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Pentru un nou avint in întrecerea socialistă, pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de Conferința raională de partid

Chemarea la întrecere a colectivului minei Lupeni
Colectivul de muncitori, tehni

cieni și ingineri de Ia exploata
rea minieră Lupeni a analizat 
temeinic sarcinile de plan ce-i 
revin pe anul 1960 precum și 
sarcinile trasate de Conferința 
raională de partid în luminai do
cumentelor plenarei C.C. al 
P.M.R. din decembrie anul tre
cut. Conștient de importanța 
realizării și depășirii acestor sar
cini mărețe, pentru a da un nou 
avînt întrecerii socialiste, colec
tivul minei Lupeni CHEAMĂ LA 
ÎNTRECERE ÎN CINSTEA ZI
LEI DE 1 MAI, TOATE COLEC
TIVELE EXPLOATĂRILOR MI
NIERE DIN VALEA JIULUI, 
angalîndu-se să realizeze urmă
toarele obiective:

1. DEPĂȘIREA PLANULUI A- 
NUAL DE PRODUCȚIE CU 
15.000 TONE DE CĂRBUNE 
COCSIFICABIL, DIN CARE PÎ
NĂ LA 1 MAI 6.500 TONE DE 
CĂRBUNE.

2. OBȚINEREA UNUI RAN
DAMENT MEDIU ANUAL, DE 
0,950 TONE PE POST.

3. REALIZAREA UNOR ECO 
NOMII SUPLIMENTARE LA 
PREȚUL DE COST AL PRO
DUCȚIEI BRUTE DE CEL PU 
ȚIN 1.280.000 LEI.

Pentru îndeplinirea și depăși
rea acestor indici de bază colec
tivul minei Lupeni își propune 
să mai realizeze următoarele:

— Depășirea planului la lu
crările de pregătiri pe cont de 
producție cu 2 Ia sută; realizarea 
întocmai a planului lucrărilor 
de investiții și obținerea unei e- 
conomii la prețul de cost al a- 
cestor lucrări de 600.000 Iei: res
pectarea întocmai a calității căr
bunelui; încadrarea în consumu
rile specifice acordate; realiza
rea tuturor indicilor planului 
tehnic și a măsurilor prevăzute 
în planul tehnico-organizatoric 
în așa fel ca la finele anului nici

ZBOROVSKY AUGUSTIN, BRAȘOVEANU VICTOR,
secretarul președintele'

comitetului1 de partid comitetului sindical

o brigadă să nu mai fie sub 
plani; extinderea la toate abata
jele frontale a metodei „ziua și 
fîșia" iar la cele care o reali
zează acum, se va trece la me
toda de extragere a 3 fîșii 
do-uă 
muncă 
lor de 
toarele

In anul 1960 colectivul minei 
Lupeni se angajează să reducă 
cu 75 la sută numărul de ab
sențe față de 1959, să îmbună
tățească substanțial protecția 
muncii minerilor.

îndrumați de către comitetul de 
partid, cu sprijinul organizațiilor 
sindicale și de tineret, minerii 
de la Lupeni vor desfășura mai 
larg întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea și depășirea obiecti
velor de mai sus, arătîndu-și 
astfel atașamentul față de partid 
și guvern.

Im numele
Lupeni,

la 
zile, creînd condițiile de 
corespunzătoare brigăzî- 
frontaliști din toate sec- 
minei.

colectivului minei’

LEDRER IOSIF, 
șeful exploatării

JURCA LOAN 
secretarul 

comitetului U.T.M.

Răsplata succeselor obținute pînă acum
Consfătuirea de la Petroșani pentru decernarea drapelelor fruntașilor întrecerii socialiste
Marți după amiază a avut loc la Petroșani o 

consfătuire organizată de Consiliul sindical raio
nal privind discutarea rezultatelor obținute de mi
nerii Văii Jiului în întrecerea socialistă în 
zilei de 30 Decembrie. La 
pat tov. Plic Alexandru, 
raional de partid, Momeu 
Consiliului sindical raional, 
rector general al C.C.V.J..

cinstea 
au partici- 
Comitetulul 
președintele 
Wiliam, di-

consfătuire
secretar al

Samoilă,
ing. Szuder

., mineri, tehnicieni și in-

Brigadierul Kibedi Adalbert și inginerul Felea Li- 
viu sînt bucuroși că dețin din nou „Casca de aur a 
tehnicianului" decernată colectivului sectorului II 
Petrila din care fac parte.

Primirea drapelului de uzină fruntașă de către 
delegații colectivului de la preparația Petrila.

IH PRIMELE

gineri de frunte din tocde exploatările și uzinele 
aparținînd de combinat.

In anul trecut minerii Văii Jiului au obținut suc
cese de seamă în îndeplinirea sarcinilor și angaja
mentelor asumate în întrecere. Din abatajele Văii 
Jiului s-au extras peste plan 100.653 tone de căr
bune pe baza sporirii cu 2,8 la sută a producti-

DOUĂ ZILE
tone de cărbune peste 
iată obiectivul de între- 
care și l-au propus mi
la Vulcan pentru anul

15:000 
plan — 
cere pe 
nerii de 
1960. Acest angajament exprimă 
hotărîrea colectivului minei de a 
traduce în viață sarcinile sta
bilite de plenara C.C. al P.M.R. 
din 3—5 decembrie 1959.

Urmînd exemplul comuniștilor, 
minerii de la Vulcan au trecut 
din primele zile ale anului la în
făptuirea angajamentului luat. In

au
de

zilele de 4 și 5 ianuarie ei 
trimis la suprafață 500 tone 
cărbune peste sarcinile de plan.

Au muncit cu elan deosebit 
mai ales minerii sectorului I, 
III și IV, care și-au întrecut pla
nul de producție cu cîte 13C—300 
tone de cărbune. Brigăzile con
duse de tov. Csiki Emeric, Moraru 
Nicolae, Bordea Emanoil, Jina 
Ștefan, Szakacs Mihai se află în 
fruntea întrecerii.

pității muncii față de cea plani
ficată. Minerii și ceilalți munci
tori aparținînd de C.C.V.J. au e- 
conomisit la prețul de cost în 11 
luni mai bine de 16.000.000 în 
plus de sarcina de reducere pl - 
nificată. In lupta pentru îndepli
nirea sarcinilor și angajamentelor 
de întrecere toate colectivele ex
ploatărilor miniere au obținut re
zultate bune. O seamă de brigăzi 
conduse de comuniștii Hrițcan 
Vasile de la Uricani, Lapșansky 
Adalbert de la Lonea, Csiki Eme-

Ing. GH. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a)
------------o------------

Munca plină de elan
Tncă din primele zile ale noului 

an. brigada de tineret condusă 
de tovarășul Păsărică Nicolae din 
sectorul II al minei Petrila și-a 
manifestat hotărîrea de a obține 
noi realizări în sporirea produc
ției de cărbune. Numai în ulti
mele 3 zile lucrătoare brigada a 
extras mai mult de 50 tone de 
cărbune peste sarcinile de pro
ducție

O altă brigadă care obține re
zultate bune este cea condusă de

. tov. Sidorov Vasile. Nu s-a împli
nit încă o lună de cînd comunis
tul Sidorov Vasiie a preluat o 
brigadă de mineri care nu-și în
deplinea planul de producție. 
Printr-o mai bună conducere și 
organizare a muncii în abataj, 
brigada a reușit ca zilnic să-și 
depășească planul stabilit. Pînă 
în prezent minerii’acestei brigăzi 
au dat mai bine de 20 tone de 
cărbune peste planul pe luna ia
nuarie.

In perioada de întrecere de la 1 septembrie la 30 Decem
brie anul trecut, colectivul sectorului II ai minei Aninoasa a 
obținut o seamă de succese grăitoare, fiind socotit unul dini 
colectivele fruntașe din Valea Jiului. La realizările sectorului 
o contribuție de seamă a adus-o brigada lui Hemerik Matei. IN 
CLIȘEU: Ortacii lui Hemerik Matei, Bembea Niculae, Chiriță 
Niță, Ciupercă Mihai și Eftimie Vasile împreună cu brigadie
rul lor, înainte de a coborî în mină.

SURPAREA A FOST EVITATA
Șeful exploatării miniere din 

Petrila, inginerul Nicorici Nico
lae, după ce termină raportul de 
dimineață, le spuse celor de 
față :

— Nu ar fi rău ca toți șefii 
de sectoare, în schimbul III, să 
intre în mină. E început de an. 
Nu s-a lucrat atîtea zile, și cu 
toții știți că în mină, mai ales 
noaptea, întîlrrești multe greutăți 
la care nici nu te

Așa se face că 
în seara zilei de 
4 ianuarie, -șefii 
sectoarelor erau 
îmbrăcați pentru 
a coborî îb mi
nă, cu lămpile electrice petrecute 
pe după gît.

Inginerul Felea Liviu, șeful 
sectorului II, stătea într-un colț 
al coliviei care-1 cobora spre a- 
dîncuri, fără să dea vreo impor
tanță discuțiilor ce se purtau 
între cei din jur. In gîrid își fă 
cea diferite planuri. Deși cunoș
tea situația- fiecărui loc de mun
că. nu s-a hotărît unde să mear
gă mai întîi. La Firoiu. la Coz- 
ma, ori la Sidorov... In minte 
vedea profilele abatajelor și ga
leriilor din sectorul pe care-' 
conduce, cu toate amănuntele 
lor.

Colivia se opri brusc ,și-I făcu 
să-și întrerupă gîndurile

Salută ortacii și se despărți 
de ei. Cu pași repezi, înainta 
pe galerie. La un moment dat se 
opri locului. Cum de-a uitat de 
problema asta ? Ce-o fi la aba
tajul 9 vest ? Acolo, brigada lui 
Bălușă Nicolae, trebuie să se a- 
propie cu exploatarea de hotar 
Oamenii din această brigadă nici 
nu prea au ei multă experiență..

Planul și-l făcu rapid. Se în
toarse din drum

Picioarele și Ie mișca paicâ 
cu și mai multă iuțeală.

Părăsi galeria principală, in-

aștepți.

tră în alta de ocol, un suitor, 
un preabataj... Ajunse la locul 
de muncă cu pricina. Prin semi
întunericul de aici zări în capă
tul abatajului’ 
cărbune. Cîțiva 
scărpinau în 
spre tavan...

— Ei, ce-i pe-aici ?
In schimbul de

se pușcase.
A doua armătură

era
Pericolul de sur
pare era imi-

un morman da 
dintre mineri se 
ceafă, uitîndu-se

după-amiază

din front 
la pămînt.

■» Brigada utemistă de muncă
• patriotică nr. 13 condusă de tî-
• năra Diaconu Silvia de la Uzi-
• na electrică Vulcan a fost con- 
« stituită doar la sfîrșitul lunii 
J noiembrie anul trecut. Deși se 
J numără printre cele mai tinere
• brigăzi de muncă patriotică din
• raion, cele 25 de membre ale ei, 
2 tinere muncitoare din secția 
•’ bobinaj ușor — au obținut fru-
• moașe realizări.. Ele aii lucrat 
2 voluntar la bobinarea unui ge-
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— Ce vă uitați, 
puneți mîna... 

mai stea pe gîn-Și fără să mai stea pe gîn- 
duri, inginerul Felea dădu pri
mul exemplu, cerînd o secure 
Dădu primele indicații minerilor, 
cum să lucreze. începu bătălia 
pentru prinderea tavanului. Pia
tră măruntă curgea pește cei 
ce se luptau cu muntele. Șe- 
feul sectorului nu-și lua ochii 
de la tavan și de cîte ori mi 
nerul lovea în „frigare", șoptea 
ca pentru sine : „Bine 1"

— Mai trageți aici doi stîlpi. 
apoi totul e în regulă — li se 
adresă el apoi minerilor..

Timpul trecuse pe nesimțite 
Prinderea armăturii a 
peste două ore, surparea 
astfel evitată.

Liniștit, inginerul Felea 
apoi și pe la celelalte locuri de 
muncă. Peste tot avu cîte ceva 
de făcut. Ici dădea un sfat, colo 
punea mîna, dincolo asculta vreo 
sugestie...

Dimineața, maiștrii îl găsiră 
în birou. Nici unul nu știa însă 
că el fusese noaptea în mină. 
Abia pe la prînz, după ce i se 
raportă că sectorul e peste plan, 
plecă liniștit spre casă.

F. 1 STRAT E

durat
fiind

plecă

de cratere, la săparea unui ca- * 
mal din incinta uzinei ș. a., e- ♦ 
fectuînd 170 ore de muncă vo ♦ 
lur.tară. Au muncit cu mult e- * 
lan> mai ales tinerele Corabia J 
Alice, Klein Victoria, Latzăr ♦ 
Domnica, Coroianu Elena, Lur- • 
că Olimpia, Govoran Elena, cît ♦ 
și altele. J

Iată în clișeul nostru pe cî- • 
teva din tinerele muncitoare ♦ . , , . V, .. , „ ♦

♦

tinerele muncitoare ♦ 
membre ale brigăzii de muncă ♦ 
patriotică.
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Orașul polar Vorkuta — cen
trul bazinului; carbonifer Pecio 
ra, este denumit pe bună drep 
tate „Fochistul polar", 
s-au împlinit 25 de ani 
prima mină a acestui 
dat prima cantitate de 
in prezent combinatul 
taugol“ este unul dintre cele 
mai mari din U.R.S.S. Minerii 
combinatului dau țării milioane 
de tone de cărbune.

Combinatul a început să se 
dezvolte într-un ritm deosebit de 
rapid în special după construi
rea căii ferate directe de la> Kot* 
las la Vorkuta:. Circulația pe a- 
ceastă cale ferată a început în 
decembrie 1941. In prezent aici 
cîreulă în ambele sensuri zeci 
de trenuri pe zi. Cărbunele din 
Vorkuta ajunge în multe regiuni 
industriale din partea europeană 
a U.R.S.S. El este folosit în în
treprinderile industriale din Ka
luga, Leningrad, Murmansk, 
Vologda, Cerepoveț, Kirov, Ar- 
hanghelsk și din multe alte orașe. 
O parte din cărbunele extras în 
extremul 
port.

Minerii 
chei at cu 
mele combinatului au dat apro- 
ximativ 500.000 tone de cărbu
ne peste plan. Datorită activită
ții crescînde în muncă și iniția 
tivei creatoare a muncitorilor și 
specialiștilor, pe întregul com
binat s-au economisit 100 mili
oane ruble. O mare importanță 
în ridicarea productivității mun
cii în mine a avut-o utilarea 
continuă a acestora cu tehnică 
nouă. A continuat introducerea 
în producție a combinelor 
bonifere „LGD 1“ și „K 52 
Iu toate minele se dezvoltă 
carea brigăzilor comuniste, 
na „Kapitalnaia-r* luptă pentru 
obținerea titlului de colectiv al 
muncii comuniste. In întregul 
bazin crește năzuința minerilor 
spre învățătură. In prezent în
vață jumătate din numărul total 
al muncitorilor. Aceasta permite 
colectivului să fie convins că a- 
nul acesta combinatul va lucra 
și mai bine, cu un randament 
și mai mare.

Toate minele din bazinul car
bonifer Peciora au trecut la 
ziua de muncă de șase ore. Tot
odată salariul nu numai că nu 
a scăzut ci, dimpotrivă, a cres
cut într-o oarecare măsură. In 
1959 s-a desfășurat într-un ritm

Recent 
de când 

bazin a 
cărbune. 
„Vorku

nord merge și la

din Vorkuta au 
succes anul 1959.

ex

In- 
Mi.

car
in'*, 

miș-
ML

Ațungind
Planul septenal reprezintă o 

etapă hotărîtoare în îndeplinirea 
sarcinii economice fundamentale 
a U.R.S.S : de a ajunge din ar
mă și a întrece principalele țări 
capitaliste în ceea ce privește 
producția pe cap de locuitor. Ce 
s-a realizat în această privință 
în primul an al septenalului ?

Pînă nu demult economiștii 
burghezi se consolau cu iluzia 
că pe măsură ce în Uniunea So
vietică volumul producției in
dustriale va crește, ritmul ei de 
dezvoltare se va încetini. Ei spu
neau : „una este să se sporească 
producția de oțel cu 10 la sută 
cînd întreaga producție de oțel 
reprezintă 10 milioane tone și 
altceva este cînd producția de 
oțel a atins 50 milioane tone. 
Așteptați și veți vedea că în cu
rînd industria U.R.S.S. se va 
dezvolta în același ritm ca și în 
alte țări".

Rezultatele anului 1959 au dat 
o nouă lovitură iluziilor de acest 
gen. Anul trecut, U.R.S.S. a pro
dus mai multe produse indus
triale decît Anglia, Franța șl

intens construcția de locuințe, 
sute de mineri s-au mutat în lo
cuințe noi. S-a terminat con
struirea palatului cultural al mi
nerilor, s-a deschis un dispen
sar de noapte. Numeroși mineri 
și familiile lor și-au petrecut 
concediile în stațiunile balneare 
din sudul țării. In prezent se 
construiește o tabără specială 
pentru copiii dki Vorkuta pe li
toralul Mării Negre, la Ghe- 
lendjik.

Anul acesta producția de căr
bune va continua să crească. 
Planul pe anul 1960 este cu multă 
mai mare decît în 1959. Anul 
trecut prețul de cost al extrac
ției unei tone de cărbune a fost 
redus cu 70 de ruble. Colectivul 
combinatului și-a luat angaja 
meniul ca în anul 1960 să ob
țină rezultate și mai bune. Sa 
prevede ca pînă la sfîrșltul sep- 
tenalului să se ridice producti
vitatea muncii în mine cu 70—80 
la sută.

Cărbunele din Vorkuta se ex
portă în Finlanda, Suedia, Fran
ța și alte țări. Planul prevede 
o creștere îndeosebi a producției 
de cărbune superior, cocsificabil 
destinat consumatorilor de peste 
hotare.

i
 Vedere parțială a combina

tului pentru construcția clădi
rilor prefabricate de la Kui- 

binksk (Uzbekistan). Combina
tul are o capacitate de pro- 

: j ducție de apartamente prefa-
î bricate însumînd 100.000 m. 
( suprafață locaîivă pe an.

•Pj

Șo emoționantă povestire documentară despre:
• legendarul partizan sovietic N. Kuznețov :

• 
a acționat in raza orașului Rov- “ 
no, printre hitleriști, cu numele<> 
de căpitan al Wehrmacht-ului, * 
Paul Sibert. El a reușit să adune J 
informații extrem de import .nte. ♦ 

In afară de aceasta, împreună J 
cu partizanii, Kuznețov l-a cap- ♦ 
turat pe generalul hitlerist von» 
Hen, a împușcat pe călăul po- ’ 
poarelor ucrainean și ceh, ober- ♦ 
fuhrerul SS Alfred Funk și pe ♦ 
viceguvernatorul fascist al Ga- J 
liției Otto Bauer și a săvirșit ’ 
multe alte fapte de vitejie. ț 

Kuznețov a murit in noaptea î 
de 8 spre 9 martie 1944. Locul« 
unde a fost inmormintat eroul ♦ 
rămăsese multă vreme necunos- ♦ 
cut. •

La Lvov va fi ridicat un mo- ' 
nument in amintirea faptelor de * 
vitejie ale legendarului partizan * 
sovietic Nikolai Kuznețov. •

Ziarul „Vecernaia Moskva” a 
început să publice o povestire 
documentară despre legendarul 
partizan sovietic, Nikolai Kuzne
țov, care a fost primul care a 
aflat despre atentatul pus la cale 
de hitleriști la Teheran, impo‘ri- 
va șefilor guvernelor Uniunii So
vietice, S.U.A. și Angliei (1S-13J. 
Povestirea a fost scrisă de 
kolai Strutinski, tovarăș de 
tă al lui Kuznețov.

Povestirea documentară,
tulată de autor „Cu totul al pa
triei, pînă la capăt" relatează 
despre ultimele zile ale lui Niko
lai Kuznețov și despre găsirea 
mormîntului eroului în apropie
re de Lvov lingă satul Bor at in, 
din raionul Brodovski.

Ziarul publică de asemenea jO-

Ni- 
lup-!

♦

•
4
4
4
♦4
♦
9
♦
•4
4
4
| tografia lui Nikolai Kuznețov, 
j executată in anul 1940.
4 Nikolai Kuznețov, care cunos-
Î tea la perfecție limba germană,

■

inti-

ȘTIRI
Reconstituirea 

monumentalei simfonii 
..Lenin*

Partitura monumentalei sim
fonii „Lenin“ a compozitorului 
sovietic Vissarion Sebalin, con
siderată nierdută, a fost recent 
reconstituită.

Această simfonie pentru cor. 
soliști, declamator și orchestră 
a fost creată de compozitor la 
începutul deceniului al patrulea. 
In ianuarie 1934 ea a fost in
terpretată cu mare succes la Le
ningrad, și de două ori la Mos
cova.

Dar s-a întîmplat ceva nepre
văzut : exemplarele în manuscris 
ale partiturii pentru orchestră 
au dispărut fără urmă în timpul 
incendiului care a avut loc la 
biblioteca Teatrului Mare în a- 
nul 1934. La 
se seră numai 
persate.

Filele arse 
foniei au fost descoperite întîm- 
plător într-una din arhivele din 
Moscova.
mult dar, cu ajutorul ciornelor 
care s-au 
reușit să reconstituie în întregi
me opera.

In curînd, după o întrerupere 
de 25 de ani, simfonia „Lenin" 
va fi interpretată la Moscova de 
orchestra și capela corală a fi
larmonicii din Moscova sub con
ducerea dirijorului Na'.an Rahlin.

din urmă Statele Unite
ale Americîî

R. F. Germană luate la un loc 
și aproximativ tot atîta cît au 
produs S.U.A. înainte de cel de-al 
doilea război mondial. Dar și în 
anul trecut ritmul dezvoltării 
industriei Uniunii Sovietice 
(peste 11 la sută) a fost de 3—4 
ori mai înalt decît în țările eu
ropene și decît în S.U.A. înainte 
de război. Prin urmare, indus
tria U.R.S.S. se dezvoltă necon
tenit, fără să cunoască declinuri 
și opriri în creșterea producției. 
Acest lucru se datorează faptului 
că industria sovietică este o in
dustrie socialistă.

In perioada 1955—1959 pro
ducția industrială a Uniunii So
vietice a crescut de 1,5 ori, în 
timp ce în S.U.A. — cu mai pu
țin de o zecime. In privința pro
ducției pe cap de locuitor în a- 
ceeași perioadă în S.U.A. s-a în
registrat o creștere anuală de 
0,5 la sută, în timp ce în Uniu
nea Sovietică — o creștere a- 
nuală medie de 8,5 la sută. Or, 
tocmai această deosebire radicală 
în ce privește ritmul de crește
re a producției pe cap de locui

3500 imprimate pe oră
Uzina de utilaje poligrafice 

din Rîbinsk a pus la punct fa
bricarea unor mașini de impri
mat plane cu două turații. Noile 
mașini au o capacitate de 3.50<> 
imprimate de bună calitate pe 
ora — cu 1.100 mai mult deci! 
mașinile folosite înainte. Toate 
procesele principale de producție 
sînt automatizate.

A fost pusă de asemenea în 
fabricație prima serie de noi ro 
tative automate cu o singură 
rolă, pentru ziare. Capacitatea 
mașinii este de 40.000 ziare de 
cîte 4 pagini pe oră (o rotativă 
de tip vechi imprima inai puțin 
de 30.000 ziare pe oră).

CULTURALE

în

compozitor rămă- 
cîteva ciorne dis-

ale partiturii sim-

Materialul suferise

păstrat, Sebalin

Bibliotecile 
din Ucraina

Conform
Ucraina o

datelor oficiale, 
bibliotecă publică

a

in 
re-

tor asigură Uniunii Sovietice 
posibilitatea de a reduce în fie
care an distanța care o desparte 
încă de S.U.A.

A cîștiga timp în întrecerea e- 
conomică dintre socialism și ca
pitalism — această sarcină pusă 
în față țării de cel de-al XXI-lea 
Congres al P.C.U.S. — este în
deplinită cu succes de clasa mun
citoare a Uniunii Sovietice. In 
perioada 1959—1960 producția 
de oțel a U.R.S.S. crește cu 
10 milioane tone. Pentru a 
spori într-un asemenea ritm pro
ducția de oțel S.U.A. au avut ne
voie de zece ani. In 1959—1960 
producția de energie electrică a 
U.R.S.S. sporește cu 56 miliarde 
kWh. Pentru aceasta S.U.A. au 
avut nevoie de cinci ani. In de
curs de doi ani extracția de țiței 
ya crește în Uniunea Sovietică 
cu 31 milioane tone. Pentru a 
realiza o asemenea creștere 
S.U.A. au avut nevoie de nouă 
ani. Orice ramură a industriei 
sovietice se dezvoltă de 3—5 ori 
mai rapid decît în S.U.A.

Cu același succes rezolvă a-

ceastă sarcină și oamenii mun
cii din agricultura sovietică.

Cu cîțiva ani în urmă, parti
dul a trasat sarcina de a ajunge 
din urmă și de a depăși S.U.A. în 
ce privește producția de lapte și 
unt. „Oamenii de știință" și umo
riștii, gazetarii și funcționarii gu
vernamentali americani s-au stră
duit din răsputeri să dovedească 
că această sarcină nu este pe 
puterile U.R.S.S. Dar încă în a- 
nul 1958, în U.R.S.S. s-a obți
nut o cantitate de lapte mai ma
re decît în S.U.A., iar în 1959 
Uniunea Sovietică a depășit 
S.U.A. în privința producției de 
unt pe cap de locuitor. „Nu este 
departe timpul — a spus N. S. 
Hrușciov la plenara din decem
brie a CC. al P.C.U.S. — cînd 
vom depăși S.U.A. și la produc
ția de carne".

Cu toate condițiile de timp 
nefavorabile din multe regiuni 
ale țării, în primul an al septe
nalului s-a strîns o recoltă de 
cereale considerabil mai mare 
decît recoltele medii din ultimii 
5 ani.

Creșterea producției s-a înre
gistrat în toate țările socialiste 
Victoria socialismului în între
cerea economică cu capitalismul 
este inevitabilă.

vine la 1200 de oameni (în S.U.A. 
o asemenea bibliotecă revine la 
21.600 oameni, în Anglia — la 
82.100, iar în Japonia — 
116.800 de oameni)

Biblioteci de masă există
prezent în toate centrele popu
late ale R.S.S. Ucrainene. In ca
pitala Ucrainei, la Kiev prima 
bibliotecă a fost înființată acum 
nouă secole. Această colecție de 
cărți impresionantă pentru acele 
timpuri a fost adunată în ca
tedrala Sofia (în sec. XI).

In prezent în Ucraina există 
80.000 biblioteci. Cea mai mare 
din ele, Biblioteca publică a A- 
cadetniei de Științe a R.S.S. U- 
crainene, numără peste 6 mili
oane de volume și 7 milioane de 
exemplare de publicații perio
dice.

Cea mai veche școală 
de balet din U.R.S.S.

Artiștii multor țări își perfec
ționează măestria la școala co
regrafică din Leningrad.

înființată în anul 1738 școala 
coregrafică din Leningrad a ju 
cat un rol important în creare? 
școlii naționale ruse de balet.

Intre absolvenții acestei școli 
se află mulți artiști și maeștri 
de balet care reprezintă o glorie 
a artei mondiale de balet — 
Anna Pavlova. Mihail Fokin, 
Vațlav Nijinski, Aleksandr Gor
ski, Galina Ulanova, Marina Se-
menova, Vathang Ciabukiani, A- 
leksandr Ermolaev.

Explorarea 
biogeochimică 

a zăcămintelor
In Uzbekistan s-a elaborat o 

eficientă metodă biogeochimică 
de explorare a zăcămintelor, a- 
plicabilă la condițiile deșertului, 
semideșertului și regiunilor mun
toase din Asia Centrală,

Cu ajutorul acestei metode la 
poalele lanțului muntos Nuratau 
au fost descoperite zăcăminte de 
polimetale, de cupru, nichel, aur 
și argint.

In prealabil a fost cercetată 
compoziția chimică a plantelof 
care cresc pe cîmpurile de mine
reuri deja cunoscute și a fost 
alcătuită o listă a ierburilor, 
tufișurilor și arborilor care po
sedă o capacitate selectivă spe
cifică față de unele metale sau 
altele.

Oamenii de știință au pregă
tit un îndreptar pentru folosirea 
practică a plantelor indicatoare, 
care a fost pus la baza exploră
rii biogeochimice ce se desfă
șoară pe teritoriul oazei Zerav- 
șan și în regiunile învecinate 
din Uzbekistan.
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Colectivul Uzinei de reparat 
utilaj minier din Petroșani a 
îndeplinit planul anual pe 1959 
înainte de termen, obținînd în a- 
celasi timp însemnate economii 
peste sarcina planificată. In a- 
cest an producția globală a uzi
nei crește cu 15,47 la sută față 
de 1959. AAuncitorii, tehnicieni 
și inginerii uzinei au dezbătut 
cifrele de plan pe acest an și 
s-au angajat să se achite cu 
cinste de sarcinile ce le revin.

Colectivul uzinei va trebui să 
producă în acest an cu 127,84 
la sută mai mulți stîlpi de aba
taj, cu 54 la sută mai multe ar- 
măiuri metalice pentru galerii 
și cu 80 la sută mai multe grinzi 
Deoarece reparațiile capitale din 
toată Valea Jiului se concentrea
ză la U.R.U.M.P., valoarea aces
tor reparații executate în uzină 
va crește de peste 8 ori față de 
anul 1959

Cit prilejul dezbaterii indicilor 
de plan colectivul uzinei și-a 
luat angajamente concrete, tota
lizate în următoarele cifre: rea
lizarea planului anual de produc
ție globală cu 15 zile înainte de 
termen, realizarea de economii 
suplimentare la prețul de cost 
în valoare de 220.000 lei, creș
terea productivității muncii cu 2 
la sută față de cea planificată. 
Pentru atingerea acestor obiec
tive colectivul uzinei și-a propus 
realizarea unui vast plan de mă
suri tehnico-organizatorice, care

evede printre altele mecaniza
ta transportului pieselor în tur

nătorie prin introducerea unui
electrocar și a unei
Pionier, reducerea efectivului ne
productiv față de cel productiv,

— = ★ = —

ÎN EDITURA POLITICĂ
A apărut nr. 1 al revistei 

„Probleme ale păcii 
și socialismului’'

ln acest număr sînt publicate 
articolele: in pragul anului
1960; Apologia capitalismului 
(despre noul program al Parti
dului Social Democrat din Ger
mania) de T. Wegener; Socialis
mul șl omul de B. Riurikov; 
S '"■nlitatea filozofiei burgheze 
<_ emporane de N. Iribadjakov; 
Partidul comunist și interesele 
națiunii de I. Norlund; Din ex
periența luptei pentru unitatea 
de acțiune a oamenilor muncii 
de L, lunttila; Un continent în 
luptă de A. Ischenderov

Rubrica „In partidele comu
niste și muncitorești" cuprinde 
un bogat material informativ cu 
privire la activitatea unor par
tide frățești.

In cadrul rubricii „Schimb de 
păreri" sînt p’ublicate cuvîntări 
rostite de participant la Confe
rința internațională a institute
lor de rnarxism-leninism și in
stitutelor de istorie ale partidelor 
comuniste și muncitorești, care 
a avut loc la București în au
gust—septembrie 1959.

La rubrica „Cărți și reviste" 
sînt publicate articolele : Tehnica 
și progresul social de N. Kula- 
ghin; O lucrare care cheamă la 
luptă de Jorge del Prado; „Târsa- 
dalmi Szemle" — arma ideolo
gică a comuniștilor unguri de J. 
Nagy, Justificări mincinoase de 
M. Strâng.

In cadrul rubricii „Scrisori, 
note, replici" este publicată scri
soarea lui Ch. Haroche; „Care 
este soarta lui Farjallah Helou ?“ 
și răspunsul redacției la această 
scrisoare. In această rubrică mai 
sînt publicate și două replici: O 
umbră a trecutului de T. Dock
tail; De la marxism — la reli
gie, de la religie — la marxism 
de K. Sacher.

Revista „Probleme ale păcii 
și socialismului" apare lunar în 
limbile albaneză, arabă, bulga
ră, cehă, chineză, coreeană, en- 
gheză, franceză, germană, ita
liană, japoneză, mongolă, olan
deză, poloneză, portugheză, ro- 
mînă, spaniolă, suedeză, ungară, 
vietnameză. 

confecționarea unui monoval 
pentru mecanizarea manevrării 
armăturilor, îmbunătățirea cali
tății produselor prin reducerea 
rebuturilor cu 1 ia sută față de 
coeficienții admiși și altele. Mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
și-au luat angajamente perso
nale, pe brigăzi și secții pentru 
îndeplinirea și depășirea planu
lui și realizarea economiilor. Așa 
de pildă tov. maistru mecanic 
Karda Adalbert s-a angajat ca 
sectorul unde este maistru să 
realizeze planul anual cu 12 zile 
înainte de termen și să obțină 
economii prin reducerea consu
murilor specifice în valoare de 
cel puțin 5000 lei. De la secția 
construcții, tov. Voinici Ștefan 
s-a angajat ca împreună cu bri
gada pe care o conduce să rea
lizeze economii de cel puțin 
12.000 lei anual și să termine 
planul de producție în 11 luni. 
La turnătorie, tov. Kristaly Lu
dovic împreună cu brigada lui 
s-au angajat să dea pînă Ia 15 
decembrie întreaga cantitate de 
oțel planificată și să realizeze 
economii în valoare de peste 3000 
lei. La fel brigada de topitori 
din secție s-a angajat să-și reali
zeze planul pînă la 15 decembrie 
făcînd economii de cel puțin 
5090 lei.

Colectivul uzinei, îndrumat de 
comitetul de partid a început 
încă din primele zile ale noului 
an lupta pentru îndeplinirea rit
mică și depășirea sarcinilor de 
plan.

ȘT. EKART
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Obțin zilnic depășiri de plan
Brigada de tineret condusă de 

minerul Mihuț Pavel de la sec
torul VII al minei Lupeni lu
crează la un suitor de legătură 
între orizonturile 621—650. Pînă 
în ziua de 6 ianuarie 1960 ea 
a realizat o înaintare de doi me
tri liniari zilnic, obținînd astfel 
o depășire de 32 la sută. Briga
da s-a mai remarcat și prin fe-

Pentru realizarea în bune condițiuni a planului 
de investiții pe anul 1960

Pienara Comitetului Central 
al P.M.R. din 3—5 decembrie 
1959 a acordat o deosebită aten
ție problemelor cu privire la lu
crările de investiții pentru dezvol
tarea economiei naționale. In ca
drul acestei plenare dezbătîn- 
du-se pe larg problema investi
țiilor sub limită și a reparațiilor 
capitale, s-a scos în evidență fap
tul că prin îmbunătățirea activi
tății de planificare și finanțare a 
lucrărilor vor putea fi scose la 
iveală rezerve suplimentare, care 
să permită ca în anul 1960, volu
mul investițiilor destinate dezvol
tării economiei și ridicării nive
lului de trai material și cultural 
al oamenilor muncii, să crească 
la 23,5 miliarde lei, cifră care a 
fost aprobată de Marea Adunare 
Națională.

Pentru finanțarea volumului de 
investiții pe 1960 s-a prevăzut 
în bugetul de Stat suma de 14,3 
miliarde lei, iar diferența de 9,2 
miliarde lei urmează să se cons
tituie ■ din resursele proprii ab- 
întreprinderilor și organizațiilor 
economice, precum și din credite 
bancare.

In acest an, în Valea .Jiului se 
va realiza un volum mare de lu
crări de investiții din care cea 
mai mare parte în sectorul mi
nier, unde, din totalul valorii 
investițiilor, lucrările miniere vor 
reprezenta 43 la sută, lucrările 
social culturale 17 la sută, utila
jele 23 la sută și lucrările geo
logice 12 la sută. In vederea rea
lizării în bune condițiuni a aces
tor lucrări este absolut necesar 
ca atît titularii de investiții, 
institutele de proiectări cît si 
organizațiile de construcții să ți

Răsplata succeselor obținute 
pînă acum

(Urmare din pag. l-a)

ric de la Vulcan și altele ~au lu
crat cu randamente de 5,500 — 
6,740 tone pe post.

Așa cum s-a apreciat in cons
fătuire, în perioada 1 septembrie 
—- 30 Decembrie 1959, colectivii' 
minei Uricani a obținut cele mai 
de seamă rezultate. Minerii de 
aici, mobilizați activ de organiza
țiile de partid au extras peste 
sarcinile de plan în această pe
rioadă 8240 tone de cărbune coc- 
sificabil, au sporit cu 5,3 la sul., 
productivitatea muncii, au redus 
prețul de cost cu 2,63 la sută 
și, ceea ce este mai important, 
au acordat o deosebită atenție 
respectării normelor de tehnica 
securității. Pentru succesele ob
ținute, colectivul minei Uricani a 
fost distins cu „Drapelul de ex
ploatare fruntașă pe Valea Jiu
lui".

In perioada analizată, colecti
vele uzinelor și preparațiilor din 
Valea Jiului au obținut de ase
menea rezultate bune în munca 
lor. Colectivul preparațiel Petri- 
la și-a realizat planul producției 
globale în proporție de 101,98 la 
sută. Muncitorii de aici, folosind 
rațional și deplin capacitatea uti
lajelor, au obținut o economie la 
prețul de cost, prin eforturi pro
prii, de circa 760.000 lei. Obți- 
nînd cele mai bune rezultate, co
lectivului preparației Petrila i-a 
fost decernat „Drapelul de uzi
nă fruntașă pe bazin".

La consfătuire s-a apreciat că 
încă de acum doi ani cînd s-a

Lui judicios de a plasa găurile 
pentru pușca re în frontul de lu
cru. Astfel, odată cu mărirea vi
tezei de avansare s-au obținut 
și economii de peste 200 lei. Ti
nerii mineri Vereș loan, Jurca 
loan, Codrea Dumitru, Drăghici 
loan și Mihuț loan s-au dovedit 
buni organizatori în procesul de 
producție.

nă seama de lipsurile din anui 
1959 și să ia măsuri care să 
contribuie la realizarea acestor 
lucrări în termen, cu respectarea 
calității și indicatorilor tehnico- 
economici aprobați.

Pentru orientarea în ceea ce 
privește luarea măsurilor cores
punzătoare, menționăm că la ne- 
terminarea tuturor lucrărilor pre
văzute în planul de investiții pe 
1959, o cauză a constituit-o în
tocmirea documentațiilor de deviz 
cu foarte mari întîrzieri, fapt ce 
a făcut ca majoritatea lucrărilor 
noi să înceapă numai în semestrul 
II 1959. De asemenea, extinderea 
mare a frontului de lucru la 
construcții și fărâmițarea fondu
rilor de investiții de către Direc
ția de Investiții a C.C.V.J.-ului, a 
dus la nerespectarea termenelor 
prevăzute privind durata de exe
cuție a lucrărilor de construcții 
montaj și deci la neterminarea u- 
nui număr de apartamente.

Ca o lipsă în legătură cu cali
tatea lucrărilor, se poate scoate 
în evidență faptul că acolo un
de organele tehnice ale între
prinderilor de execuție și dirigin- 
ții de șantier nu supraveghează 
în mod suficient execuția lucră- 
rlor, acestea se execută în mod 
necorespunzător, lucru ce duce 
la refacerea lucrărilor și la mă
rirea prețului de cost.

Cu privire la reducerea costului 
construcțiilor, trebuie să mențio
năm că deși îeducerea prețului 
de cost constituie sursa nrinci- 
nală a creșterii acumulărilor sta
tului — factor hotărîtor pentru 
dezvoltarea continuă a ramurilor 
economiei naționale și a ridică
rii nivelului de trai al oamenilor 

instituit distincția „Casca de 
aur" care se acordă colectivului 
sectorului cu cele mai bune re
zultate în întrecere, s-au făcut 
pași însemnați pe calea ridicării 
tuturor brigăzilor de mineri la 
nivelul îndeplinirii ritmice a 
sarcinilor de plan. In Valea Jiu
lui sînt acum o seamă de sectoa
re între care 1 și V Lonea, 11 
Petrila, II Aninoasa, sectoarele 
minei Uricani unde în mod ritmic 
toate, sau aproape toate brigă
zile de mineri își îndeplinesc sar
cinile de plan. Consfătuirea a a- 
predat că în perioada 1 septem
brie — 30 Decembrie 1959 dintre 
toate sectoarele de producție din 
Valea Jiului, sectorul II al minei 
Petrila a obținut rezultatele cele 
mai bune. Pentru acest fapt co
lectivul sectorului II Petrila a 
fost distins pentru a treia oară 
și a doua oară consecutiv cu înal
ta distincție „Casca de aur a 
tehnicianului".

Felicitînd călduros colectivele 
fruntașe în întrecerea socialistă, 
o seamă de mineri, tehnicieni și 
ingineri din celelalte exploatări 
și uzine și-au manifestat hotărî- 
rea de a munci în acest an mai 
bine pentru traducerea în fapt a 
importantelor sarcini economice 
trasate de Conferința raională de 
partid.

Subliniind că succesele obținute 
în 1959 de minerii Văii Jiului se 
datoresc avîntului întrecerii socia
liste, mobilizării colectivelor de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
de către organizațiile de partid, 
tovarășul Plic Alexandru a ex
primat în numele Comitetului 
raional de partid convinge
rea fermă că, bazîndu-se pe a- 
ceste succese minerii vor porni 
cu și mai multH fermitate la mun
că pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Conferința raională 
de partid, vor desfășura cu mai 
mult avînt lupta pentru obține
rea de economii cît mai substan
țiale la prețul de cost.

In consfătuire, colectivul mi
nei Lupeni a lansat o chemare 
la întrecere socialistă în cinstea 
zilei de 1 Mai, chemare care a 
fost primită cu vie satisfacție de 
toate colectivele exploatărilor și 
uzinelor Văii Jiului.

muncii — întreprinderea de cons
trucții montaj nr. 1 Petroșani în 
cursul anului 1959 n-a reușit să 
realizeze sarcina de reducere a 
prețului de cost.

O problemă căreia întreprin
derile și în special unitățile Com
binatului Carbonifer Valea Jiului 
nu i-au dat atenția cuvenită este 
problema amortizării mijloacelor 
fixe din momentul punerii lor în 
funcțiune, indiferent dacă au fost 
sau nu recepționate. Cum prin 
amortizarea mijloacelor fixe din 
momentul punerii lor în funcțiu
ne (indiferent dacă au fost sau 
nu recepționate) se creează sur
se necesare pentru finanțarea in
vestițiilor noi, prin neplanificarea 
și necalcularea lor la timp, bu
getul alocă pentru finanțarea in
vestițiilor sume peste cele cuve
nite fiecărei întreprinderi, în 
funcție de resursele proprii reale. 
In vederea alocării de la buget 
numai a sumelor cuvenite real, 
este absolut necesar ca la întoc
mirea planului de amortismente, 
pe 1960 întreprinderile să cuprin
dă în acest plan întregul volum 
de mijloace lîxe ce sînt în func
țiune.

Ținînd seama de lipsurile de 
mai sus și de documentele ple
narei Comitetului Central al 
P.M.R. din 3—5 decembrie 1959, 
ne revine sarcina tuturor de a 
depune în continuare eforturi per
severente pentru punerea cît mai 
repede în funcțiune a obiectivelor 
construite, ieftinirea costului cons
trucțiilor de locuințe și îmbună
tățirea confortului lor.

N. CERBU
directorul Băncii de Investiții 

Petroșani
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VIZITAȚI j
MfiAZIBELE DE ÎMI 1 
ale O. C. L. Produse s a 
Industriale de unde s a 
vă puteți aproviziona : 
cu un bogat sorti- : 
ment de mărfuri cu ș 
PRETURI REDUSEj 

Soldurile de confecții ! 
se VIND si cu PLATA î 
în RATE.M

- ■

j; i TEATRUL DE STAT i
i „VALEA JIULUI":
: PETROȘANI

prezintă 1
sîmbătă 9

1 duminică 10 ianuarie I960 '
' premiera j
Partea leului

; comedie în 3 acte ;
de C. Teodoru

Regia: Marcel Șoma
i Scenografia: Lidia Pîncus

! A

ATENȚIUNE
Vizitați magazinele 
O.C.L. Produse In
dustriale Petroșani

unde puteți găsi un bo
gat sortiment de mărfuri 
specifice sezonului de iarnă 
— paltoane pentru băr

bați și femei
> — tricotaje de ITnă și 

bumbac
4 —- încălțăminte cu tal-

pă de piele și cauciuc 
— lenjerie pentru băr

bați și femei

(

b 0. C. L. Alimentara P
PETROȘANI' I

Vinde prin toate mă- ii 
ii celăriile la comandă îi
ii carne de porc

după cum urmează : ii 
ii — Jumătăți de porc fă- ii 

ră șoric, cu slănină, ii 
cu cap și organe la ii 
prețul de lei 13,50 kg. ii 

ii — Jumătăți de porc fă- ii 
ră șoric șl fără slă- ii 
nină, cu cap și orga- ii 
ne la prețul de lei ii 
13 kg.

ii — Jumătăți de porc cu ii 
șoric, slănină, cap, ii 
picioare și organe la ii 
prețul de lei 13,75 kg, ii 

ij Solicitanții vor face co- ii 
ji menzi la măcelăriile de ■■ 
ii unde doresc să se apro- ii 
i| vizioneze.

- -................

CUMPĂRAȚI
Încălțăminte 

cu talpă de cauciuc 
DURABILĂ, 

1FFTINÂ și
PRACTICĂ

Bogat sortiment la 
toate unitățile O. C. L. 
Produse Industriale.



DIN EVENIMENTELE EXTERNE EA ORDINEA ZILEI
Pentru dezarmarea generală 

$i totală
Primul tractor electric 

din R. P. Chineză

Adunarea publică de Ea Kiev
KIEV 7 (Agerpres). -
La 6 ianuarie a avut 

Kiev o adunare publică 
erată luptei popoarelor pentru 
dezarmarea generală 
Năzuința unanimă a 
muncii din Ucraina 
între toate popoarele, 
nrimată în cuvîntarea 
Nikolai Semenenko, președintele 
Comitetului republican ucrainean 
pentru apărarea păcii, vicepre
ședinte al Academiei de Științe 
a R.S.S. Ucrainene.

Despre necesitatea rezolvării 
urgente a celei mai importante 
probleme a contemporaneității — 
lichidarea în anii următori a 
armatelor si armamentelor — au 
vorbit E. Efrcmenko-. secretar 
al Consiliului republican al sin
dicatelor din R.S.S. Ucraineană, 
S. Kirilova, președintele Comi
tetului organizațiilor de tineret 
din Ucraina și alți cunoscuți 
fruntași ai vieții publice.

Cei care au luat cuvîntul au 
subliniat că oamenii de bună 
credință nu pot trece cu vederea 
îndemnurile războinice ale adep- 
ților cursei înarmărilor.

Aleksandr Korneiciuk. membru 
ai Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii, djn însărcinarea 
Consiliului Mondial al Păcii a 
înmânat medalia de argint unui 
grup de partizani ai păcii din 
Ucraina.

Cu diplome de onoare ale Con
siliului Mondial al Păcii și Co
mitetului sovietic pentru apăra
rea păcii au fost distinse dife
rite uzine, colective de creație, 
instituții de învățămînt și apro
ximativ 200 de muncitori și col
hoznici din Ucraina.

TASS 
loc la 
consa-

totală.Și 
oamenilor 
spre pace 
a fost ex- 
rostrtă de

nimeni nu poate spune cu preci
zie care ar putea fi urmările lui.. 
Oamenii de știință, economiștii 
și sociologii declară în unanimi
tate că un nou război ar însem
na un salt gigantic înapoi în 
istorie".

PEKIN 7 (Agerpres) China 
Nouă anunță:

La uzina de tractoare Sunkian 
din Haabin, în China de nord- 
est, a fost produs experimental 
primul tractor electric din R. 
Chineză.

Tractorul are
38 C.P. și este 
transformator și 
de 540 metri

P.

de
un

R.
un-
o»

„Planul sovietic are o uriașă 
forță morală”

BUENOS AIRES 7 (Agerpres). 
Răspunsurile lui N. S. Hruș

ciov la întrebările directorului 
ziarului argentinian „Clarin", 
Noble, continuă să stârnească 
deosebit interes în rîndurile 
piniei publice argentiniene.

Cunoscutul avocat și publicist 
argentinian Norberto Frontini, a 
subliniat — în-tr-un interviu a- 
cordat unui corespondent TASS 
— uriașa însemnătate a decla
rației lui N. S. Hrușciov cu pri
vire la dezarmare. „Planul so
vietic cu privire la dezarmarea 
generală și totală, a declarat el, 
are o uriașă forță motrice". 
„Răspunsurile președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
la întrebările ziarului „Clarin" 
Insuflă oamenilor noi speranțe".

O problemă arzătoare 
a contemporaneității

BEIRUT 
Ziarele 

la loc de 
lui N. S. 
rile lui R. 
rului argentinian, 
titluri „Telegraph". 
„(’Orient", 
ziare scot în evidență declara
ția președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. că Uniunea 
Sovietică este gata să încheie un 
acord cu privire la încetarea ex
periențelor atomice și să treacă 
în mod unilateral la reducerea 
forțelor sale armate.

Ziarul „An Kida" subliniază 
că răspunsurile clare și limpezi 
ale lui N. S. Hrușciov la proble
mele arzătoare ale contempora
neității au fost întâmpinate cu o 
uriașă satisfacție de toate po
poarele arabe. Publicînd nume
roase ecouri ale presei din în
treaga lume, referitoare la răs
punsurile lui N. S. Hrușciov, 
ziarul scoate în evidență „nă
zuința crescîndă a popoarelor 
din întreaga lume spre întărirea 
stabilității internaționale și 
existența pașnică".

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

„Ghana Times* despre vizita 
lui MacMillan în Africa

constată că starea de 
africanilor este îndrepta-

7 (Agerpres). TAS'S 
libaneze au publicat 
frunte răspunsurile 

Hrușciov la întrebă- 
Nobie, directorul zia- 

„Clarin". In 
ap,, , ,,An Nahar", 

„Le Jour" și alte

o capacitate 
înzestrat cu 
un cablu lung

Lombardo Toledano 
despre avantajele dezarmării

MEXICO 7 (Agerpres). TASS
Ultimul număr al revistei 

„Siempre" înserează articolul 
președintelui Confederației oame
nilor muncii din America Lati
nă, Lombardo Toledano, intitu
lat „Posibilitățile și avantajele 
dezarmării generale".

„Dezvoltarea colosală a știin
ței și tehnicii, se spune în ar
ticol, a dus la crearea unor ar
me cu o forță de distrugere atît 
de mare îneît un nou conflict ar 
pricinui daune uriașe populației 
globului pămîntesc, astfel îneît co-

LONDRA 7 (Agerpres)
Ziarul „Ghana Times" care are 

strînse legături cu cercurile gu
vernamentale din Accra, comen
tând vizita primului ministru al 
Angliei, MacMillan, într-o serie 
de țări ale Africii, scrie că „a 
trecut timpul cî'nd nu era luată în 
seamă părerea africanilor". Adre- 
sîndu-se lui MacMillan, ziarul 
scrie că ar fi nerezonabil „de a 
trata cu dispreț sau de a neso
coti părerea africanilor pe care o 
exprimă conducătorii și reprezen
tanții recunoscuți ai maselor afri- 
c-~e“.

----- O-----

Președintele Eisenhower 
va vizita America de Sud

WASHINGTON 7 (Agerpres)
La 6 ianuarie Casa Albă a 

anunțat că președintele Eisenho
wer va face între 23 februarie și 
3 martie o vizită în 4 țări din 
America de Sud.

Președintele S.U.A. va vizita 
Brazilia, Argentina, Chile și U- 
ruguay.

In călătoria sa, președintele Ei
senhower va fi însoțit de secre
tarul Departamentului de Stat, 
Ghristian Herter.

Ziarul 
spirit a 
tă împotriva Imperialismului, co
lonialismului și discriminării ra
siale. Autorul articolului cere lui 
MacMillan să se pronunțe împo
triva politicii de discriminare ra
sială barbară dusă de guvernul 
Uniunii sud-afrîcane.

Succesul pavilionului sovietic 
al expoziției agricole mondiale 

Delhi
de cereale 
turilor înțelenite se află în cen
trul atenției vizitatorilor.

„Bravo Rusiei și rușilor 1", 
scrie în cartea de impresii Suhab 
Lai. „Asupra mea a produs o 
deosebită impresie progresul ob
ținut de U.R.S.S. în agricultură 
— scrie inginerul Amardjit Singh. 
Progresul înregistrat de poporul 
sovietic în industrie a sădit în 
inima mea un sentiment de res
pect față de minunata țară a lui 
Lenin".

Președintele Camerei populare. 
Ayyangar, scrie: „In pavilionul 
rusesc am găsit un bogat sor
timent de exponate din domeniul 
agriculturii. In diagrame, hărți 
și prospecte și-au găsit reflecta
rea aproape toate ramurile a- 
griculturii. Totul este foarte in
structiv și interesant. Timpul șî 
osteneala pe care le necesită vi
zitarea pavilionului sînt răsplă
tite însutit. Sînt recunoscător 
întregului personal de deservire 
pentru concursul acordat în tim
pul vizitării pavilionului. Rusia 
își dezvoltă nu numai industrii? 
ci și agricultura. Doresc Rusiei 
o și mai mare prosperitate".

„Am fost foarte bucuros — 
scrie ministrul Finanțelor Desa! 
•— să vizitez pavilionul dvs 
să fac cunoștință 
uriaș pe 
U.R.S.S. 
furii".

de la
DELHI 7 (Agerpres). TASS 
Peste un milion de persoane 

au vizitat pavilionul sovietic din 
cadrul expoziției agricole mon
diale

Dezvoltarea impetuoasă a agri
culturii U.R.S.S., succesele gran
dioase obținute în domeniul creș
terii animalelor și cultivării bum
bacului, în domeniul producției

și valorificării pămîn-

w «m

Conferință științifică consacrată 
corpurilor cosmice 
gat prof. Jongolovici, că emisfera 
boreală este puțin mai alungită 
decît cea astrală.

Metodele de rezolvare a pro
blemelor de mișcare a corpuri
lor cerești artificiale, metode ex
puse în unele referate prezentate 
la conferință, vor permite să se 
reducă considerabil timpul ne
cesar rezolvării ecuațiilor com
plexe de mișcare și să se asigu
re o precizie și mai mare la pla
sarea corpurilor cerești artificia
le pe orbite dinainte stabilite.

problemelor mișcării
MOSCOVA 7 (Agerpres) - 

TASS anunță :
La Moscova și-a încheiat lu

crările o conferință științifică 
consacrată problemelor mișcării 
corpurilor cosmice. La conferin
ță prof. Ivan Jongolovici a comu
nicat că în observațiile asupra 
mișcării sateliților artificiali ai 
Pămîntului a fost dedusă mări
mea turtirii globului pămîntesc 
și totodată a fost determinat gra
dul lui de 
Ecuatorul.

asimetrie în raport cu 
S-a constatat, a adău-

S. U. A. transferă clin Franța 
în Anglia avioanele capabile 
să transporte

LONDRA 7 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

Associated Press, la 6 ianuarie 
trei unități de bombardiere ameri
cane capabile să transporte ar
me nucleare, aflate la baza mili
tară americană Charumont de pe 
teritoriul Franței, au fost trans
ferate în Marea Britanie. Aceas
tă măsură a fost luată ca urmare 
a hotărîrii guvernului francez de 
a nu permite staționarea pe teri
toriul Franței de arme nucleare 
fără a fi supuse controlului auto
rităților franceze. Agenția preci
zează că în cursul săptămînii 
viitoare urmează să fie transfera-

arme nucleare

O

cute alte bombardiere americane 
care se va încheia acțiunea de e- 
vacuare a trei baze aeriene ame
ricane din Franța.

După cum s-a anunțat, aceasta 
a fost una din problemele care 
au provocat vii neînțelegeri între 
participanții la recenta sesiune a 
consiliului N.A.T.O. și la con
ferința interoccidentală la nivel 
înalt de la Paris.

Statele Unite vor Continua to
tuși să dețină în Franța patru 
baze aeriene înzestrate cu a- 
vioane de recunoaștere și trans
port. De asemenea va fi menținut 
marele depozit militar american 
de ia Chateauroux.

Luptătorii împotriva înarmării atomice 
a Angliei n-au putut fi întemnițați

LONDRA 7 (Agerpres).
La 6 ianuarie a avut loc pro

cesul înscenat unui număr de 82 
participanți la demonstrația ca
re a avut loc la 2 ianuarie la 
baza pentru rachete de la Har
rington. Demonstranții au cerut 
încetarea cursei înarmărilor nu
cleare și interzicerea neîntîrziată 
a experiențelor cu arma nucleară.

Arestații au fost acuzați că au 
opus rezistență polițiștilor în 
timp ce aceștia își exercitau o- 
bligațiile de serviciu. Procurorul 
a cerut ca acuzații să fie con
damnați la amenzi însemnate,

iar cei care nu vor fi în stare 
să plătească aceste amenzi, să fie 
închiși.

In urma presiunilor opiniei 
publice, însă, tribunalul a fost 
nevoit să-i elibereze pe acuzați 
și să claseze afacerea. Tot
odată tribunalul a impus condi
ția ca pe viitor „acuzații să se 
poarte bine".

Un acf de samavolnicie al militarilor 
americani în Coreea de sud

SEUL 7 (Agerpres)
Opinia publică sud-coreeană 

este profund indignată de un nou 
act de samavolnicie al militari
lor americani’ în Coreea de sud. 
După cum transmite agenția 
France Presse, două femei sud- 
coreene au fost tîrîte cu forța în- 
tr-o tabără militară americană 
unde, ca urmare a ordinului u- 
nui căpitan american, mai mulți 
soldați le-au ras părul din cap. 
In încercarea de a mușamaliza a- 
cest act de barbarie, autoritățile 
militare americane au prezentat 
pe cele două femei drept „pros
tituate". Intr-un comunicat dat

publicității de cartierul general 
al armatei a 8-a americane se 
precizează că atît căpitanul cît 
și cei doi sergenți implicați în 
această afacere au fost deferiți 
spre anchetare comandamentului 
diviziei a 7-a din care fac parte.

Agenția precizează că în ulti
ma vreme soldații americani din 
Coreea de sud au dat dovadă în 
repetate rînduri de „exces de 
zel". Sub această formulă auto
ritățile americane încearcă să 
camufleze nenumăratele acte de 
samavolnice la care s-au dedat 
militarii americani în Coreea de 
sud.

«EDACTIA SI ADMÎNTSTRATIA: Petroșani, Str. Gh. Gheorghîu-Bei nr. 56. Tel. : interurban 322.

cu progrto.a 
care l-a înregistrat 

în domeniul agricul-

----- o-----

în legătură cu situația 
din Laos

PNOM PENH 7 (Agerpres)
Comentând ultimele evenimente 

din Laos, ziarul cambodgian 
„Prociacion" scrie că preluarea 
puterii de către armată în Laos 
este o manevră reacționară a im
perialiștilor americani care a fost 
executată de către clica proame- 
ricană din așa numitul „comitet 
pentru apărarea intereselor na
ționale" din Laos.

Ziarul relevă că această 'u- 
ne va fi fără îndoială în â- 
mentul națiunii laoțiene. Pe de 
altă parte aceasta poate duce la 
încălcarea și pe viitor a acordu
rilor de la Geneva și Vientiane și 
poate provoca astfel extinderea 
războiului civil, poate adinei în
cordarea în Indochina și amenin
ța și securitatea în 
est

Ziarul adaugă că 
bodgian nu poate 
vească cu îngrijorare evoluția si
tuației din Laos care constituie 
în același timp o amenințare pen
tru pacea cambodgiei.

Asia de sud-

poporul cam- 
decît să pri-

PROGRAM DE RADIO
9 ianuarie

PROGRAMUL I. 8,00 Din 
presa de astăzi, 9,40 Cîntece 
pentru cei mici, 10,10 .Buchet de 
melodii, 10,30 Școala și viața 
(reluare), 12,30 Tineri soliști de 
muzică populară romînească, 
13,05 Concert de prînz, 14,00 
Cîntă Maria Lătărețu, 15,10 Din 
noile înregistrări de muzică u- 
șoară romînească, 15,40 Muzică 
din opere, 16,15 Vorbește Mos- 
cova 1 16,45 Melodii populare so
vietice interpretate la diferite 
instrumente, 17,25 Emisiunea 
„Cine este interpretul ?“, 18,00
Roza vînturîlor, 18,30 Program 
de cîntece și jocuri, 19,05 Muzi
că de dans, 20,30 La. microfon : 
Satira și umorul, 21,15 Muzică 
de dans, 22,00 Radiojurnal, bu
letin meteorologic și sport. PRO
GRAMUL II. 14,30 Melodii popu
lare romînești, 15,00 Din muzica 
de balet a compozitorilor noștri, 
15,28 Muzică corală din țări 
prietene, 16,15 Concert de estra

dă, 17,00 Cîntecul și jocul popu
lar în creația compozitorilor 
noștri, 18,05 Concert de muzică 
interpretată de fanfară, 19,00 
Muzică populară romînească din 
diferite regiuni ale țării, 19,30 
Seară de operetă, 21,15 Din fol
clorul popoarelor, 22,00 Muzică 
de dans.

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

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Vremea ghioceilor; AL. 
SAHIA: Contrabandiștii; PE»
TRILA: Săgeata albastră; LO- 
NEA: Grădinarul spaniol; ANI- 
NOASA : Amnarul fermecat; LU- 
PENI : Fatima; BARBATENI : 
Alarmă la graniță. (Responsa
bilii cinematografelor din Uri- 
câni, Livezeni și Vulcan n-au tri
mis redacției programarea fil
melor la cinematografele respec
tive) .

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


