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Sarcini de mare răspundere 
în fața organizaților de partid

4293 tone de cărbune 
peste sarcina zilnică

Succesele obținute anul trecut 
au constituit pentru minerii din 
toate exploatările Văii Jiului un 
puternic factor mobilizator. încă 
înainte de încheierea anului 1959 
minerii și-au pregătit temeinic 
locurile de muncă în vederea în
ceperii noului an. Intr-adevăr 
prima zi de muncă din 1960, prin 
cele 4293 tone de cărbune care 
au fost extrase peste plan, do
vedește avîntul cu care minerii, 
mobilizați de comuniști, au înce
put noul an. Toate exploatările 
și-au depășit considerabil sarci
nile planificate. Din abatajele 
minelor Vulcan, Lupeni și Uri- 
cani, care dau cărbune cocsifi- 
cabil s-au extras peste planul 
zilnic aproape 960 tone de căr
bune. La minele Lonea, A- 
ninoasa, Vulcan și Uricani toate 
sectoarele de producție și-au de
pășit sarcinile zilnice de plan. 
Cea mai mare cantitate de căr
bune peste planul primei zile de 
nuncă din 1960 au dat-o mine
rii de la Petrila. Ei au trimis 
la preparație 1817 tone de căr
bune peste plan.

Marcel, așezat lingă fereastră, 
desena. Mihăiuț, frățiorul său, 
care de curlnd a împlinit șase 
ani, îl trase de minecă:

— Lasă-mă să desenez și eu.
In camera de alături, tatăl lor, 

Enciu Gheorghe, maistru princi
pal la preparația Lupeni, își po
trivea cravata, pe care o primise 
în dar de ziua lui. Apoi veni la 
ei. Ii sărută și se îndreptă spre 
ieșire. Jeni soția sa, îl învălui 
într-o privire caldă și-l petrecu 
pînă la capătul scărilor.

Reintră în casă să vadă mai 
departe de-ale gospodăriei Ma
șina de spălat rufe, cumpărată 
la sfirșitul anului trecut din pri
ma de vechime, o ajuta supusă 
pe tînăra-i stăpînă.

Intre timp se făcu „pace" între 
copii.
geam 
face" 
ruptă

Toți cei rămași acasă erau fu
rați de preocupările ior intime

Jeni se bucura că cei doi copii 
își găsesc o plăcere deosebită în 
desenarea blocurilor din împreju
rimi. Și ea, cînd era de vîrsta 
lor desena dar nu blocuri mun
citorești, că pe vremea aceea în 
Valea Jiului nu se construiau blo
curi... Cîte s-au schimbat de a 
tund! Tatăl ei, ctnd pleca la 
șut, în mină, avea o privire așa 
de tristă. Mama de fiecare dată 
își ștergea lacrimile cu colțul

Marcel cedă locul de lîngă 
frățiorului său, pentru „a 
și el blocuri pe o foaie 

dintr-un caiet.
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ț In sectorul V al minei Lo- j
• nea prima zi de muncă din
* noul an 1960 s-a soldat cu 318
| tone de cărbune extrase peste * 
i plan. La acest important suc- |
♦ ces brigada lui Toacă Ștefan
I a contribuit cu mai bine de | 
j 80 tone de cărbune date peste ț
♦ sarcina zilnică. IN CLIȘEU : t
• Brigadierul Toacă Ștefan în ?
• mijlocul cîtorva ortaci din i
’ brigadă zîmbește fericit de t 
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basmalei cînd îl petrecea pînă 
la poartă. Acolo el îi spunea doar 
atît:

— Să ai grijă de copii. Și cu 
pași grei, ca de plumb, se înde 
părta de casă

Dar acum, Ghiță al ei e altul. 
Munca pentru el e o plăcere. 
Pleacă cu zîmbetul pe buze la 
lucru, știindu-i pe cei de 
fericiți.

Iar ctnd se întoarce, cit 
tră în casă, dacă e seară, 
propie tiptil de pătucurile 
lor, priveghindu-le somnul.

Bucurie în casa lor e în fie
care zi. A fost prezentă cînd 
și-au cumpărat mobila, mașina de 
cusut, covoare, perdele, un nou a- 
parat de radio, mașina de spăl-* 
rufe și cîte și mai cîte lucruri, 
■■are le împodobesc apartamentul 
compus din trei camere, bucăți 
rie, baie...

Ghiță e așa: își iubește mult 
munca, tot așa și familia. Ii e 
dragă viața, bucuria de a trăi 
pentru azi și pentru mîine. Și bu
curia aceasta o împărtășește cu 
el și soția, șt copiii săi, și tova
rășii lui de muncă.

M. LAZUR
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La secția mecanică de la ♦ 
U.R.U.M.P. strungarul Jibo- « 
tean Eva este bine cunoscută ț 
pentru lucrul mult și de caii- ♦ 
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început bun
la Lonea

Colectivul minei Lonea s-aj 
angajat să extragă peste plan în 
anul 1960 cel puțin 20.000 tone 
de cărbune energetic. Pentru a 
putea păși din prima zi a noului 
an pe calea îndeplinirii angaja
mentului,- minerii de la Lonea 
și-au pregătit din timp locurile 
de muncă. La toate sectoarele 
au fost organizate brigăzi com
plexe de întreținere și pregătire. | 
Rezultatele primei zile de muncă 
arată că minerii de aici și-au 
creat condiții bune de muncă. 
In această zi pe mină s-au ex
tras peste prevederile de plan 
966 tone de cărbune. Cel mai 
de seamă rezultat l-au obținut 
minerii sectorului III care au 
extras în această zi atît cărbune 
cît prevede sarcina de plan pen
tru două zile. Minerii sectorului 
I Cimpa și-au depășit planul 
zilnic cu 78 la sută, iar colec
tivul sectorului IV a trimis la 
ziuă 108 t(W de cărbune peste 
plan.

DARURILE LUI MOȘ GERILĂ

IN CLIȘEU: „Moș Gerilă" î’i „exercițiul funcțiunii".

Cînd educatoarea căminului de 
copii O.C.L. Petroșani anunță so
sirea oaspetelui așteptat, zumze
tul ca de albine al vocilor celor 
prezenți încetă ca prin farmec, 
apoi trei vorbe se fugăriră prin 
încăperea largă, iscî'ndu-1 dm 
nou :

— Vine Moș Gerilă 1
Vestea trecu din gură în gură.
Ușa se deschidea chinuitor de 

încet. Ce vrei ? Moșul e bătrîn, 
încărcat de daruri multe și-i os
tenit de alergătura ce a făcut-o 
în ultimele zile prin lumea în
treagă. Pentru copiii de aici el 
vine... a treia oară. Prima dată 
i-a vizitat acasă, lăsîndu-le la fie
care, după cum au fost de cu
minți, cîte un brad doldora de 
bunătăți, jucării sau hăinuțe. A 
doua oară i-a vizitat la cămin 
cînd le-a adus un brad mare 
pînă în tavan, plin de bomboane, 
îmbrăcate în staniol multicolor.

Incepînd din primele zile ale 
noului an, oamenii muncii din 
Valea Jiului au pornit cu entu
ziasm la muncă rodnică pentru 
îndeplinirea planului pe 1960. 
pentru traducerea în viață a. 
sarcinilor sporite elaborate de 
partid și guvern în vederea dez 
voltării continue a economiei na
ționale, creșterii nivelului ma
terial și cultural ai poporului. 
Planul de stat pe 1960, ale că
rui principale obiective au fost 
înfățișate în expunerea tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
plenara C.C. al P.M.R. din 3—5 
decembrie anul trecut, constituie 
pentru oamenii muncii din pa
tria noastră un grandios și în- 
suflețitor program de muncă și 
victorii în opera de construire a 
socialismului.

Conferința raională de partid, 
ale cărei lucrări au avut loc în 
zilele de 26—27 decembrie 1959, 
a făcut bilanțul realizărilor ob
ținute în anul 1959 și în același 
timp a elaborat măsuri concrete 
în vederea mobilizării oamenilor 
muncii din Valea Jiului la înde
plinirea sarcinilor izvorîte din 
obiectivele stabilite de partid și 
guvern.

Hotărîrea adoptată de Confe
rința raională de partid consti
tuie un document amplu, caprin 
zînd sarcini mobilizatoare și 
măsuri deosebit de importante 
menite să asigure ridicarea pe o 
treaptă superioară a activității 
economice în minele și între
prinderile raionului.

Prin hotărîrea adoptată, Con
ferința raională de partid chea
mă exploatările miniere din Va
lea Jiului ca în anul 1960 să dea 
la un loc peste plan 100.000 
tone de cărbune. In hotărîre sînt 
înfățișate principalele măsuri a 
căror aplicare va duce nemijlo
cit la sporirea volumului produc
ției : creșterea față de 1959 a 
vitezei de avansare în abatajele 
cameră cu cel puțin 10 la1 sută, 
în abatajele frontale cu 8 la sută, 
realizarea- unei linii de front co
respunzătoare depășirii planului, 
crearea de fronturi de rezervă, 
sporirea volumului lucrărilor de 
pregătiri. Pe baza acestor mă
suri, colectivul minei Lonea își 
va putea îndeplini sarcina de a 

globuri minunate, steluțe... Și 
iată, îi vizitează din nou. Bradul 
l-a adus mai înainte pentru toți, 
de data aceasta a sosit cu daruri 
pentru fiecare în parte.

Nu-i nici un copil prezent la 
sărbătoarea pomului de iarnă care 
să nu primească cîte un dar.

Pentru fiecare Moș Gerilă, care 
e abia de o șchioapă, ca și ei, 
are cîte un pachet plin cu cioco
lată, bomboane, biscuiți, nuci, 
mere, smochine...

Pentru fiecare dintre cei pre
zenți, pe lîngă darul oferit, el are 
și cîte o vorbă bună, cîte un sfat 
sau cîte. : o dojană (pentru acei 
care au făcut năzbîtii în anul 
trecut).

Copiii îi mulțumesc pentru da
ruri și... sfaturi și-i promit că în 
noul an vor fi și mai cuminți, nu 
vor mai supăra nici pe părinți, 
nici pe colegi, nici pe educatoa
re...

I. S. 

da peste plan 20.000 tone de căr 
bune, mina Petrila 25.000, Ani 
iioasa 17.000, Vulcan 15.000, Lu
peni 15.000, iar mina Uricani 
8.000 tone de cărbune peste pre
vederile planului pe 1960.

De o mare însemnătate pentru 
ridicarea activității economice a 
minelor este obiectivul stabilit 
de Conferința raională de partid 
privind obținerea în acest an a 
unui randament de cel puțin 
1,040 tone pe post. Im vederea 
îndeplinirii acestei sarcini1, hotă
rîrea Conferinței raionale subli
niază necesitatea extinderii tă
ierii cu havezele și mecanizării 
încărcării cărbunelui, reducerii 
posturilor neproductive, creșterii 
nivelului de calificare al tuturor 
categoriilor de muncitori.

Conferința raională cheamă co
lectivele minelor și întreprinde
rilor din Valea Jiului ca îm noul 
an 1960 să dezvolte succesele în 
lupta pentru obținerea de eco
nomii, pentru reducerea prețului 
de cost. Hotărîrea Conferinței 
raionale pune în fața colective
lor exploatărilor carbonifere sar
cina de onoare de a realiza o e- 
conomie peste plan în valoare 
de 6.755.000 lei. Un volum- im
portant de economii peste plan 
sînt chemate de asemenea să rea
lizeze și jelelalte întreprinderi 
din raion. Obiectivul privind 
realizarea de economii stabilit 
de Conferința raională de partid 
e de o deosebită însemnătate 
pentru mobilizarea oamenilor 
muncii din Valea Jiului la în
deplinirea uneia din principalele 
sarcini puse de plenara din de
cembrie — aceea de a se inten
sifica în anul I960 lupta pentru 
reducerea cheltuielilor de produc
ție. Hotărîrea Conferinței raio
nale indică principalele căi de 
reducere a cheltuielilor de pro
ducție în întreprinderile carbo
nifere : reducerea consumurilor 
specifice de lemn de mină, e- 
nergie electrică, extinderea ar
mării metalice în abataje și ga
lerii, îmbunătățirea calității pro
ducției etc.

Prin obiectivele mobilizatoare 
pe care le stabilește, hotărirea 
Conferinței raionale de partid 
constituie un program concret 
de muncă în fața comuniștilor 
și a celorlalți oameni ai muncii 
din Valea Jiului pentru obține
rea unor importante succese e- 
concmice, și în același timp o 
vie expresie a grijii pentru îm
bunătățirea condițiilor de mun
că și de viață ale oamenilor 
muncii. In anul în care am pă
șit oamenii muncii din Valea 
Jiului vor primi în folosință alte 
879 apartamente, o sală de spec
tacole la Lonea, aducțiuni de 
apă, băi, se va continua asfalta
rea șoselelor și a străzilor raio
nului. Conferința raională pune 
în fața Sfatului popular raio
nal, a conducerilor administrati
ve sarcini privind noi construc
ții social-culturale, școli, piețe, 
măsuri pentru o mai bună a- 
provizionare a populației. Cu- 
prinzînd sarcini atît în domeniul 
economic, cît și în domeniul so- 
cial-cultural, hotărîrea Conferin
ței raionale constituie un puter-

(Continuare în pag. 3-a)
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Brigăzi fruntașe
Cînd minerii din brigada co

munistului Firoiu loan din sec
torul II al minei Petrila s-au în- 
tîlnit din nou la muncă în a- 
nul 1960, ei au fost preocupați 
de același gînd: să obțină noii 
realizări în sporirea producției 
și productivității muncii. Și gîn- 
dul lor a prins viață. Ca și alte 
brigăzi de la această exploata
re, brigada condusă de Firoiu 
Ioan a scos la suprafață, în pri
mul șut din noul an, 41 tone de 
cărbune peste prevederile planu
lui. Randamentul obținut depă
șește 4 tone de cărbune pe post. 
In același sector lucrează și bri
gada tînărului miner Cosma Er
nest. In prima zi de muncă din 
noul an membrii acestei brigăzi 
s-au situat printre minerii frun
tași ai sectorului, extrăgînd în 
plus față de plan 32 teme de 
cărbune.



Mina Petrila 
se dezvoltă an 
de an. In ritm 
cu creșterea ni
velului produc
ției crește și 
înzestrarea teh
nică a minei. 
IN CLIȘEU: 
Aspect din ca
mera mașinii 
de extracție de 
la unul din pu
țurile oarbe ale 
minei Petrila.

Organizarea 
ritmică

INJECTAREA APEI ÎN STRAT
In R. Cehoslovacă, pentru a se 

ușura operația de abatare a căr
bunelui și a se reduce cantitatea

_ = — --------

Cercetări de laborator 
asupra cărbmtai
Capacitatea de cocsificare și în

nobilare a huilei poate fi determi
nată fără să se recurgă la o pre 
lucrare industrială preliminară. 
Un grup de cercetători de la Ins
titutul de geologie și prospectare 
a combustibililor din cadrul Acu 
demiei de Științe a U.R.S.S. au 
elaborat o nouă metodă pentru 
determinarea acestor indici.

Pe baza noii metode analiza 
se efectuează în laborator, stu- 
diindu-se cu microscopul mostre 
de cărbune luate In cursul fora
jului obișnuit. Determinarea com
poziției structurale a cărbunelui 
și a proprietăților componenților 
acestuia necesită de zeci de ort 
mai puțin timp decît atunci cin 
se aplică vechile metode.

înainte, pentru determinarea 
capacității de cocsificare a cărbu
nelui trebuiau săpate mici puțuri 
de explorare pentru a se obține 
cîteva tone de mostre de la dife
rite straturi. Aceste mostre erau 
apoi încercate în condiții de uzi
nă. întreaga operație necesita 
mai multe zile.

de praf ce se formează în timpul 
lucrului, se aplică pe scară larga 
procedeul umectării prealabile a 
masivului de cărbune, prin injec
tarea de apă sub presiune în 
strat. Presiunea cu care se intro
duce apa este de 15-20 at. Efec
tul este cu atît mai mare cu cît 
presiunea este mai mare și în u- 
nele cazuri s-a ajuns la presiunea 
de 150 at.

Procedeul este simplu, ușor ie 
aplicat și lipsit de pericol; pe 
lîngă că nu se mai formează praf, 
productivitatea la abatare crește 
de 2—3 ori. I

Sistem de relee 
pentru siguranța 
transporturilor

In ultimul timp a fost dată în 
exploatare la mina Gustav din 
Habartov (R. Cehoslovacă) prima 
instalație automată pentru dirija
rea transportului subteran. Noua 
instalație se compune din masa 
de comandă pe care se poate ob
serva mișcarea garniturilor cu 
vagonete și din sistemul de relee 
propriuzis, așezat în punctele im
portante ale transportului subte
ran.

La mina Aninaasa o nouă mașină 
de încărcat

Aninoasa a sosit o nouă mașină
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Zilele trecute, la mina
de încărcat cărbune în abataj cameră. Ea a fost adusă din R.P. 
Ungară pentru a fi încercată
cru din abatajele noastre, în scopul rezolvării încărcării meca
nice a cărbunelui în abatajele cameră.

Mașina se compune din două părți principale. Prima parte 
o constituie mecanismul de autopropulsare compus dintr-un 
cadru metalic avînd în loc de roți două șenilete acționate de 
un motor electric, capabile să se miște pe vatra abatajului. A 
doua parte este formată din mecanismul de adunat și transpor
tat cărbunele pușcat, putîndu-1 încărca cu ajutorul unor benzi 
transportoare de cauciuc pe crațer sau. direct în vagonete.

Noua mașină de încărcat cărbune în abataje cameră are 
o capacitate de încărcare de 40 tone pe oră. Ea va fi încercată 
primai dată în abatajul nr. 10 al sectorului I Aninoasa.

și folosită în condițiunile de lu-
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a muncii
metodă de îna'tă productivitate

In anul trecut productivitatea 
muncii pe Valea Jiului a crescut 
în medie cu 9,6 la sută în 11 luni 
față de aceeași perioadă a anului 
1958 iar producția cu 5,6 la su
tă, ceea ce înseamnă ca aproape 
80 la sută din sporul de produc
ție s-a realizat pe seama creșteri, 
productivității muncii. In anul a- 
cesta sarcina privind creșterea 
randamentelor este considera!' 
sporită față de cea avută în 1959.

Pentru obținerea pe bazin a 
productivității medii de 1,040 to
ne pe post, pe lîngă alte măsuri, 
este necesar ca iot mai multe 
locuri de muncă să treacă la 
ganizarea lucrului ritmic. In 
cest domeniu minerii sovietici 
țin o bogată experiență. In
niunea Sovietică s-a introdus la 
toate abatajele această metoda 
de muncă de înaltă productivita
te. Iată cum se procedează la mi
na Lutughin din Donbas în a! ■ 
tajul nr. 3 vest: abatajul fron
tal are o lungime de 205 m.'., 
grosimea stratului fiind de 1,2 m. 
cu înclinare de 10 grade. Se lu
crează cu armare metalică, cu di
rijarea coperișului prin rambleere 
parțială. Minerii perforează găuri 
cu perforatoare electrice. iar 
transportul este asigurat de trans
portoare SKR-11. Regimul de lu
cru constă din 3 schimburi a 6 
ore fiecare, cu pauza de o oră 
între schimburile I și II și de 4 
ore după schimbul III. Organiza
rea ritmică a muncii prevede aici 
2 schimburi productive și un 
schimb de reparații și întreținere. 
In abataj muncesc două schim
buri a cîte 28 muncitori fiecare, 
iar reparațiile și întreținerea sînt 
asigurate de 41 muncitori-. In a- 
bataj se obține o avansare medie 
lunară de peste 52 m. cu un ran
dament mediu în jurul a 7 tone 
de cărbune pe post.

Respectarea strictă a acestei 
metode de muncă implică însă 
măsuri tehnico-organizatorice ca
re să asigure o perfectă continui
tate a muncii în abataj.

La mina Vulcan metoda aceas
ta capătă un teren mereu mai 
larg, impusă fiind de necesitatea 
de a se obține în acest an o pro
ductivitate medie de cel pir 
0,940 tone pe post. Au fost luate 
măsuri pentru asigurarea condi
țiilor pentru o muncă ritmică 
în irontalele sectorului II și la 
unele abataje din celelalte sectoa
re. Brigada comunistului Bojtc 
Pavel muncește de cîtva timn 
după această metodă. In abata
jul său există acum o asernen 
organizare a muncii îneît fiecare 
schimb este în același timp pro
ductiv și de pregătire. In acest tel 
brigada obține peste 4 tone pe 
post randament mediu. Tot la 
Vulcan, trebuie menționat că bri
gada de avansări rapide a sec
torului de investiții, lucrînd în 
mod ritmic, obține zilnic în me
die 5 m. avansare în galerie dub
lă.

In concluzie, considerăm că ex
tinderea organizării lucrului rit
mic în toate abatajele și pregăti
rile miniere constituie una din 
cele mai valoroase rezerve inter
ne la îndemîna minerilor pentru 
creșterea productivității muncii.

Ing. HARAȚIU 1OAI
mina Vulcan

Din mineritul cehoslovac

Extinderea mecanizării muncii in subteran 
preocupare de seamă pentru fiecare tehnician și inginer

a a

vor

tre- 
mai

muncii, 
sarcini de 
din cartea 
a cadrelor

Dezbaterea sar
cinilor de plan 
care revin mine
rilor în anul a-
cesta, a scos în evidență faptul 
că există, și se pot crea în con
tinuare, posibilități pentru înde
plinirea și depășirea lor și a sar
cinilor trasate de Conferința ra
ională de partid. In cursul aces
tui an, minerii Văii Jiului
extrage cu peste 8 la sută mai 
mult cărbune față de anul 
cut din care cu 5,8 la sută 
mult cărbune cocsificabil. In a- 
ceiași ritm va trebui să sporeas
că și productivitatea

îndeplinirea acestor 
mare importanță cere 
minerilor și mai ales
tehnice o preocupare mai accen
tuată pentru extinderea metode
lor înaintate și mecanizarea pro
ceselor de muncă din subteran. 
Sarcinile prevăd ca în I960 să 
se extragă prin tăiere cu ha- 
veza cu 66 la sută mai mult căr
bune decît în 1959, cel puțin 
450.000 tone de cărbune să se 
scoată din abataje susținute me
talic. iar peste 70 la sută din 
lungimea galeriilor să fie arma
tă cu înlocuitori ai lemnului.

In ultimele luni ale anului 
trecut, la toate exploatările mi
niere s-au făcut pași însemnați 
pe calea extinderii tehnicii noi, 
a mecanizării muncii în subte
ran. Sînt bine cunoscute succe

sele obținute de minerii de Ia 
Petrila în privința 
toarelor de aeraj 
sondezelor sovietice 
Uricani minerii din
dus de Poloboc Constantin, lu- 
crînd cu o mașină de încărcat 
în abataj de tip Valea Jiului au 
obținut în decembrie o produc
tivitate medie de peste 7,5 tone 
pe post. Utilizînd 
re cu bandă li
nele brigăzi de 
înaintări de la 
Petrila, Vulcan, 
Lupeni, obțin vi
teze de avansa
re considerabil sporite.

Pentru anul în curs se preve
de înzestrarea minelor cu încă 
20 de reîncărcătoare cu bandă 
si cu 5 mașini de încărcat în 
abataje cameră La multe exploa
tări au fost luate deja și se tra
duc în fapt măsuri tehnico-or- 
ganizatorice menite să asigure 
folosirea completă și rațională a 
mecanismelor. La mina Uricani, 
de pildă, au fost pregătite cîteva 
abataje pentru a putea 
mașinile de 
în planurile 
pe sectoare 
obiective de 
perforajului 
burajului

forării sui- 
cu ajutorul 
SBM-3u. La 

abatajul con-

reîncărcătoa-

ventilatoarelor pneumatice cu 
cele electrice mai economice și 
altele.

Trebuie subliniat însă că dacă 
statul nostru face eforturi mari 
pentru a pune la dispoziția 
nerilor utilaje moderne, de 
re productivitate, extinderea 
canizării muncii în subteran 
buie să ducă necondiționat
creșterea producției și producti

vității muncii. 
Trebuie combătu
tă cu tărie ten
dința unor ingi
neri și tehnicieni 
de a cere me- 

înăsură, pentru

mi- 
ma- 
me- 
tre- 

la

PE TEME
ACTUALE

folosi 
încărcat. La Vulcan 
de măsuri alcătuite 
s-au prevăzut drept 
seamă introducerea 
electric, extinderea 

cu nisip, înlocinrea

canisme peste 
a-și ascunde astfel lipsurile pri
vind crearea condițiile bune de 
muncă brigăzilor de mineri.

Conducerile administrative sînt 
datoare să vegheze ca utilajele 
să fie folosite la capacitatea lor 
deplină. La mina Petrila în a- 
nul trecut cîteva susținătoare 
telescopice au fost ținute luni în
tregi în magazie în timp ce mi
nerii le-ar fi putut folosi din 
plin.

O sarcină de seamă revine în 
acest sens cercurilor A.S.I.T. de 
la exploatările miniere. Ingine
rii și tehnicienii membri ai 
A.S.I.T. au datoria de a studia 
mai aorofundat ca pînă acum po-

* Aparat pentru buraj > 
cu nisip >

Așa cum s-a dovedit in practi- S 
că, folosirea nisipului la lucrările s 
de pușcare este cel mai bun mij- < 
loc de buraj. Se mărește consi- i 
derabil efectul de rupere al ex- r 
plozivului, se mărește siguranța $ 
muncii. Aparatele de burat cu < 
nisip existente prezintă Insă u- 2 
nete neajunsuri prin faptul că 2 
sînt incomode, se pot defecta re- ) 
pede și nu dau un buraj corn- > 
plet. <

La mina Petr Cingr din bazi 2 
nul Ostrava (R. Cehoslovacă) > 
s-a conceput și executat un nou 5 
tip de aparat pentru buraj cu ni-x 
sip. Aparatul se compune dintr o < 
pîlnie tronconică ce servește l 
drept siloz pentru nisip, un ven- > 
til pentru aer comprimat și tu-$ 
but de injectare. La încercările < 
'efectuate, noul aparat a dus la 2 
următoarele rezultate: timpul Iu- 2 
crării se reduce la jumătate. ) 
greutatea aparatului plin nu > 
trece de 3,5 kg., manipularea es- s 
te extrem de simplă și sigură. < 

> Aparatul se poate folosi cu maxi. 2 
j mum de efect și pentru lucrările 2 
t de șistificare 
2 pierea lui se

(

sibilitățile de ex- S 
tindere a meca- $ 
nizării complexe, S 
a micii meca- ?

nizări, de a studia aspectele teh- > 
nico-economice și de a veni cu s 
soluții practice. <

Așa cum s-a arătat și la Con- J 
ferința raională de partid, orga
nele competente din 
precum și cele de la 
trebuie să rezolve în 
problema mecanizării 
în abataje cameră, 
făcute pînă acum dovedesc că e- 
xistă posibilități largi în această 
direcție. Este de asemenea nece
sar să fie atrase mai activ la 
munca de cercetare cadrele di
dactice de la Institutul de mine, 
inginerii de aici care pot contri
bui din plin la extinderea îneca-, 
nizării în Valea Jiului.

O atenție mai mare trebuie a- 
cordată muncii inovatorilor și ra- 
ționalizatorilor. _ 
cut au 
inovații 
au fost 
necesar 
valoare 
cate, contribuind astfel la extin
derea micii mecanizări, la redu
cerea prețului de cost al pro
ducției extrase. Folosind mai bi
ne și din plin bogata înzestrare 
tehnică de care dispun, minerii 
Văii Jiului au reale posibilități 
pentru continua creștere a nive
lului extracției de cărbune

combinat, 
exploatări 

acest an 
încărcării 

Progresele
a abatajelor. Um- 
face rapid.

Dacă anul tie- 
fost propuse peste 250 
doar o parte din acestea 
aplicate. Este absolut 
ca toate inovațiile de 
să fie neîntîrziat apli-

Inifiativa Gaganova
La mina complexă Julius Fu- 

cik din bazinul Ostrava s-a dat 
în exploatare la începutul lunii 
decembrie un abataj frontal lung 
de 120 metri. Aici a fost trecuta 
să lucreze o brigadă formată din 
mineri proaspăt calificați, in 
conducerea au luat-o trei mineri 
cu experiență. In abataj a fost 
introdusă o combină Donbas. 
Sub conducerea pricepută a celor 
trei mineri, brigada a obținut re
zultate bune în muncă. După 
cum informează revista ,,Ceskos- 
lovensky hornik“ (Minerul ceho
slovac) în luna decembrie noua 
brigadă a extras peste sarcinile 
de plan mai bine de 400 tone de 
cărbune cocsificabil.



Sarcini de mare răspundere 
în fața organizațiilor de partid

(Urmare din pag. l-a)

nic factor de mobilizare a ma
selor largi de oameni ai muncii, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, spre noi succese în pro
ducție și în creșterea nivelului 
de trai.

Hotărirea Conferinței raionale 
de partid subliniază că garanția 
îndeplinirii sarcinilor economice 
și social-culturale o constituie 
ridicarea continuă a nivelului 
muncii de partid, întărirea or
ganizațiilor de partid. In acest 
scop, Conferința raională pune 
în fața organizațiilor de partid 
sarcina de a lupta pentru întă
rirea continuă a vieții interne 
de partid, pentru activizarea 
tuturor membrilor și candidaților 
de partid spre a-și îndeplini cu 
succes rolul de conducători po 
litici, de exemple personale îts 
munca de zi cu zi.

in vederea creșterii capacită
ții lor organizatorice, organiza
țiile de partid sînt chemate, prin 
hotărîrea Conferinței raionale, 
să acorde atenția cuvenită mun
cii de primire în partid. In a- 
ceastă direcție sînt prevăzute 
sarcini concrete privind lărgirea 
activelor fără de partid prim a- 
tragerea în aceste active a celor 
mai buni oameni ai muncii din 
mine și întreprinderi, în special 
a celor direct productivi, îmbu 
nătățirea muncii de educare co 
munistă a tineretului, atragerea

. partid a femeilor muncitoare, 
a cadrelor didactice, a medicilor 
devotați cauzei partidului.

Conferința raională atrage a- 
tenția organizațiilor de partid 
ca în munca de primire de can
didați și noi membri să acorde 
toată atenția calităților politice, 
profesionale și morale ale celor 
care solicită primirea în partid, 
de a preîntîmpina pătrunderea 
în partid a elementelor necores
punzătoare sau carieriste. Tot 
odată, organizațiile de partid 
trebuie să muncească cu toată 
răspunderea pentru educarea can. 
didaților și a noilor membri de 
partid.

Hotărîrea Conferinței raionale 
obligă de asemenea organiza
țiile de partid să muncească cu 
toată răspunderea pentru îmbu 
nătățirea desfășurării învățămîn- 
ului de partid, pentru educarea 

marxist-leninistă a membrilor și 
candidaților de partid. Trebuie 
luate măsuri pentru ridicarea 
frecvenței la învățămînt la cel 
puțin 90 la sută, legarea strînsă 
a învățămîntului de sarcinile e- 
conomice care stau în fața cursan- 
ților.

In vederea mobilizării maselor 
largi de oameni ai muncii la în
deplinirea sarcinilor puse de

Pregătirea temeinică a lecțiilor — 
sarcină de bază a propagandistului

îndeplinesc de mai mulți ani 
munca de propagandist în ca
drul învățămîntului de partid. In 
acest an școlar biroul organiza
ției de bază mi-a încredințat sar
cina să conduc un cerc de eco
nomie politică, unde sînt înca
drați 25 de cursanți — toți mem
brii de partid.

In munca de propagandist pri
mesc permanent ajutorul și în
drumarea biroului organizației de 
bază care se preocupă îndeaproa
pe de mobilizarea cursanților la 
învățămînt. Din experiența anilor 
trecuți mi-am dat seama că buna 
desfășurare a învățămîntului de 
partid, în vederea însușirii temei
nice a învățăturii marxist- 
leniniste de către elevi, depinde 
în mare măsură de nivelul mun
cii propagandistului.

Pentru a munci la un nivel 
corespunzător, particip întotdea
una la pregătirile ce se fac în 
cadrul cabinetului de partid! Pen
tru o cit mai bună însușire a 
lecțiilor studiez temeinic mate
rialul bibliografic indicat. Pun de 
asemenea accent pe citirea cu re
gularitate a presei de partid, cen
trale și locale. Sînt abonat ia 

partid, Conferința raională tra
sează organizațiilor de partid 
sarcina de a îmbunătăți munca 
de agitație. Numărui agitatori
lor din întreprinderile, institu
țiile și organizațiile economice 
ale Văii Jiului trebuie mărit la 
9000, iar a! celor din cartiere și 
sate la 3000. Organizațiilor de 
partid li se cere să asigure in
struirea cu regularitate a agita
torilor, cel puțin odată pe lună. | 
Gazetele de perete, agitația vi- | 
zuală, televizoarele, stațiile de 
radioficare, brigăzile artistice de 
agitație trebuie folosite din plin 
pentru desfășurarea unei largi 
munci politice de masă in rîn- 
dul oamenilor muncii.

Deosebit de importante sînt 
prevederile hotărîrii Conferinței 
raionale privitor la întărirea 
conducerii de către partid a or
ganizațiilor de masă, în primul 
rînd a celor sindicale, de tineret 
precum și a sfaturilor populare 
Sindicatele sînt chemate ca Ia 
baza întrecerii socialiste în a- 
cest an să fixeze drept obiectiv 
sarcinile economice stabilite de 
Conferința raională de partid. 
Sindicatele sînt de asemenea da
toare să vegheze la asigurarea 
de către conducerile minelor și 
întreprinderilor a condițiilor teh- 
nico-organizatorice pentru înde
plinirea angajamentelor de între
cere. In privința muncii cu tine
retul, organizațiilor de partid li 
se cere ca, paralel cu mobiliza
rea tinerilor muncitori spre noi 
succese în muncă, să îndrume 
Îndeaproape organizațiile U.T.M 
pentru ca acestea să mobilizeze 
tinerii la acțiuni de muncă pa
triotică, în educarea și organi
zarea. judicioasă a timpului liber. 
Extinderea formelor tinerești ds> 
muncă, luarea în patronaj a lo
curilor de muncă rămase în ur
mă trebuie să preocupe de ase
menea organizațiile lî.T.M

Prevederile hotărîrii Conferin
ței raionale de partid constituie 
de asemenea, pentru sfaturile 
populare, un îndreptar prețios 
în activitatea lor privind gospo
dărirea localităților, aproviziona
rea populației, valorificarea re- ’ 
surselor locale, dezvoltarea sec- I 
torului socialist Ia sate.

Hotărîrea Conferinței raionale 
constituie pentru organizațiile' de 
partid, de masă și obștești, un 
program concret de activitate I 
rodnică. Traducerea în viață a j 
prevederilor hotărîrii va duce la ’ 
obținerea de noi și importante j 
succese în producție, la îmbună- ! 
tățirea activității organizațiilor * 
de partid, la antrenarea maselor • 
largi de oameni ai muncii din 
Valea Jiului la îndeplinirea cu . 
cinste a mărețelor sarcini de • 
construire a socialismului. I

„Munca de partid1* pe care o ci
tesc cu atenție.

De obicei planul pentru expu
nerea lecțiilor îl fac mai dezvol
tat. In el introduc cît mai multe, 
exemple. Expunerea o fac mai 
mult liber, conducîndu-mă după 
pianul întocmit. Mă străduiesc 
ca explicațiile mele să fie cît mai 
bine înțelese de cursanți. Unii 
înțeleg mai ușor problemele pe 
care le expun fiind mai bine pre
gătiți, alții mai greu și pe aceștia 
caut să-i ajut mai îndeaproape.

După expunerea lecției indic 
cursanților materialul bibliogra
fic pe care trebuie să-l studieze. 
O part» din elevi dispun de ma
terial bibliografic, de manuale de 
economie politică ediția 1959. Din 
biblioteca clubului am obținut în
că 5 manuale de economie politică 
pe care le folosim în cadrul cer
cului.

La sfîrșitul expunerii accentuiez 
în mod deosebit problemele prin
cipale pe care se vor axa discu
țiile ce se vor purta în seminar. 
Acest procedeu ajută mai bine 
pe cursanți să urmărească în tim
pul studiului problemele de bază 
și să-și întocmească conspectul

Expoziție de arte plastice la Bărbateni

de
is-Î

lrs incinta clubului Bărbăteni s-a deschis o expoziție 
desene și sculptură; prima expoziție de arte plastice din 
toria acestei așezări.

Această expoziție cuprinde rodul muncii a circa 40
< membri din cercul de arte plastice deschis aici și condus
< tî nărui profesor de sculptură C. Iliescu.
ț Iată, în clișeu, un aspect din sala exponatelor — colțul i 
j statuetelor, a reliefurilor și a mulajelor de gips. J

de 
de

La Termocentrala Paroșe ni

Realizările GStifiufe in inireterea sorialisia 
im sînt soiiiieni nopolariiaie

Rezultatele frumoase obținute 
în întrecerea socialistă, de către 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
Termocentralei Paroșeni pe anul 
1959 și angajamentele luate pen
tru noul an 1960 dovedesc hotă
rîrea acestui harnic colectiv de 
a obține noi succese.

Ocupîndu-se în permanență de 
dezvoltarea întrecerii socialiste, 
organizația de partid acordă un 
ajutor tot mai mare comitetului 
sindical de secție și grupelor sin
dicale pentru atragerea în între
cerea socialistă a tuturor munci
torilor în vederea îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor de plan și a 
angajamentelor luate.

Este pozitiv faptul că în uzi
nă întrecerea socialistă are un 
caracter permanent și a cuprins 
majoritatea salariaților. Populari
zarea rezultatelor obținute în în
trecere se face însă doar cu oca
zia unor anumite zile din an, ca 
de exemplu, 1 Mai, 7 Noiembrie, 
30 Decembrie. Comisia de urmă
rire și popularizare a rezultate
lor obținute în întrecere practică 
obiceiul de a aștepta situația 
contabilă de la sfîrșit de lună 
doar pentru a fi înregistrată. Cu 
toate că organizația de partid a 
trasat sarcină acestei comisii de 
a organiza o largă publicitate 
în jurul rezultatelor obținute nici 

ținînd seama de ideile principale 
din lecție.

Am căutat să țin o legătură 
permanentă cu tovarășii din cerc., 
mă interesez de modul în care 
ei își organizează studiul, le ex
plic problemele pe care nu le în
țeleg și caut să ajut pe acei 
care din motive bine întemeiate 
au lipsit de la expunere.

In seminar canalizez discuțiile 
înspre dezbaterea problemelor 
principale ale lecției. Printre cei 
mai activi tovarăși la discuții 
se numără Sandru Iosif. Matei 
Mircea, Grecu Simion. Svoboda 
Tiberiu I, Gaiță loan și Brîndu- 
șa Aurel. Pregătirea politică și 
ideologică a acestor cursanți se 
reflectă de altfel și în munca 
lor de zi cu zi. Ei se numără 
printre cei mai destoinici munci
tori ai sectorului VIII. Din cei 
25 de cursanți cîți sînt încadrați 
în cerc, 15 nu au nici o absen
ță nemotivată la cele 4 lecții 
predate pînă în prezent.

Încă de la începutul anului- de 
învățămînt am atras atenția 
cursanților asupra necesității în
tocmirii conspectelor la fiecare 
lecție. Cea. mai mare parte a 

£
i

pînă în prezent nu există un gra
fic corespunzător.

Membrii comisiei, tov. Căpâțî- 
nă Vasile, Munteanu Romul, Po
pescu Veronica și Petuc loan, nu 
cunosc nici în prezent (deși a 
trecut un an de cînd au fost aleși 
în această funcție) ce sarcini le 
revin, și cum trebuie să se achi
te de ele pretinzînd președintelui 
comitetului sindical să culeagă el 
datele necesare, pentru a fi puse 
la... dosarul de evidență cu rezul
tatele întrecerii.

Tovarășul Manițiu xiurel, preșe
dintele comitetului sindical de sec
ție a tolerat și el aceste lucruri) 
în loc să instruiască temeinic co
misia și să tragă la răspundere 
pe membrii ei inactivi. O slabă 
preocupare au manifestat și to
varășii din comitetul de întreprin
dere pe complex. De exemplu to
varășul Deladi Adrian nici nu s-a 
sezisat de faptul că muncitorii 
i-au atras atenția în repetate rîn- 
duri asupra necesității populari
zării fruntașilor în producție. Co
mitetul sindical de secție are da
toria să ia măsuri pentru reacti- 
vizarea comisiei de urmărire a 
întrecerii socialiste, instruind-o și 
ajutînd-o să confecționeze un gra
fic corespunzător pentru populari
zarea realizărilor.

A. N.

cursanților întocmesc conspecte în
grijite, bine sistematizase. întoc
mesc conspecte bune mai ales to
varășii Nicorici Alexandru, Hebe- 
dean Ștefan și alții.

In cerc mai sînt însă cursanți 
care absentează de la ședințele 
ce se țin și nu se străduiesc să 
conspecteze materialul bibliogra
fic. Tovarășul Șerban Gheorghe 
este unicul din cerc care nu are 
nici o prezență, iar tovarășii 
Svoboda Tiberiu II, Bordoi Victor 
și Ciupercă Petru au numai o 
singură prezență la învățămînt.

Printre tovarășii care nu-și în
tocmesc conspecte se numără Ci- 
pu Iosif, Biro Iosif. Cursanții 
Erdos Carol, Dănescu Dumitru 
și alții nu se prezintă la învăță- 
mîntul de partid suficient de pre
gătiți și nu i-au parte activă la 
dezbaterea problemelor în semi
nar.

De acești cursanți caut acum 
să mă ocup mai îndeaproape. Cu 
ei a stat de vorbă și biroul or
ganizației- de bază, îndrumîndu-i 
la o muncă mai sîrguincioasă. 
Sînt convins că în scurt timp și 
acești tovarăși se vor ridica la 
nivelul celorlalți cursanți.

SZOLGA STEFAN 
propagandist la cursul de eco
nomie politică din organizația 

de bază nr. 8 E. M. Petrila
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: TEATRUL DE STAT j 
: „VALEA JIULUI** j 

;! PETROȘANI I;
j prezintă spectacolele \

1 Joi 7 ianuarie 1930 JI înșir te mărgărite <;
de Victor Eftimiu J

Regia : Ion Petrovici >
Scenografie: AI. Ollan 

sîmbătă 9 J
duminică 10 ianuarie 1960 

■ j premiera j >
< PARTEA LEULUI ]!
11 comedie în 3 acte -!
/ de C. Teodoru '
J Regia: Marcel Șoma i i 

Scenografia: Lidia PincusVIZITAȚI î
MilEEE DE SOMI î 

a 

ale O. C. L. Produse s 
a 

Industriale de unde :M 
vă puteți aproviziona : 
cu un bogat sorti- ! 
ment de mărfuri cu i a

Ș PREȚURI REDUSE î
Soldurile de confecții i

S se V1ND și cu PLATA ș 
S în RATE.

Reinflow-vâ abonamentele 
la ziarul

„Steagul roșu“
Abonamentele se pri

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

PR06RAM DE RADIO
7 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
populară romînească, 8,00 Din 
presa de astăzi, 8,45 Din muzica 
popoarelor sovietice, 9,20 Muzică 
de cameră, 10,00 Drumeții ve
seli (reluare), 11,03 Cîntecul și 
jocul popular în creația compozito
rilor noștri, 12,10 Muzică ușoară 
romînească, 13,05 Concert simfo
nic, 14,00 Concert de prînz, 15,10 
Melodii populare romînești, 15,40 
Concert de muzică din opere, 
16,15 Vorbește Moscova ! 18,30
Almanah științific, 19,20 Pro
gram de cîntece și jocuri, 20,00 
Concert simfonic, 22,00 Din crea
ția clasicilor noștri : George Coș- 
buc. PROGRAMUL II. 14,07 De 
la fluier la marile ansambluri,
14.30 Program emis de studioul 
regional Craiova, 15,00 De toate 
pentru toți (reluare), 15,30 Pro
gram de valsuri, 16,30 Muzică 
simfonică imprimată pe discuri 
„Electrecord**, 17,35 Cîntă or
chestra de estradă a Radiodifu
ziunii poloneze, 18,05 Soliști și 
formații artistice de amatori,
18.30 Cîntece din țări prietene 
— noi înregistrări, 19,45 Con
cert de muzică ușoară, 21,15 
Răsună cîntecul și jocul pe în
tinsul patriei, 21,45 Părinți și 
copii.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Theodora; AL. SAHIA: 
Contrabandiștii; PETRILA; Azi 
pentru ultima oară; LUPENI : 
Cum se mișcă Pămîntul; BAR- 
BATENI : Discordia (Responsa
bilii cinematografelor din Uri- 
cani, Aninoasa și Lonea n-au 
trimis redacției programarea fil
melor la cinematografele respec
tive).



»»„Acibi este rlRdul Occidentului
Largul ecou internațional al interviului acordat 
de N.S. Hrușciov ziarului argentinian «Clarin»

OTTAWA 5 (Agerpres). TASS 
anunță :

Ziarele canadiene au publicat 
la 4 ianuarie, la loc de frunte 
răspunsurile lui N. S. Hrușciov 
la întrebările directorului ziaru
lui argentinian „Clarin". R. 
Noble.

Presa canadiană acordă o deo
sebită însemnătate declarației 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. cu privire la 
faptul că Uniunea Sovietică nu 
va relua experiențele cu arma 
nucleară dacă nici țările occi
dentale nu vor face acest lucru 
și că ea este gata oricînd să îm- 
cheie un acord cu privire la în
cetarea pentru totdeauna a ex
periențelor nucleare.

Ziarul conservator „Globe 
and Mail" publică declarația lui 
N. S. Hrușciov sub titlul : „A 
cum este rîndul Occidentului — 
declară Rusia. Sîntem gata să 
semnăm un acord cu privire la 
încetarea experiențelor atomice — 
Hrușciov".

In articolul său 
„Globe and Mail" scrie că 
rile Occidentului trebuie să 
Iute — ca pe o mărturie a 
tențiilor pașnice ale Uniunii 
vietice — declarația făcută 
N. S. Hrușciov în cadrul recep
ției organizate cu prilejul Anu
lui nou, la Kremlin, cu privire 
la faptul că Uniunea Sovietică 
este gata să-și desființeze ar
mata dacă vor fi adoptate pro
punerile sovietice cu 
dezarmarea generală 
că este posibil ca ea 
că în mod unilateral 
armate

redacțional
ță- 
sa- 
in- 

So- 
de

privire la 
și totală si 
să-și redti- 
fortele sale

★

(Agerpres)BUENOS AIRES 5
TASS anunță :

Ziarul „Buenos Aires Herald" 
a publicat o expunere amănun
țită a răspunsurilor președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, la în
trebările directorului ziarului 
„Clarin", R. Noble. Ziarul acor
dă principala atenție problemei 
dezarmării, subliniind importan
ța ei pentru întreaga omenire.

„Premierul sovietic N S 
Hrușciov, scrie ziarul, și-a ex
primat speranța că în anul I960 
va fi înlăturată pentru totdeauna 
primejdia unui nou război mon
dial".

★

LONDRA 5 (Agerpres).
Presa engleză din provincie 

comentează pe larg răspunsu
rile date de N. S. Hrușciov di
rectorului ziarului argentinian 
„Clarin". Ziarele acordă o deo
sebită atenție afirmației lui N. S 
Hrușciov că în cazul în care 
propunerea sovietică cu privire 
la o dezarmare generală și to
tală ar deveni obiectul unui re
ferendum în rîndurile popoare
lor, ea ar fi sprijinită de majo
ritatea absolută a populației 
globului.

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

Primul ministru ai Indiei, 
Nehru despre perspectivele 

destinderii internaționale
DELHI 5 (Agerpres)
La 4 ianuarie, în cadrul unui 

interviu televizat acordat corpora
ției britanice B.B.C., primul mi
nistru al Indiei, Nehru, a declarat 
— referindu-se la problema răz
boiului rece — că „încă de pe 
acum există unele semne ale slă
birii lui. Cred că el va slăbi și 
în viitor". In următorii 10 ani, 
în lume, problemele militare vor 
avea o însemnătate mai mică. Va 
fi efectuată în mod inevitabil, o 
dezarmare considerabilă".

zla-

dezarmării 
impresie 
din An 
și „Bir- 
răsufla-

„Dl. Hrușciov, subliniază 
ruî „Guardian", are dreptate 
cînd declară că dezarmarea este 
problema cea mai arzătoare a 
timpurilor noastre".

Ziarul „Birmingham Post" scrie 
în articolul său redacțional ur
mătoarele : „Afirmația lui Hruș
ciov că oamenii simpli din lu
mea* 1 * * * întreagă ar saluta o dezar
mare imediată este foarte ade 
vârâtă".

Criminalul de război 
Karl Oberg — „călăul
Parisului” — va fi pus 

în libertate de autoritățile 
franceze

PARIS 5 (Agerpres)
Ziarul „l’Humanite" relatează 

că opinia publică din Franța a 
primit cu vie indignare hotărî'rea 
autorităților franceze de a pune 
în libertate pe criminalul de răz
boi, Karl Oberg, supranumit pen
tru bestialitățile sale din timpul 
ocupației fasciste „călăul Parisu
lui".

„Nici un patriot francez, scrie 
ziarul, nu poate uita că Oberg 
este călăul a 80.000 de francezi 
omorîți din ordinul lui în timpul 
ocupației hitleriste".

„Eliberarea lui Oberg nu este 
altceva decît o 
moriei tuturor 
jertfit pentru a 
cisma fascistă".

BANKOK — După cum trans
mite corespondentul agenției 
France Presse, la 4 ianuarie a 
sosit la Bankok, într-o vizită de 
două zile, ministrul de război al 
S.U.A.. Brucker. In timpul călă
toriei sale la Bankok Brucker 
va vizita cartierul general al 
S.E.A.T.O. și va avea consfă
tuiri cu conducătorii misiunilor 
americane din Tailanda. Din 
Bankok, Brucker se va îndrepta 
spre Saigon (Vietnamul de sud).

MOSCOVA — Cu prilejul săr
bătorii naționale a Birmaniei -- 
Ziua independenței, ambasadorul 
Uniunii Birmane în U.R.S.S. U 
Cin a rostit la 4 ianuarie o cu- 
vîntare la posturile de televiziu
ne din Moscova.

MOSCOVA — Expediția sovie
tică care se înapoiază de la Po
lul sud geografic — cu destina-

Dîndu-și seama de faptul că 
această nouă confirmare a po
ziției consecvente - a Uniunii So
vietice în problema 
va produce o puternică 
asupra oamenilor simpli 
glia, ziarele „Guardian" 
mingham Post" repetă 
tele afirmații că Uniunea Sovie
tică „nu dorește să ajungă la o 
înțelegere" în problema contro
lului și inspecției exercitate asu
pra experiențelor cu arma nu
cleară. „Birmingham Post" nu 
poate însă să nu recunoască că 
„forța cuvîntărilor Iui N. S 
Hrușciov constă în, primul rînd 
în faptul că în timp ce Rusia 
se declară dispusă să aducă o 
contribuție practică la problema 
dezarmării, America tărăgănează 
rezolvarea ei". Ziarul scrie că 
este „regretabilă" recenta decla
rație a președintelui Eisenhower 
că S.U.A. pot reîncepe experien
țele nucleare.

In legătură cu aceasta ziarul 
„Scotsman" scrie: „America nu 
poate să continue să ignoreze 
dorința tuturor popoarelor de a 
se interzice experiențele 
cl-eare".

nu-

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

profanare a me- 
acelor care s-au 
apăra Franța de

Opinia publică italiană 
salută apropiata călătoria 
a președintelui Gronchi 

în U. R. S. S.
ROMA 5. Corespondentul Ager

pres anunță:
Poporul italian salută eu căl

dură apropiata călătorie pe care 
președintele Gronchi o va face în 
Uniunea Sovietică. Presa italiană 
acordă un spațiu larg scrisorilor 

și telegramelor trimise președinte
lui Gronchi de către conducători 
ai organizațiilor obștești, deputați 
ai organelor locale de autocondu- 
cere, cetățeni simpli în care a- 
ceștia urează președintelui drum 
bun și-și exprimă speranța că a- 
ceastă vizită va duce la stabili
rea unor legături trainice de prie
tenie între Italia și U.R.S.S., con
tribuind astfel la micșorarea ge
nerală a încordării internaționale.

..Un pas important pe calea 
spre asigurarea unei păci trai
nice, în numele progresului tutu
ror popoarelor", astfel caracteri
zează Consiliul Național al Păcii 
din Italia importanța vizitei lui 
Gronchi la Moscova

Construirea 
unei autostrăzi 

de 2100 km. în U.R.S.S.

Kir 
Ca-

km
Taș-

a și fost deschisă pentru Ț

• 
t 
t 
t 
t

FRUNZE 5 (Agerpres). — | 
TASS anunță: |

Presa locală relatează des- 4 
pre lucrările de construire a 
unei autostrăzi în lungime de 
2100 km. care va lega 
ghizia de Uzbekistan, 
zahstan și Tadjikistan.

Porțiunea de 800 de 
Alma-Ata — Frunze — 
kent 
circulație. S-a terminat con
struirea primei părți a șoselei 
de mare altitudine Frunze— 
Os, lungă de 600 km. Această 
șosea trece prin Tian-Șanul 
central. Șoseaua, a cărei con
strucție va fi terminată în ur
mătorii doi ani, va scurta cu 
75 la sută, în comparație cu 
liniile de cale ferată, drumul

4
i

* 
f
♦

i

i
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♦ 
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i
4 
i 
t

t
4
4 
♦ 

dintre regiunile nordice și cele I 
sudice ale Kirghiziei.

Autostrada din Asia Cen- 
trală va contribui la întărirea 
legăturilor economice dlntrs 
republicile sovietice din aceas
tă regiune.

4
i
* 
ț
♦!
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ția „Vostok a trecut la 4 
ianuarie de paralela 83. In șase 
zile membrii expediției au par
curs spre nord aproximativ 770 
km. Pînă la stațiunea „Vostok" 
situată în regiunea Polului sud 
geografic au mai rămas 510 km.

BERLIN — După cum anunță 
agenția ADN, în legătură cu pro
clamarea independenței Cameru
nului, președintele Republicii 
Democrate Germane Wilhelm 
Pieck, a 
nistru al 
Ahidjo, o 
în care 
R.D.G. a 
Republica 
veran.

președintele 
Germane

adresat primului mi- 
Republicii Camerun, 

telegramă de felicitare 
anunță că guvernul 
hotărît să recunoască 
Camerun ca stat su-

LONDRA — La 5 ianuarie, 
primul ministru al Angliei, Mac
Millan, își începe vizita prin 
mai multe țări africane : Ghana,

: Infima mi noi linii aeriene âs comunității î 
i rapide iienîru talalori m II. n. S. S. i
♦ MOSCOVA 5 (Agerpres). —
♦ TASS anunță:
♦ Lai 4 ianuarie între Moscova 
J și Așhabad a fost inaugurată
♦ linia aeriană de comunicații ra-
♦ pide pentru călători deservită
♦ de avioanele turbopropulsoare 
X „IL-18", care parcurg această
♦ distanță în 4,30 ore. înainte,
♦ zborul de la Moscova la Așha-
♦ bad — capitala Turkmeniei se 
X făcea în 10—12 ore.
♦ In anul I960 transporturile
♦ de călători pe liniile aeriene in-
♦ terne ale Uniunii Sovietice vor
♦ spori cu 30—35 la sută. Aceas-
♦
♦ ta se va realiza prin folosirea
♦ pe scară largă a avioanelor de 
î mare viteză și mare capacitate 
X de transport.
♦

Șapte volume de amintiri 
despre V, L Lenin

MOSCOVA 5 (Agerpres) — 
TASS anunță :

La Moscova au fost publica
te șapte volume de amintiri des
pre V. 1. Lenin, cu prilejul îm
plinirii în luna aprilie a 90 de 
ani de la nașterea întemeietorului 
partidului comunist și al statu
lui sovietic.

Volumele cuprind amintiri 
scrise de cunoscuți fruntași ai 
vieții publice și oameni de stat 
sovietici care l-au cunoscut per
sonal pe Lenin și au lucrat 
mulți ani cu el, ca de pildă, 
Anatol Lunacearski (1875—

Creșterea preturilor și a speculei 
în Vietnamul de sud

SAIGON 5 (Agerpres)
Potrivit relatărilor presei din 

Saigon, în Vietnamul de sud pre
țurile mărfurilor de larg consum 
continuă să crească cu repezi
ciune. Prețul textilelor a sporit 
cu 50 la sută, iar pînzeturile, me
dicamentele de import și anvelo
pele pentru biciclete se vînd la 
bursa neagră. Creșterea prețurilor 
afectează nu numai mărfurile de 
primă necesitate, dar chiar și 
mărfurile importate în cantități 
mult mai mari decît este necesar, 
în cadrul „ajutorului" din S.U.A.

Din relatările presei reiese că 
cei care se ocupă cu specula de 
mărfuri sînt marii capitaliști care 
conduc o rețea întinsă. Nume
le lor nu poate fi însă pu
blicat de presă din cauza greută-

Nigeria, Rodezia de Nord și de 
Sud, Uniunea Sud-Africană, pro
tectoratele Beciuanaland, Swazi
land și altele.

După cum reiese din comen
tariul agenției Reuter, vizita 
primului ministru britanic Mac
Millan „subliniază importanța pe 
care o acordă guvernul britanic 
continentului african și influen
ței evenimentelor din acest con
tinent asupra problemelor inter
naționale".

PNOM PENH — La Pnom 
Penh se desfășoară într-un ritm 
rapid lucrările de construcție a 
spitalului oferit în dar de Uniu
nea Sovietică poporului Cam- 
bodgiei. Pînă în prezent s-au e- 
fectuat 80 la sută din întregul 
volum de lucrări. Potrivit ulti
melor calcule, construcția spi
talului va fi terminată în luna 
aprilie a. c. — cu cîteva luni îna
inte de termenul stabilit. Din 
U.R.S.S. sosesc aparatele medi
cale cu care va fi înzestrat spi
talul

Este vorba de avioanele X 
„TU-104", „IL-18", „AN-10" ♦
In prezent aceste avioane de ♦ 
servesc peste 30 de linii inter- X 
ne ale „AEROFLOT"-ului. X

Pe lîngă aceasta, în primă- * 
vara lui 1960, pe numeroase* 
linii interne vor fi date în ex- ♦ 
ploatare și avioane trainsconti- X 
nentaile „TU-114". Aceste avi-$ 
oane vor putea transporta, de ♦ 
pildă, în 7—8 ore, fără escală, ♦ 
de la Moscova la Vladivostok X 
200 de călători. ♦

Avioanele turbopropulsoare și ♦ 
turboreactoare vor fi introduse , 
și pe numeroase linii aeriene • 
internaționale printre care: ♦ 
Moscova — Sofia, Moscova — X 
București, Moscova' — Berlin, * 
Moscova — Viena ♦

• »♦<♦♦•>»♦♦♦»♦»♦»»♦»♦»»♦♦♦»♦

1933), primul comisar al poporu
lui pentru învățămînt, cunoscut 
specialist în istoria literaturii și 
artei; Klara Zetkin (1857—19331 
cunoscută fruntașă a mișcă 
muncitorești germane și inter
naționale; Maria Essen (1872— 
1955), care a participat la miș
carea revoluționară încă din a- 
nul 1892 ; Nikolai Gorbunov 
(1892—1938), secretar al consi
liului comisarilor poporului; Ni
kolai Semasko (1874—1949), u- 
nul din organizatorii sistemului 
de ocrotire a sănătății în 
U.R.S.S.

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

ților întîmpinate de aceasta. Zia
rele din Saigon se referă în ul
tima vreme la un așa nuiif 
„grup invizibil" de speculanț 
grup în care poporul recunoaște 
familia dictatorului proamerican 
al Vietnamului de sud, Ngo Dinh 
Diem.

( Ziarele din New York
> apreciază în mod
' deosebit primul concert 
?al Orchestrei Simfonice 
( de Stat a U. R. S. S.
( VEW YORK 5 (Agerpres) — 
( TASS anunță:
> Ziarele din New York aprecia- 
) ză în mod deosebit primul con- 
( cert al Orchestrei Simfonice de 
t Stat a U.R.S.S. „New York Wo- 
\ rid Telegramm And Sun" scrie: 
) Profund emoționați de interpre- 
? tarea măeastră a muzicii lui 
( Ceaikovski. miile de spectatori 
( au răsplătit orchestra, pe d.rl- 
) jor și solist cu cele mai furtu- 
ț noasc aplauze cu care a fost

i
' cîndva înttmpinat vreun grup de 

oameni de artă sovietici. Ceai
kovski continuă ziarul, a apărut 
într-o lumină nouă. în întreap 
sa măreție. Considertndu-ne cu
noscători — de mulți ani — ai 
simfoniei a V-a, am simțit de

\ astădată în ea o torță și vitali- 
\ tate pe care, după cum se vede, 
) nici nu o bănuiam.
) Ceea ce putea fi pur și sim- 
( piu încă o lectură muzicală a l'ti 
. Ceaikovski, s-a transformat în- 
) tr-o demonstrație a credinței șl 
) convingerii, întărită de o tradi- 
? (ie temeinică și de o înaltă mă- 
( estrie atit din punct de vedere 
< al tehnicii cit și din punct d1 
} vedere al expresivității.


