțelor ar- ’ 
mate la care au participat pre
ședintele Uniunii liirmane, U 
Vin Maung, primul ministru Ne 
Vin, membri ai guvernului bir- 
nian și ai corpului diplomatic.

Cu prilejul sărbătorii președin
tele U Vin Maung a adresat un 
mesaj poporului birman. ■ ,j

asupra experiențelor
MOSCOVA 4 (Agerpres). -— 

TASS anunță :
Ziarul „Pravda" din 3 ianua

rie publică sub semnătura lui S. 
Vișnevski și V. Jukov un arti
col în legătură cu suspendarea 
de către Statele Unite a mora- 
.toriului asupra experiențelor cu 
arma atomică și cu hidrogen.

Oamenii de bună credință, 
scriu autorii, sînt neliniștiți da
torită faptului că guvernul ame
rican a hotărît să suspende mo
ratoriul asupra experimentării 
armei atomice și cu hidrogen. 
Potrivit acestei hotărîri S.U.A. 
vor relua efectuarea de explozii 
atomice cînd vor crede de cu
viință.

Milioane de oameni din dife
rite colțuri ale lumii, se arată 
în continuarea articolului, au 
constatat cu satisfacție că anul 
1959 a intrat în istorie ca anul 
în care 
a avut 
cieară.

„Să 
tuație!“, 
ajunul anului nou. 
păsătoare", „O știre 
astfel a fost calificat în cele mai 
diferite colțuri ale lumii ..darul" 
de anul nou al cercurilor gu
vernante din S.U.A.

Oamenii de bună credință în
țeleg că niciodată nu au existat 
posibilități atît de reale ca tra
tativele de la Geneva în problema 
încetării experiențelor cu arma

Un articol din ziarul 
„PRAVDA“

nucleară, să fie încununate de 
succes. Comentatorii străini sub- 

progresul în cadrul 
de la Geneva a fost 
primul rînd, datorită 
ferme ale Uniunii

linrază că 
Conferinței 
realizat, în 
eforturilor 
Sovietice.

După cum se știe guvernul 
U.R.S.S. a hotărît să nu reia ex
ploziile nucleare dacă guvernele 
occidentale nu vor efectua expe
riențe cu arma atomică și cu hi
drogen. După părerea ziarului 
londonez „Daily Telegraph" și 
a multor altor ziare occiden
tale „un important pas înainte"

fe----------—O-----————»

„O crimă împotriva omenirii

au constituit noile propuneri so
vietice constructive făcute în de
cembrie 1959. Hotărîrea ' guver
nului S.U.A. de a suspenda mo
ratoriul asupra experiențelor nu
cleare nu poate contribui la suc
cesul tratativelor de la Geneva. 
Este grăitor faptul că cercurile 
militare din S.U.A. cer cu insis
tență reluarea exploziilor nuclea
re subterane efectuate de Statele 
Unite la sfîrșitul anului 1957.

In încheierea articolului se 
subliniază că valul de critici la 
adresa guvernului american în 
legătură cu hotărîrea de a sus
penda moratoriul asupra expe
riențelor dovedește în mod con
vingător că opinia publică din 
toate țările apreciază această 
acțiune ca fiind absolut nejusti- 
Ilcată.

pe planeta noastră 
loc nici o

menținem 
spuneau

explozie
nu 

nu-

această 
oamenii 
,.O veste a- 
dezolantă"—

si- 
în

LONDRA 4 (Agerpres).
Fruntași de seamă al vieții 

publice din Anglia condamnă 
hotărîrea din 30 decembrie 1959 
a guvernului Statelor Unite, ca
re poate duce la reluarea unila
terală a experiențelor nuclear? 
în S.U.A.

Ziarul „Daily Worker" a pu
blicat un grupaj de declarații 
făcute de diferiți fruntași ai vie
ții publice.

William Paynter, secretar ge
neral al sindicatului național al

ii

minerilor britanici, a declarat că ( 
hotărîrea Statelor Unite este „pur > 
și simplu scandaloasă" ținînd $ 
seama de tratativele care au loc ( 
în prezent la Geneva și de a- < 
propiata conferință la nivel ' 
înalt. „Aceasta este o hotărîre ( 
vădit provocatoare" — a spus el. <

Deputatul laburist Zilliacus ai ș 
declarat: „Dacă americanii vor ' 
relua experiențele în mod unila- jj 
teral acest lucru va fi o crimă j 
împotriva omenirii". j

< Adversarii armei
< atomice din Anglia
s nu slăbesc lupta
? pentru realizarea
t dezarmării generale 
/ LONDRA 4 (Agerpres). — 
ITASS anunță:

Adversarii armei atomice 
din Anglia au pășit în noul 
an — 1960 ferm hotărîți să 
nu slăbească lupta pentru 
realizarea dezarmării nucleare. 

, La 2 ianuarie în apropierea 
) bazei pentru rachete a Minis- 
( terului de Război al Angliei 
( de la Marrington (Nort- 
- hamptonshire) a avat loc o 

demonstrație de protest împo
triva folosirii armelor de ex
terminare 
strația a 
„Mișcarea 
nucleară" 
tru întreprinderea 
suri concrete 
boiului nuclear".

Printre demonstranți se a- 
flau reprezentanți ai partizani
lor dezarmării nucleare din o- 
rașele Londra, Swansen, Shef
field și din alte orașe. Ei pur
tau panouri cu lozinci cerînd 
renunțarea la arma nucleară 
și încheierea imediată a unui 
acord cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare.

La intrarea în baza pentru 
rachete a avut loc un miting.

La porțile bazei au fost a- 
duse întăriri polițienești. 82 
de demonstranți au fost ares
tați.

în masă. Demon- 
fost organizată de 
pentru dezarmarea 

și „Comitetul pen- 
unor mă- 

împotriva răz-


