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Minerii sectorului III 
au dat 575 tone 

de cărbune peste pian
Minerii sectorului III de la 

mina Lupeni au dat în primele 
trei zile lucrătoare din acest an 
575 tone de cărbune peste pla
nul stabilit. Printre brigăzile ca
re au obținut cele mai bune re
zultate se află brigăzile condu
se de Spînu Petru, Ghioancă Sa
bin. Luca Vasile si altele.

In aceste zile minerii sectoru
lui au obținut un randament la 
cărbune mai mare cu 195 kg. 
pe post față de cel planificat. •

Brigăzile acestui sector s-au 
angajat să realizeze „ziua și fî- 
șia“, iar cele care au realizat 
această inițiativă să treacă la 
extragerea a 3 fîșii la două zile. 
In același timp s-au luat toate 
măsurile pentru respectarea nor
melor de securitate a muncii și 
evitarea tuturor accidentelor. Un 
accent deosebit se pune pe ob
ținerea unui cărbune de călită- 

. te, pe reducerea consumurilor 
specifice de materiale și energie, 
pentru a se obține economii cît 
mai mari la prețul de cost.

Și la celelalte sectoare 
se lucrează cu spor
Și minerii sectorului IV ob

țin rezultate bune. Pînă în ziua 
de 7 ianuarie ei au dat peste 
plan 117 tone de cărbune, obți
nute prin depășirea randamen
tului planificat la cărbune cu 
72 kg. pe post. Cele mai bune re
zultate le-au obținut brigada 
condusa de Rusu Vasile care a 
dat pînă acum 50 tone de căr
bune peste plan și brigada lui 
Dobay Ioan care a extras 26 tone 
de cărbune peste plan.

Toate sectoarele minei Lupeni 
luptă ca de la începutul anului’ 
să-și îndeplinească ritmic sarci
nile și angajamentele asumate. 
Sectorul I a dat pînă acum 91 
tone de cărbune peste plan ob- 
Jinînd un randament mai mare 
cu 116 kg. pe post, iar minerii 
sectorului V sud și-au depășit 
sarcinile la zi cu peste 60 tone 
de cărbune.

Rezultatele obținute de minerii 
sectoarelor minei Lupeni încă 
din primele zile de muncă din 
noul an, dovedesc hotărîrea și 
entuziasmul cu care ei au înce
put să traducă în fapte obiecti
vele pe care și le-au propus în 
întrecerea în cinstea zilei de 1 
Mai, la care au chemat să par
ticipe colectivele tuturor exploa
tărilor miniere din Valea Jiu-

Colectivul minei Uricani a fost recent distins cu „Drapelul 
roșu de exploatare fruntașă pe Valea Jiului' pentru succesele 
obținute în întrecerea socialistă în anul trecut, pentru faptul că 
toate brigăzile minei și-au îndeplinit și depășit cu mult sarcinile 
de plan și pentru grija deosebită acordată protecției muncii mine
rilor. IN CLIȘEU: Șeful exploatării tov. ing. Peșitz losif și pre
ședintele comitetului sindical tov. Mogos loan, primesc înalta dis
tincție acordată colectivului lor.

Colectivul sectorului I al minei Aninoasa, verificîndu-și 
posibilitățile s a angajat să extragă peste sarcinile sale a- 
nuale de plan cel puțin 14.700 tone de cărbune și să obțină 
un randament mediu pe sector de 2,200 tone cărbune pe post, 
cel mai ridicat randament pe bazin. Printre brigăzile fruntașe 
ale sectorului care s-au angajat să sprijine din plin înfăptuirea 
angajamentelor colectivului este și brigada condusă de Bojte 
Adalbert. IN CLIȘEU: Minerii Popa losif, șef de schimb, Her-

< lea Sebastian, Antal Ștefan și Demian Iuliu din brigada lui 
? Bojte Adalbert se pregătesc să intre în șut.

<>
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Traduc în fapt angajamentul luat
oară consecutiv ai distincției 
„Casca de aur a tehnicianului" 
și-au depășit sarcinile cu 579 
tone de cărbune. De remarcat e 
faptul că în urma însușirii pro
punerilor făcute de mineri și a- 
plicării măsurilor tehnico-organi- 
zatorice luate, colectivul secto
rului IV se află acum pe un loc 
de ' 
de 
rie
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Delegații comuniștilor de 
mina Petrila s-au angajat 
Conferința raională de partid 
din abatajele minei colectivul 
extrgă peste planul anual 
puțin 25.000 tone de cărbune. 
In primele zile lucrătoare din noul 
an de muncă, minerii din Petrila 
au trimis la preparație în plus de 
sarcina de plan 2006 tone de căr
bune. Minerii sectorului II, 
deținători pentru a doua

Sectorul Cimpa I fruntaș pe mină
Minerii de la mina Cimpa I, 

s-au angajat 
planul anual 
bune. Drept

să extragă peste 
2000 tone de căr- 
rezultat al muncii
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Citiți în pag. IV-a
• Noi succese ale muncitori

lor chinezi.
• Se puni la cale noi com

ploturi împotriva Cubei.
• Opinia publică mondială 

cere eliberarea luptătorilor 
pentru pace dini Germania 
occidentală.

• Dezmățul rasist din Sta
tele Unite a căpătat for
me noi.
.Finacial Times" despre 
superioritatea industriei 
constructoare de mașini a 
Uniunii Sovietice. 

frunte în întrecere. Mineri» 
aici au extras în luna ianua- 
557 tone de cărbune.

avîntate minerii acestui sector 
au extras pînă acum peste plan 
259 tone de cărbune.

Printre brigăzile 
depășit sarcinile de 
mără cele conduse 
Aurel și Bălănescu 
re și-au depășit cu 47 tone de 
cărbune sarcinile de plan.

care și-au 
pian se nu
de Berindei 
Emanoil ca-

In raza orașului Petrila

cu

au

deschis 
și tex-

le-au 
mineri

In anii puterii populare orașul 
Petrila și-a schimbat înfățișarea; 
el a devenit mult mai frumos, 
mai plin de viață. S-au construit 
numeroase blocuri moderne 
sute de apartamente pentru oa
menii muncii. In Petrila 
fost date în folosință 29 blo
curi cu 521 de apartamente cît 
și 27 de pavilioane în care lo
cuiesc 245 familii de muncitori. 
Au fost puse la dispoziția tine
rilor mineri un club modern, trei 
cămine muncitorești înzestrate cu 
tot confortul. Școlarii petrilem 
învață într-o nouă școală cu săli 
mari și spațioase. Nu de mult 
policlinica și staționarul au pri
mit o nouă clădire. S-au 
noi magazine alimentare 
tile.

Condiții asemănătoare 
fost create și muncitorilor 
din Lonea. Aici s-au înălțat 27 de 
blocuri cu 520 apartamente, o 
sală de cinematograf. La Cimpa 
II a intrat în funcțiune un dis
pensar medical, iar în prezent 
este în curs de terminare noul 
club minier cu mai multe săli. 
La Lonea a luat ființa o școală 
medie mixtă, precum și o școală 
serală pentru tineretul muncitor.

Transformări înnoitoare s-au 
petrecut și în viața satelor din 
raza sfatului popular Petrila. O 
bună parte dintre țăranii munci
tori au devenit membri ai înto
vărășirilor zootehnice. Cele trei 
întovărășiri zootehnice unesc 
peste 120 de familii de țărani 
muncitori care au adus la fondul 
de bază aproape 370 ha. de teren

MINERII DIN
OBȚIN

Realizări la sectorul IV 
de tineret

Sectorul IV al minei Vulcan 
este de mai multi ani sector frun
taș pe mină. Angajamentele 
luate în urma dezbaterii sarci
nilor de plan, de a da 2500 tone 
de cărbune peste planul anual 
și de a obține economii la pre
țul de cost în valoare de cel pu
țin 156.000 lei, dovedesc că mi
nerii sectorului, au înțeles de
plin sarcinile care le stau în față.

Pînă în ziua de 5 ianuarie in
clusiv minerii sectorului au rea
lizat planul la cărbune în pro
porție de 120,7 la sută. Brigă
zile minerilor fruntași Jovi Tra
ian, Tiucă loan, Pădureanu Si- 
mion și alții au obținut încă de 
la începutul lunii rezultate bune.

Au realizat 101 m. 
de galerie dublă pe lună
Minerii sectorului VIII investi

ții de la mina Vulcan au obținut 
importante succese în procesul 
de producție. In luna decembrie 
în cadrul acestui sector s-a for
mat o brigadă de înaintări ra
pide care și-a propus să obțină

Colectivul Uzinei electrice Vulcan numără rindurile sale
mulți inovatori de frunte. Printre aceștia se află și tov. Bereș loan 
(în clișeu) pe care obiectivul aparatului l-a surprins în timpul lu
crului

Noi progrese pe calea bunei gospodăriri
cît 
oi. 
executiv al Sfatului populai al 
orașului Petrila, țăranii munci
tori din întovărășirea zootehnică 
„Aușelul" din satul Taia și-au 
construit două stîni. La construi
rea acestor stîni s-au prestat a- 
proape 200 de zile muncă. Bune 
sînt și rezultatele obținute de ță
ranii muncitori uniți în întovă
rășirea „Minerul" din Jieț, care 
au ridicat o stînă pentru oi, iar 
a doua este în curs de construc
ție. Sute de țărani muncitori 
și-au construit case noi.

In aceste sate tot mai adînc 
a pătruns cultura. In 
Cimpa s-a amenajat o 
sătească și o sală de 
graf, iar în satul din 
Răscoala, funcționează 
de 4 ani care a fost înfăptuită în 
anii puterii populare. Și la Jief 
s-a construit o școală elementară 
de 4 ani, amenajîndu-se totoda
tă o sală de spectacole.

îndrumat de către comitetul 
orășenesc de partid Petrila, co
mitetul executiv al sfatului popu
lar a luat o serie de măsuri me
nite să ducă la înfrumusețarea 
orașului și a satelor. In anul tre
cut au fost mobilizați peste 
23.000 cetățeni la muncă obșteas
că cu brațele și atelajele, efec- 
tuîndu-se 1.392 zile-muncă eu 
brațele și 303 zile cu mijloacele 
de transport hipo. Numărul to
tal al orelor de muncă voluntară 
prestate anul trecut în raza ora
șului se ridică la 71.800.

In cadrul acestor munci de fo

și un număr de peste 400 de 
îndrumați de către Comitetul

localitatea 
bibliotecă 
clnemato- 
apropiere,' 
o școală

VULCAN
NOI SUCCESE

carbonifer al Văii

o avansare medie pe zi de 5 ni. 
Muncind cu hotărîre și avînd 
asigurate condiții bune de mun
că, minerii acestei brigăzi au 
excavat în decembrie 101 m. de 
galerie dublă în steril. De men
ționat este faptul că această rea
lizare este unică pînă în prezent 
în bazinul 
Jiului, atît prin viteza de avan
sare obținută cît și prin obține
rea unui randament sporit cu 
1,170 m. c. pe post față de plan. 
Printre cei care au contribuit la 
acest succes sînt minerii fruntași 
Vass /Martin, lonescu Ilie, Flo- 
rea Avram și alții, brigada fiind 
îndrumată de tehnicianul Golgoț 
Carol.

Rezultatele muncii acestei har
nice brigăzi se oglindesc și în 
cîștigurile obținute pe luna res
pectivă. Pe fiecare post de mi
ner a revenit un cîștig de 130,12 
lei, ajutorii mineri au obținut un 
cîștig de 113,20 lei pe post, iar 
vagonetarii — 98,89 lei pe post. 
In cursul acestei luni minerii din 
brigada de avansare rapidă sînt 
hotărîți să obțină o realizare me-' 
die de 6 m. pe zi.

ȘT. EKART

los obștesc s-au întreprins nume
roase acțiuni de îmbunătățire a 
rețelei de drumuri. Acest lucru 
reiese și din faptul că planul lu
crărilor de contribuție în muncă 
pe oraș a fost îndeplinit în pro
porție de sută la sută. Pe dru
murile din Birăoni și Cimpa II 
s-a transportat și așternut o can
titate de 210 m.c. balast. S-au 
efectuat de asemenea pe Valea 
Voevodului lucrări de pietruire a 
drumului pe o lungime de 2 km. 
O serie de poduri din lemn au 
fost refăcute.

In anii de democrație populară 
becul electric a început să ardă 
și în satul Taia. Cu ajutorul sta
tului și prin contribuția voluntară 
a sătenilor, s-a reușit ca acest 
sat să fie în prezent complet e- 
lectrificat.

In fruntea acțiunilor întreprin
se s-au situat deputății sfatului 
popular, între care Răscolean Pe
tru și Avram Ilie din Răscoala, 
Birău Petru din Birăoni, Jura 
Petru din Lonea și Pilea loan! 
din Jieț care mobilizează activ 
cetățenii din circumscripțiile elec
torale respective la prestarea di
feritelor munci de interes obș
tesc.

Comitetul executiv al sfatului 
popular este hotărît ca în acest 
an să înregistreze realizări și 
mai bune în activitatea sa, exer- 
citînd un control mai operativ a- 
supra desfășurării muncii în oraș 
cît și în satele din împrejurimi, 

■luînd totodată măsurile necesare 
pentru terminarea lucrărilor pla
nificate la termenul stabilit.



Frumusefea portului popular

Soarele”
cu mult gust, cu cele mai 
materiale sintetice. Aici se 
9 fotolii confortabile turnante 

ferestrelor

zburător" a fost filmat pri- 
film sovietic pentru circora-

cercetătorilor polari
cunosc condițiile deosebit de 
în care sînt nevoiți să lu- 
cercetătorii Antarctidei — 

a fost înregistrată cea mai 
temperatură de pe suprafa-

Se 
grele 
creze 
unde 
joasă 
ța Pămlntului — 86,4 grade sub 
zero. Ei pot rămlne afară, la aer. 
chiar cu fața acoperită, cel mult 
10—15 minute.

In prezent, pentru cercetătorii 
polari au fost create măști spe
ciale de protecție prevăzute cu 
încălzire electrică, care le vor u- 
șura mult munca.

Ce reprezintă aceste măști ?j 
Este vorba de o cască de lină cu 
un ochi de observație din sticlă 
organică. In interiorul căștii se 
află un burete din masă plastică 
acoperit cu un strat subțire de 
cauciuc microporos. Buretele cons
tituie un perete despărțitor între . 
ochi și organele de respirație. Bu
retele are un mic orificiu în care 
este plasat un element de încăl
zire miniatural, care se alimen
tează de la o mică baterie de acu
mulatoare. Aerul rece trecînd 
printr-un baraj de căldură se în
călzește.

In prezent în atelierele expal- 
mentale ale Institutului Arctic și 
Antarctic se termină confecționa
rea primelor măști de protecție

Vagon zburător
Flota aeriană a Uniunii So

vietice s-a completat cu o nouă 
mașină de prim rang. Este vorba 
de elicopterul gigant „IAK-24" 
cu ajutorul căruia se pot așeza 
conducte de gaze, se pot instala 
pilonii liniilor de înaltă tensiu
ne, poate fi alimentată cu com
bustibil o navă care se află 
în largul mării. De pe acest „va
gon 
mul 
mă.

In prezent, o nouă variantă tu
ristică a vagonului zburător 
„IAK—24" face zboruri de încer
care pe un aerodrom de lîngă 
Moscova.

Văzut de aproape acest elicop
ter pare într-adevăr un gigant. El 
are lungimea de 21 metri și a- 
proape de aceleași dimensiuni sînt 
și paletele elicelor. Capetele aces
tor palete lungi de mai mulți me
tri se rotesc cu o viteză super
sonică

Pe o scară rabatabilă de o 
construcție originală se poat’ in
tra în salonul elicopterului fini-

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

a

pe cerul Moscovei
sat 
noi 
află 
așezate de-a lungul 
mari, și două măsuțe. Călătorilor 
ii s-a asigurat tot confortul în- 
cepînd cu cuiere pentru haine, 
apă rece și caldă și terminînd cu 
butoane pentru chemarea stewar
desei. In varianta pentru pasa
geri numărul locurilor poate fi 
mărit pînă la 30.

„Autobusul aerian" este ridicat 
în aer de două motoare puternice 
cu piston de 1600 C.P. fiecare. 
Dacă unul din motoare se defec
tează, ceea ce este foarte puțin 
probabil, elicea va fi acționată 
de cel de-al doilea motor, lucru 
pe care călătorii nici nu-1 vor 
observa.

„Autobusul zburător" nu se te
me de ceață, ploaie, nori poate 
zbura în orice condiții. „Autobu
sul aerian" a cărui producție în 
serie va începe în curînd, va fi 
prevăzut cu 
care va ușura 
pilotului.

un pilot automat 
și mai mult munca

10000 lone
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Mierle migratoare
Mierlele nu migrează, fiind o 

categorie de păsări sedentare 
Recent, în Elveția, pe marginea 
lacului Berna, un vînător a îm
pușcat o mierlă care avea pe un 
picior o plăcuță de aluminiu cu 
mențiunea: „Muzeul din “ 
nr 172.335“

Aceasta dovedește că 
ceastă familie de păsări 
tare există și un neam 
tor.

Praga

in a- 
seden- 
migra-

TIAȚS
...dacă s-ar extrage sarea e- 

xistentă în apele mărilor, s-ar 
putea acoperi uscatul cu un strat 
de sare de 130 metri.

...Himalaia este cel mai 
masiv muntos din lume, 
sistemul muntos Himalaia 
pare pe neașteptate în Europa 
el s-ar întinde din Anglia pînă 
la Marea Caspică. In 
muntos al Himalaei se 
te cele 14 vîrfuri ale 
noastre care se înalță 
8.000 metri deasupra 
mării

mare 
Dacă 
ar a-

masivul 
află toa- 
pl a netei 
cu peste 
nivelului

...cel mai adine lac 
este Baikaiul. El are 
de 636 km. și lățimea 
Pe această suprafață ar putea să 
încapă Olanda și Belgia luate 
la un loc. Adîncimea lui maximă 
este de 1.741 metri. In apele la
cului și pe stincile din fundul lui 
viețuiesc aproximativ 1500 repre
zentanți ai faunei, din care a- 
proximativ 70 la sută nu se mai 
întîlnesc nicăeri în altă parte a 
naturii.

din lume 
lungimea 

de 79 km.

...unul din cele mai mari la
curi sărate din lume, situat în 
regiunea Astrahan din U.R.S.S., 
se numește Baskunciak, ceea ce 
înseamnă „cap de cîine". Legen
da spune că odată, într-o zi de 
arșiță prin stepă trecea un călă
reț. După cal fugea un cîine ră- 
suflînd din greu. Cîinele istovit 
de sete s-a aruncat în lac... dar 
s a înecat în apa sărată. Capul 
cîinelul s-a acoperit cu un strat 
de sare albă 
congelat.

ca zăpada și s-a

praful ce plutește 
ar putea fi adunat

...dacă tot 
ln atmosferă 
șl presat, s-ar obține un cub cu 
înălțimea de 180 metri.

Minunate sînt plăsmuirile de rolelor ale geniului poporului nos
tru. fie că se manifestă în cîntec, în poezie sau dans. în ceramică, 
sculptură în lemn sau în cusături. Diversitatea de stiluri folosite în 
cusăturile hainelor portului romînesc n-are egal. Iată în clișeul de 
față cîteva mostre de costume romînești din Muntenia și Moldova, 
purtate de interpretele operetei ..Crai nou", pusă în scenă de pro
fesorii și elevii de la Școala populară de artă din Petroșani.

notă Pentru ultima oară ?
i stins și în ace-

Lansarea unui nou cargobot de
intra în serviciu în cursul anu
lui acesta.

Șantierul naval de la Warnow 
este cel mai important șantier 
naval din Ri D. Germană în ce 
privește construcția vaselor co
merciale.

Recent, a părăsit șantierele na
vale din Warnow cel de-al 12-lea 
cargobot de 10.000 tone con
struit de Republica Demo
crată Germană. Nava purtînd 

. numele „Karl Marx-Stadt" va
o i

DE CIND EXISTĂ FSFESTRILE ?
Mărimea, forma și modul de 

închidere a ferestrelor depinde 
de epocă și climă. La început ca
sele și chiar palatele din Grecia 
antică se construiau fără ferestre, 
camerele de locuit fiind ilumi 
nate de o curte interioară.

♦♦♦♦

închețarea apei la o pre* 
foarte înaltă se formeazăsiune

o gheață care se topește la tem
peratura de
O asemenea
„fierbinte".

plus 82 grade C 
gheață se numește

cele mai rezistente...animalele
Ia ger sînt rațele și gîștele. Ex
periențele au arătat că ele re
zistă la o temperatură 
110 grade.

de

la 
în

a-

minus

...istoricul stejar de 
wieza (R. P. Polonă) 
de 800 de ani a îmbătrînit în
tr-o asemenea măsură îneît poa
te să se prăbușească în orice 
moment. Pentru a păstra acest 
copac s-a hotărît ca el să fie în
tărit cu o rădăcină artificială 
din beton de 8 metri. Se presu
pune că după această „opera
ție" bătrînul stejar va mai pu
tea trăi încă 100 de ani.

Bialo- 
vîrstă

...în Japonia a fost pusă la 
punct tehnologia producției unei 
noi mase plastice — uriion — 
de tipul poliamidelor. Materia 
primă de bază este carbamida. 
Din uriion se pot fabrica și fi
bre artificiale. O frînghie din a- 
ceastă masă plastică, cu o sec
țiune de 1 cm. poate susține o 
greutate de 5 tone.

...fabrica „Izzo“ 
pesta a realizat 
lămpi hermicide, 
acum numai în U.R.S.S. și S.U.A. 
Lămpile de producție ungară sînt 
foarte puternice. In 20—30 se
cunde ele distrug cele mai re
zistente bacterii. Cu un anumit 
număr de asemenea lămpi aerul 
din sălile de operație, din cabi
nete medicale etc. poate fi puri
ficat rapid și încăperea dezin
fectată radical.

din Buda- 
așa-numitele 

produse pînă

Primele ferestre în înțelesul 
devărat al cuvîntului au fost gă
site cu prilejul săpăturilor efec
tuate pe insula Delos. Ferestrele 
mai mici erau deschise, iar cele 
mai mari erau acoperite cu dife
rite materiale — la început cu 
capace din lut, iar mai tîrziu 
cu zăbrele de fier. Capacele din 
lut care serveau pentru acope
rirea ferestrelor erau găurite pen
tru ca lumina și aerul să poată 
pătrunde în încăpere. In secolul 
I al e. n. ferestrele au început 
să fie confecționate din mică. 
In același timp ferestrele au în
ceput să fie acoperite și cu o- 
bloane de lemn așezate în exte 
rior

Cele mai vechi ferestre din 
sticlă au fost găsite în orașul 
roman Pompeu, acoperit de e- 
rupția vulcanului Vezuviu 
cursul anului 79 al e. n.

Luminile s-au 
lași moment întunericul sălii fu 
străpuns de săgețile razelor a- 
paratului de proiecție. Pe ecran 
apărură primele imagini ale fil
mului „Azi pentru ultima oară". 
Despre filmul 
zi la 
Petrila nu s-ar 
multe, căci cei 
vut năstrușnica „inițiativă" de 
a-i face o completare cu totul 
originală

In film era vorba de un om 
căzut patimei beției, care de cîte 
ori bea, lua și hotărîrea : „Azi 
beau pentru ultima oară".. De 
aici — celelalte complicații care 
au generat subiectul filmului.

Ce se întîmplase însă ? De-ahia 
începuse rularea filmului și din 
spatele ecranului se auziră lovi
turi de ciocan, zgomot de fierăs
traie, bufnituri. Tîmplarii lucrau 
pe scenă în timpul spectacolului.

clubul
vizionat în acea 
muncitoresc din 
putea spune prea 
de la club au a-

Din cînd în cînd cîte un lucrător 
apărea de după cortină si tre
cea prin fața ecranului, de par
că cei din conducerea clubului 
ar fi vrut să arate ce înseamnă 
îmbinarea în cinematografie a e- 
cranului plat cu ecranul în re
lief.

Care a fost rezultatul ?
Sonorul filmului se combine 

cu „sonorul" muncii tîmplarilor. 
Spectatorii, enervați de „sonorul" 
muncii tîmplarilor și de trecerile 
fantomatice prin fața ecranului, 
au devenit și ei „sonori".

Și în loc de recreare și 
destindere, cele două ore ale 
spectacolului s-au transformat în 
două ore de nervi, de necazuri.

Spectatorii petrileni ai cine
matografului, parafrazînd titlul 
filmului, își exprimă dorința fier
binte ca acest gen de spectacole 

conducerea 
să fie

MICĂ
G. L. URICANL.
...achiziționează orice obiecte 

de iluminat: opaițe, lămpi de 
gaz, lumînări, pentru a înlocui 
becurile electrice. Acestea uneori 
nu se pot aprinde din pricina... 
lucrătorilor G. L., care fac 
turile rețelei de iluminat de 
tuială.

inițiate de cei din 
clubului din Petrila 
tru ultima oară.

O-----------------
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SE OFERĂ...
...comoditatea conducerii 

bului minier din Lupeni oricui 
vrea s-o cumpere. Aceasta se 
manifestă prin aceea că pose
sorii ei întîrzie să dea dovadă 
de inițiativă în ceea ce privește

du

înființarea unui cerc 
la care deja s-au anunțat 
în prezent dornici să-i 
membri circa 20 de tineri.

CINE ȘTIE...
...care e secretul metodei folo

site de clubul minier din Petrila 
constînd din respingerea ajuto
rului Teatrului de stat în ceea 
ce privește activitatea concretă 
a brigăzii artistice de agitație, 
care a fost transformată într-o 
echipă muzicală de... estradă, ce 
tratează teme generale, să-l pre
dea responsabilului comisiei cul
turale a sindicatului minei.

aici, 
pînă 

devină
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Serviciu...
după toane

Mai zilele trecute am venit la 
Petroșani pentru a scoate de la 
Biroul oficial de voiaj abonamen
tele necesare studenților aflați 
în practică la mina Lupeni.

De serviciu, după tabla afi
șată în dreptul casei, am înțeles 
că e tov. Săbău Ana.

In fața mea erau vreo cîțiva 
cetățeni doar. Intre aceștia se 
afla și o bătrinică.

— Ce dorești ?
— Aș vrea să-mi vizați per

misul C.F.P.; plec cu trenul de 
ora 11,16» spre Simeria, știți...

— Ce să știu ? N-am acum 
timp de dumneata, du-te la gară 
să ți-l vizeze...

— Dar la gară e aglomerație, 
mie mi-e greu, sînt bătrînă...

— Nu mă interesează! Altul 
la rînd t

— Eu doresc să-mi faceți abo
namentele pentru studenții de pe 
listă t

de
10. 
veniți 
n-am

e ni-

de mat 
natură... 
natură. .
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A IV T A IV E E
. — Ce, acum v-ațl trezit ?
— Păi abia a sosit trenul 

la Lupeni, nu e decît ora
— Și ce-i ? Trebuia să 

mai devreme... Acum 
timp..

— Dar văd că nu mal 
meni aici afară de mine...

— N-am timp nici de discutat, 
vino mai tîrziu.

— Dar... nu pot. Am tren ime
diat după orele 12 spre Lu
peni...

— Ce să mai discutăm ? Acum 
nu am chef să eliberez nici un 
abonament

Deh. Dacă-i după chef, n-am 
ce face! mi-am zis eu. M-^m 
resemnat și m-am întors la Bi
roul oficial de voiaj abia cînd am 
bănuit că 
cauză i-a

gol, 
etc. 
sînt

A-

tovarășei casierițe în 
venit.. cheful!.

D ALBESCU
student I.M.P.

cu... surprize

♦

*
*
♦ 
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Filme
La cinematograful din Uri- 

canl, aproape la fiecare specta-

col poți asista la cîte un film... 
cu surprize.

Aceste surprize sînt 
multe feluri. Unele de 
tehnică, iar altele de 
organizatorică.

Surprizele „tehnice" țin de fe
lul cum lucrează operatorii care 
deseori întrerup rularea, lasă a- 
paratul să funcționeze în 
sau uită să facă sonorizarea

Surprizele mai frecvente 
insă cele „organizatorice",
cestea cuprind mai multe „acte" 
— intîrzieri ale începerii filmu
lui pînă la 20 de minute, ad
miterea în sală a copiilor sub 
virsta școlară și la ore înaintate, 
admiterea accesului spectatori
lor la spectacole și după înce
perea filmului etc.

Oare nu se poate lucra 
acest cinematograf și fără astfel 
de „surprize" ?

I. F.
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TRIBUNA AGITATORULUI 

îndeplinirea sarcinilor sporite de plan - 
obiectiv principal al muncii politice

In anul 1960 în fața colectivu
lui sectorului nostru — sectorul 
II al minei Vulcan — stau sar
cini sporite. Minerii din sectorul 
II vor trebui, să extraga cu 15.000 
tone mai mult cărbune cocsifica- 
bil decît în anul trecut, să ob
țină un randament cu 14 la sută 
mai mare și să reducă prețul de 
cost cu 6 lei pe tona de cărbune.

Pentru mobilizarea minerilor la 
îndeplinirea sarcinilor sporite ce 
ne revin pe acest an, organizația 
de bază, toți comuniștii din sec- 
lor trebuie să desfășoare o mun
că politică susținută și eficace. 
Ca minerii să cunoască temeinic 
sarcinile ce le revin, obiectivele 
pentru care trebuie să lupte, bi
roul organizației de bază a consi
derat că trebuie să organizeze o 
largă muncă politică pentru popu
larizarea cifrelor de plan pe a- 
nul 1960.

In acest scop s-au luat măsuri 
încă la sfîrșitul lunii trecute. Co
lectivul de agitatori a fost lărgit 
cu încă 50 de tovarăși, mineri de 
frunte, membri și dândidați de 
partid și cei mai buni membri 
din activul fără de partid. Orga 
nizația noastră de bază are în 
prezent 120 de agitatori. După 
confirmarea lor în adunarea ge
nerală a organizației de bază, 
agitatorii au fost instruiți cu sar
cinile ce le revin în legătură cu 
popularizarea cifrelor de plan pe 
1960 și mobilizarea colectivului 
sectorului la îndeplinirea acesto-

După defalcarea de către con
ducerea sectorului a sarcinilor de 
plan pe locuri de muncă, cifrele 
de plan au fost dezbătute într-o 
adunare generală de partid. Au 
urmat apoi convorbiri organizate 
în cadrul brigăzilor. Agitatorii au 
stat de vorbă cu fiecare schimb, 
cu fiecare om, explicînd minerilor 
sarcinile ce le revin în privința 
sporirii producției, productivității 
muncii și reducerii prețului de 
cost.

Agitatorul Bordea Emanoil a 
arătat ortacilor săi că în acest 
an la Hunedoara va intra în func
țiune cea de a patra baterie de 
cocs. Aceasta înseamnă că mi
nerii trebuie să extragă în aceșt 
an cantități sporite de cărbune 
cocsificabil. El a vorbit ortacilor 
despre însemnătatea obținerii u- 
nei productivități sporite, despre 

jsibilitățile concrete pe care le 
are brigada în vederea realizării

— *=★=■— -------
Pe urmele materialelor publicate

5-au luat măsuri 
de îndreptare

In numărul 3163 al ziarului 
nostru a apărut cronica rimată 
intitulată „Scrisoare deschisă 
președintelui sfatului popular 

.Vulcan”, unde se punea problema 
asigurării unui local corespun
zător pentru grădinița de copii, 
local solicitat de multă vreme 
In urma apariției cronicii rima
te, problema amintită a fost lua
tă în discuția unei sesiuni a co
mitetului executiv. Ca urmare a 
hotărîrii luate cu acest prilej 
s-au și început lucrările de a- 
menajare a unei noi clădiri pen
tru grădinița de copii.

Răspunsuri, prin care redacția 
a fost informată că s-au luat mă
suri de îndreptare a lipsurilor 
sezisate prin coloanele ziarului, 
au trimis și alte instituții și în
treprinderi. Astfel, Direcția di
fuzării filmelor din Timișoara 
arată că s-au luat măsuri pentru 
reglementarea repartiției în bune 
condiții a filmelor la cinemato
graful „Muncitoresc” din Pe
troșani.

U.C.F.S. raional arată că s-a 
pornit o acțiune largă de atra
gere de noi tineri la probele com
plexului polisportiv G.M.A. ca 
urmare a criticii ziarului, iar 
conducerea clubului minier din 
Petrila, în urma ajutorului pri
mit, și-a îmbunătățit activitatea 
de îndrumare a minerilor la ac
țiunile cultural-educative. 

unor randamente cît mai mari. 
In urma convorbirilor purtate de 
agitatorul Bordea Emanoil, bri
gada și-a propus să realizeze în 
acest an a productivitate de 4 
tone pe post. Despre însemnăta
tea sporirii randamentelor au vor
bit minerilor și alți agitatori. 
Drept rezultat brigăzile sectoru
lui s-au angajat să obțină reali
zări de seamă în depășirea pro
ductivității muncii planificate. 
Astfel brigada tov. Gantz Ștefan 
s-a angajat să obțină un randa
ment de 6 tone pe post, iar bri
găzile tovarășilor Drob Gheorghe 
și Tițu Toma și-au propus să rea
lizeze o productivitate de 5,5 tone 
pe post.

Realizarea de cît mai însemna
te economii a stat de asemenea 
în atenția convorbirilor organi
zate de agitatori. Pentru a sti
mula preocuparea minerilor în 
vederea realizării de economii, 

biroul organizației de bază a îndru
mat agitatorii să popularizeze 
în rîndul brigăzilor costul pe u- 
nitate de măsură al materialelor 
și energiei, cît și costul utilaje- 
lor și al diferitelor piese de 
schimb. Acest lucru a ajutat mi
nerii să înțeleagă mai bine în
semnătatea reducerii consumuri
lor specifice de materiale și de e- 
nergie și folosirii judicioase a u- 
tilajelor. La îndemnul agitatorilor 
brigăzile s-au angajat să obțină 
însemnate economii prin reduce
rea consumurilor specifice. Bri
gada condusă de tov. Bughianu 
Dumitru, spre exemplu, s-a an
gajat să realizeze în cursul anu
lui 16.000 lei economii.

Sectorul nostru s-a angajat să 
extragă în cursul acestui an 
4.000 tone de cărbune peste plan, 
să depășească cu 5 la sută pro
ductivitatea muncii planificate și 
să realizeze economii la prețul 
de cost de 150.000 lei.

înfăptuirea acestor obiective 
necesită desfășurarea unei munci 
politice intense de către organi
zația noastră de bază. In acest 
scop biroul organizației de bază 
s-a îngrijit Ca la fiecare loc de 
muncă, în fiecare schimb să 
muncească agitatori. O atenție 
deosebită s-a acordat îmbunătă

țirii muncii politice în cadrul brigă
zilor cu realizări slabe. Cei mai 
buni agitatori au fost repartizați 
la brigăzile care lucrează în con
diții mai grele.

In fața sectorului nostru stau 
sarcini mari. Măsurile elaborate 
de organizația de bază și de con
ducerea sectorului, precum și en
tuziasmul cu care au răspuns mi
nerii la noile sarcini trasate de 
partid prezintă garanția că re
zultatele pe care le vom obține 
în anul 1960 vor fi dintre cele 
mai bune .

NICOLAE MARGAIA-N 
membru în biroul organizației 
dș bază — sectorul II Vulcan

o oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oocooooo oooooooo oo oo oo OO OOOOOO OO OO 00 00OO OO OCOO 00 00OO OO <50 OO OO OO OO 00 00OO <50 oooo o 
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8 Brigada de muncă patriotică nr. 6 de ia Uzina electrică Vulcan a adus o contribuție im- g
8 portantă la realizarea de cît mai multe economii în cadrul acestei unități energetice. g

In ultimul timp, membrii acestei brigăzi de muncă patriotică au colectat 3000 kg. fier vechi, g 
8 au transportat 127 m. c. de pămînt în vederea descongestionării căilor de acces din incinta uzi- g 
8 nei etc. La aceste lucrări s-au prestat sute de ore de muncă voluntară. g

Dintre membrii acestei brigăzi s-au evidențiat în acțiunile de muncă patriotică membrul g 
2 de partid Șuteu Remus, utemiștii Pîrlea Partenie, Berciu Petru, Marton Sigismund și alții. g

In cursul anului 1959 această brigadă a colectat importanta cantitate de 26.000 kg. fier g 
“ vechi. Numai valoarea fierului vechi colectat de această brigadă se ridică la 4.589 Iei. g
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De multe ori meseriașii atelierului de grup al minei Ani- 
noasa, sînt solicitați să execute de urgență piese de schimb pen
tru bunul mers al mecanismelor din subteran’. IN CLIȘEU: To
varășul Copil Fridrich, execută o comandă urgentă: strunjirea 
unui rotor pentru motoarele locomotivelor de mină.

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

SCRfS&Rl DE LA PROPAGANDIȘTI

Discuții rodnice în seminar
In acest an școlar al învăță- 

mîntukii de partid, în cadrul sec
torului IX de la mina Petrila a 
luat ființă un curs de economie 
politică, a cărui conducere mi-a 
fost încredințată de către comi
tetul de partid. Acesta este al 
optulea an de cînd muncesc ca 
propagandist.

Biroul organizației de bază a- 
cordă o mare atenție mobilizării 
cursanților la învățămînt. Pe 
lîngă faptul că problema învă- 
țămîntului stă în atenția între
gului birou, unui din membrii 
biroului și anume tovarășul Pa- 
riș Andrei, răspunde în special 
de activitatea acestui curs.

Un ajutor prețios în munca 
noastră îl primim si din partea 
comitetului de partid al minei, 
care a repartizat un membru din 
comitet respectiv pe tov. Petruș 
V-asile pentru a îndruma activi
tatea cercului pe care îl conduc.

Ca urmare a preocupării bi
roului organizației de bază, pen
tru buna desfășurare a activită
ții cursului, s-a înregistrat o 
frecvență bună la lecții. La lec
ția a treia, de exemplu, prezența 
cursanților a fost de 100 la sută. 
Cea mai mare parte din elevi nu 
au nici o absență nemotivată. 
Printre cei care nu au nici o ab
sență se numără tov. Kristaly 
Anton, Keller Paraschiva și alții.

Pentru a obține rezultate cît 
mai bune în muncă, particip în
totdeauna la pregătirile care se 
fac în cadrul cabinetului de par
tid, apoi studiez cu atenție la fie
care lecție întregul material bi
bliografic indicat cît și diferite 
broșuri facultative. Planul de 
expunere a lecției îl întocmesc 
pe un limbaj la nivelul cercului, 
pentru ca predarea să fie înțe
leasă de către toți cursanții.

După fiecare lecție predată 

indic cursanților materialul bi
bliografic pe care trebuie să-l 
studieze. Am abservat că o bună 
parte din elevi și-au procurat 
materialul bibliografic, întocmin- 
du-și totodată și conspecte în ca
re sînt cuprinse problemele esen
țiale din lecție.

Preocuparea cursanților pentru 
studierea materialului indicat 
este oglindită cu ocazia dezba
terilor care se fac în cadrul se- 
minariilor. Tovarășii Miha A- 
vram, Ionescu Constantin și al
ții dau de fiecare dată răspun
suri bune, dovedind că studiază 
în întregime materialul. La fie
care seminar aproape toți tova
rășii iau cuvîntul pe marginea 
problemelor puse în discuție.

Cu prilejul seminarizării lec
ției a doua „Producția de măr
furi, marfa, banii și legea va
lorii în capitalism", am căutat 
să completez unele probleme 
care nu au fost suficient dez
bătute. A fost necesar să mai 
vorbesc despre acțiunea legii va
lorii în capitalism și despre ce
rințele pe care trebuie să le în
deplinească un produs pentru a 
fi marfă.

Noi căutăm ca în ședințele 
cursului pe care le ținem să lă
murim toate problemele neclare, 
punînd totodată un accent deo
sebit pe combaterea unor confuzii, 
cît și pe lămurirea problemelor 
neînțelese.

In prezent mă ocup mai în
deaproape de unii cursanți între 
care tov. Schmidt Ladislau ca
re întîmpină unele greutăți în 
însușirea lecțiilor predate, cău- 
tînd să-i ajut spre a se ridica în 
cel mai scurt timp la nivelul 
cursanților fruntași.

KAVAȘANSKI IOAN 
propagandist *- Petrila
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TEATRUL DE STAT : 
„VALEA JIULUI”

PETROȘANI 
prezintă 

sîmbătă 9 și 
duminică 10 ianuarie i960 

premiera 
;! Partea leului 
j1 comedie în 3 acte

' de C. Teodoru
’ Regia : Marcel Șoma 

;' Scenografia : Lidia Pîncusi VIZITAȚI
i MMAZII1ELE I SUI 
: ale O. C. L. Produse 
• Industriale de unde 
: vă puteți aproviziona 
; cu un bogat sorti- 
î ment de mărfuri cu 
î PRETURI REDUSE 
■ Soldurile de confecții 
» se VIND și cu PLATA 
j în RATE.

\ 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
— încălțăminte cu tal

pă de piele șl cauciuc
— lenjerie pentru băr

bați și femei

PRODRAM DE RADIO
10 ianuarie

PROGRAMUL 1. 7,15 Muzică 
ușoară, 8,00 Muzică populară- 
romînească, 9,00 Teatru la mi
crofon pentru copii, 10,00 Muzi
că, 10,50 Fragmente din operete, 
11,45 Concert de muzică popu
lară romînească, 13.10 De toate 
pentru toți, 14,00 Din muzica 
popoarelor, 14,55 Concert de mu
zică ușoară. 16,05 Cîntă Corul 
de copii al Radioteleviziunii, 
18,00 Drumeții veseli, 19,05 Mu
zică ușoară si de dans de com
pozitori romîni, 19,30 Teatru la 
microfon: „Nud cu vioară”. 
PROGRAMUL II. 7,00 Muzică 
populară romînească, 8,00 Mu
zică ușoară, 8,30 Clubul voio
șiei, 15,30 Interpreți ro
mîni de muzică de operă, 16,00 
Vorbește Moscova ! 16,30 Inter
pret de muzică ușoară, 17,30 
Muzică corală romînească, 20,05 
Program de romanțe, 20,35 Mu
zică de dans, 22,30 Muzică popu
lară romînească.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Vremea ghioceilor; AL. 
SAH1A : Contrabandiștii; MUN
CITORESC : Urme în noapte; 
PETRILA: Săgeata albastră;
LONEA : Grădinarul spaniol; 
L1VEZENI : Dincolo de brazi; 
ANINOASA : Amnarul fermecat; 
LUPENI : Fatima; BARBATENI : 
Alarmă la graniță; CRIVIDÎA: 
Botagoz. (Responsabilii cinema
tografelor din Uricani și Vulcan 
nu au trimis redacției progra
marea filmelor la cinematogra
fele respective).
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Noi succese ale 
muncitorilor chinezi
PEKIN 8 (Agerpres). i—■ 

China Nouă anunță :
In întreprinderile industriale 

din R. P. Chineză s-au obținut 
rezultate de seamă încă din pri
mele zile ale nouluj an. Prin 
aplicarea unui mare număr de 
inovații tehnice și a unor meto
de înaintate de muncă, munci
torii din numeroase întreprinderi 
ale industriei metalurgice, in
dustriei miniere și industriei con
structoare de mașini au realizat 
în primele 5 zile ale lunii ianua
rie o producție medie zilnică 
mai mare decît acea din luna de
cembrie.

Oțelarii din Șanhai au depășit 
producția medie zilnică a lunii 
precedente cu 12,8 la sută la o- 
țel și cu 14 la sută la laminate 
de oțel. Ei au realizat în aceste 
5 zile peste 5.000 de noi recor
duri în producție.

Importante succese au fost 
obținute și la uzinele construc
toare de mașini din Șanhai.

-----O-----

Ideea dezarmării 
se bucură de sprijinul 

tuturor popoarelor 
America Latine

RUENOS AIRES 8 (Agerpres)
Comitetul argentinian pentru 

apărarea păcii a dat publicității 
o declarație în legătură cu pro
punerea făcută de Aîessandri, pre
ședintele statului Chile de a se 
reduce armamentele în America 
Latină.

Apelul președintelui statului 
Gliile, se spune în declarație, se 
l-iicurâ de sprijinul călduros al 
tuturor popoarelor Americii Lati
ne. In declarație se subliniază că 
popoarele Americii Latine cer 
sistarea achizițiilor de armament, 
reducerea alocațiilor excesive în 
scopuri militare, renunțarea la 
politica „războiului rece" și la 
înjghebarea de blocuri, lichidarea 
bazelor militare străine de pe te
ritoriul Americii Latine. îndepli
nirea acestor cereri, subliniază 
Comitetul argentinian pentru a- 
părarea păcii, ar însemna o în
făptuire concretă a propunerii 
președintelui Aîessandri.

In declarație se exprimă con
vingerea că prin acțiunile lor ho- 
tărîte, popoarele latino-americane 
vor reuși să obțină dezarmarea 
și stabilirea unei păci trainice — 
a unei păci fără armament și 
fără armată.

Sc pun la calc noi comploturi 
împotriva Cubei

jillo și Somoza, persoane aflate 
în slujba societății americane 
„United Fruit Company", precum 
și elemente corupte, recrutate în 
diferite regiuni ale Europei, A- 
fricii de nord și în unele țări din 
America de Sud. Majoritatea 
persoanelor recrutate în Europa, 
subliniază ziarul, sînt foști na
ziști.

Pregătirea comploturilor împo
triva Cubei, scrie ziarul, unește 
poporul cuban la luptă pentru 
apărarea revoluției.

din Statele 
forme noi
pă cum a arătat 
gon“, aceste școli 
frecventate numai 
ai căror părinți se pronunță în 
favoarea segregației rasiale.

Fondurile pentru construirea 
acestor școli — a declarat Lee 
Davidson — vor fi furnizate de 
organizațiile rasiste din S.U.A. 
dar conducătorii Ku Klux-Kla- 

.nului speră că vor primi un spri
jin financiar și din partea auto
rităților statului Georgia.

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

Anglia continuă boicotarea mărfurilor 
provenite din Uniunea sud-africană 

LONDRA 8 (Agerpres).
Un număr tot mai mare de 

organizații și diferite persoane 
din Anglia se alătură acțiunii 
de boicotare a mărfurilor din 
Uniunea sud-africană, începută 
la chemarea Congresului națio
nal african în semn de protest 
împotriva politicii rasiale a gu
vernului Uniunii sud-africane.

Subliniind că boicotul ia pro
porții, revista „Labour Research", 
editată de Biroul de cercetări 
problema 
numărul

HAVANA 8 (Agerpres}.
Presa relatează că în Hondu

ras, Guatemala și în cîteva alte 
țări din America Centrală ele
mentele contrarevoluționare care 
pun la cale comploturi împotriva 
Cubei își intensifică activitatea. 
Ziarul „Revolucion" scrie că 
contrarevoluționarii fac stocuri 
de arme și pregătesc mici nave 
maritime pentru a ataca Cuba. 
Ziarul scrie că la pregătirea a- 
cestei agresiuni participă agen
ții regimurilor dictatoriale Tru-

BERLIN 8 (Agerpres)'
Opinia publică mondială cere 

achitarea și eliberarea cunoscuți- 
lor reprezentanți ai mișcării pen
tru pace din Germania occiden
tală • implicați în procesul de la 
Dusseldorf.

Consiliul păcii din Australia 
declară că se solidarizează întru- 
totul cu luptătorii pentru pace 
acuzați. Adresîndu-se partizanilor 
păcii din R.F. Germană, Consiliul

păcii din Australia subliniază că 
lupta lor este apreciată șl susți
nută în Australia.

Secretariatul Consiliului națio
nal al mișcării italiene pentru 
pace, subliniind că procesul de la 
Diisseldorf are loc în momentul 
cînd faptele sprijină justețea ac
țiunilor luptătorilor pentru pace, 
cînd ideile coexistenței pașnice ș? 
dezarmării sînt sprijinite pretu 
tindeni.

Dezmățul rasist 
a căpătat

NEW YORK 8 (Agerpres)’.
Dezmățul rasist din Statele 

Unite a căpătat forme noi. Du
pă cum transmite agenția France 
Presse, „marele dragon" al Ku 
Klux-Klanului din statul Geor
gia, Lee Davidson a anunțat 
această organizație rasistă 
construi o școală particulară 
orașul Atlanta și a precizat 
Ku Klux-Klanul intenționează
deschidă școli similare în dife
rite alte orașe din Georgia. Du-

Unite

„marele dra- 
vor putea ff 

de copiii albi

că 
va 
în 
că 
să

muncii relatează 
său din ianuarie că

în 
în 
în

primele zece luni ale anului 1959 
importul de fructe proaspete și 
conservate din Uniunea sud- 
africană s-a redus în expresie 
valorică cu peste 6 milioane lire 
sterline în comparație cu peri
oada corespunzătoare 
1958. Boicotarea cu 
mărfurilor în Anglia, 
revista, dă o lovitură 
societăților din Africa de sud, 
întrucît Anglia este o mare achi
zitoare a produselor Uniunii 
sud-africane.

a anului 
succes a 

subliniază 
puternică

-----------o-----------
In sprijinul greviștilor 

pe plantațiile din Costa Ricade
SAN JOSE 8 (Agerpres).
Greva muncitorilor de pe cele 

50 de plantații de banane din 
Costa Rica ale societății ameri
cane „U. S. Fruit Co" durează 
de 16 zile în ciuda represiunilor 
întreprinse de guvern.

O declarație a lui Luis Cados Prestes 
în legătură cu situația politică 

din Brazilia
8 (Agerpres). 
„Unita" a publicat o

ROMA 
Ziarul 

declarație a lui Luis Carlos Pres- 
tes, secretarul general al Parti
dului Comunist din Brazilia, în 
legătură cu situația politică din 
țara sa.

Ceea ce caracterizează situația 
colitică din Brazilia, a spus 
Prestes, este amploarea luptei 
pentru o Brazilie independentă, 
liberă de influența și domina
ția imperialismului nord-ameri 
can. Muncitorii, țăranii, burghe
zia națională, o mare parte a in
telectualității și mai a,Ies tine
retul. formează un vast front 
unit de luptă împotriva domina
ției S.U.A.

Prestes scoate apoi în eviden
ță succesele obținute de poporul 
brazilian în această luptă. El ci
tează ca un prim exemplu cazul 
resurselor petrolifere ale țării 
Guvernul brazilian a fost mult 
timp supus unor puternice pre
siuni din partea societății Stan
dard Oii și a guvernului ameri 
can pentru a da mînă liberă în 
Brazilia marelui consorțiu petro
lifer american. Datorită luptei 
susținute duse în comun de par-

tidcle comunist și laburist, pen
tru apărarea întreprinderii na
ționale „Petrobrasil", ofensiva 
americană a fost însă respinsă.

Un alt mare succes l-a consti
tuit campania dusă în țară pen

ii acordului încheiat 
„Fondul monetar 
Fondul oferise 

economic cu con-

tru denunțarea 
de guvern cu 
internațional", 
„ajutorul" său 
diția ca Brazilia să renunțe la 
investirea de capitaluri în între
prinderile naționalizate, ca acea 
a petrolului, și în industria grea, 
cu alte cuvinte acordul era me
nit să împiedice industrializarea 
țării și să mențină Brazilia ca 
țară exportatoare de materii 
prime. Lupta împotriva acestui 
acord a luat forma unei largi 
acțiuni pentru apărarea inde- 

și în cele 
a fost silit

Compania a refuzat să satis
facă cererile muncitorilor de a 
li se mări salariile și a apelat 
la ajutorul guvernului Statelor 
Unite să facă presiuni asupra 
guvernului din Costa Rica în 
scopul înăbușirii acestei greve. 
Poliția a arestat pe numeroși 
conducători ai grevei. Partidul 
avangarda populară a fost scos 
în afara legii. Comitetele de a- 
jutorare a grevei au fost desfi
ințate.

Ridicîndu-se împotriva acestor 
acțiuni samavolnice, greviștii de 
pe cele 50 de plantații au trimis 
o scrisoare Curții Supreme ce- 
rîndu-i să revină asupra acestor 
hotărîri și să elibereze pe con
ducătorii sindicatului lor. Răs
punsul negativ al curții, însoțit 
de alte măsurii brutale n-a putut 
curma voința de luptă ai munci
torilor. In sprijinul lor au ve
nit mecanicii de locomotive de 
la căile ferate de pe coasta paci
ficului care au declarat și ei 
grevă, împiedicînd în acest fel 
transportul unităților de repre
siune în zona grevei.

acțiuni pentru 
pendenței naționale 
din urmă guvernul 
să denunțe acordul.

„Această luptă, a 
tes, în încheierea 
sale, ne-a convins nu numai de 
forța curentului antiimperialist 
din țară dar și de faptul că linia 
pe care ne-am situat și anume 
aceea a unității naționale, este 
linia justă".

spus Pres- 
declarației (

I
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„Financial Times” despre superioritatea 
industriei constructoare de mașini 

a Uniunii
LONDRA 8 (Agerpres)
Ziarul englez „Financial Ti

mes" publică fragmente din ra
portul specialistului american prof. 
Melman în care se arată că In
dustria constructoare de mașini 
din țările vest-europene se află 
în urma industriei constructoare 
de mașini a Uniunii Sovietice. 
Mașinile unelte sovietice, scrie 
Melman pot cuceri în curînd pie
țele mondiale. Comparînd indus
triile constructoare de mașini din 
țările occidentale și din Uniunea 
Sovietică Melman subliniază că 
în U.R.S.S. se acordă o mare a- 
tenț'ie muncii de cercetări științi
fice, că acolo există metode de 
producție mai perfecționate. o 
mai bună organizare a muncii, 
se aplică pe larg standardizarea 
și specializarea. Drept rezultat, 
scrie specialistul american Uniu
nea Sovietică are avantaje tot mai 
mari față de firmele occidentale. 
După calculele lui Melman, dacă 
în Europa occidentală se chel
tuiesc 700—825 ore-om pentru 
construirea unei anumite mașini, 
în Uniunea Sovietică se cheltu
iesc doar 290—350 ore-om pen
tru obținerea aceleași mașini.

Ziarul „Financial Times" sub
liniază că raportul specialistului 
american, în care se dă o înaltă 
prețuire industriei constructoare 
de mașini din U.R.S.S., a fost

Sovietice
întocmit după o vizită de 3 luni 
a lui Melman prin țările Euro
pei occidentale și după ce s-a 
interesat de munca a 15 mari în
treprinderi — dintre cele mai a- 
vansate din punct de vedere teh
nic.

--- o
Presiuni împotriva 

liderilor politici 
din Rodezia

LUSAKA 8 (Agerpies).
Autoritățile colonialiste brîi-< 

nfee continuă presiunile împotri
va conducătorilor luptei pentiu 
independență din Rodezia de 
nord.

La 6 ianuarie poliția britanică 
a efectuat numeroase razii la. 
domiciliul unor conducători at 
Partidului unit al independenței 
naționale din Rodezia de nord și 
a confiscat mai multe ziare.

Partidul unit al independenței 
naționale din Rodezia de nord 
a fost constituit anul trecut de 
către acei membri care s-au re
tras din partidul Congresul na
țional african al Rodeziei de 
nord. In activitatea sa politică, 
acest nou partid luptă pentru 
dobîndirea dreptului de a se crea 
în Rodeziai de nord un guvern 
independent.

-------------11 ■ ..... .............. ............=--------------

Preotul englez Donald Seper condamnă 
refuzul guvernului S. U. Ă. de a prelungi 

moratoriul asupra experiențelor 
nucleare
general cu privire la dezarmare. 

Tocmai în aceasta constă deo
sebirea esențială dintre Wa
shington și Moscova, dintre cu
vintele lui Hrușciov și cele ale 
lui Eisenhower. In aceasta con
stă de fapt deosebirea esențială 
de vederi".

cu arme
LONDRA 8 (Agerpres).
Intr-un articol publicat în 

săptămînalul „Tribune", Donald 
Seper, cunoscut preot pacifist 
englez condamnă refuzul guver
nului Statelor Unite de a pre
lungi moratoriul asupra expe
riențelor cu arme nucleare și o- 
pune acestui refuz declarația fă
cută de N. S. Hrușciov la recep
ția de Anul nou de la Kremlin 
în care a afirmat că Uniunea 
Sovietică poate să-și reducă în 
mod unilateral forțele armate.

„Americanii — scrie Seper — 
au salutat anul nou i 
că ei nu se mai consideră obli
gați să respecte hotărîrea cu pri
vire la încetarea temporară a 
experiențelor nucleare. Rușii au 
salutat anul nou anunțînd că 
nu se consideră obligați să con
tinue cursa înarmărilor, chiar da- 
eă nu va fi realizat un
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Creșterea șomajului în Belgia
BRUXELLES 8 (Agerpres).
Sfirșitul anului 1959, a fost marcat în Belgia de o 

nuă creștere a numărului șomerilor totali și parțiali.
Ziarul „Drapeu Rouge" menționează că la sfirșitul

decembrie 1959 existau în Belgia 199.414 șomeri dintre care 
134.260 șomeri totali și 65.154 șomeri parțiali. Aceste cifre, re
levă ziarul, arată o creștere cu 3.248 a numărului șomerilor 
totali și cu 11.022 a numărului șomerilor parțiali față de pri
mi jumătate a. lunii decembrie 1959

Creșterea șomajului se datorește stagnării producției din 
industria de construcții, alimentară și de îmbrăcăminte
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Continuă concedierea 
în rîndul minerilor 

din Ruhr
BERLIN 8 (Agerpres).
Referindu-se la datele Uniu

nii proprietarilor din industria 
carboniferă din regiunea Ruhr,
ziarul „Neues Deutschland" a- « 
nunță că anul trecut la mi- j 

f nele din Ruhr au fost conce- j
• diați 49.500 mineri. In urmă- *
• toarele luni concedierile ma- î 
J sive în rîndul minerilor vor J
• 
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continua. *
După cum subliniază ziarul, J
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proprietarii minelor aruncă 
povara crizei de desfacere a 
cărbunelui pe umerii muncito
rilor, continuînd să introducă 
schimburi nelucrătoare neplă
tite. Drept rezultat începînd 
din februarie 1958 și pînă în 
prezent, minerii au pierdut din 
salariile lor peste 133.000.000 
de mărci.
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