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

Incinta minei Lupeni, mai a- 
Ies în punctele viu frecventate 

• de mineri, e presărată cu pa
nouri care prin graiul cifrelor 
vorbesc despre desfășurarea în 
adîncuri a luptei pentru mai mult 
cărbune.

Cifrele de pe un grafic arată 
că din primele zile ale noului 
an sarcinile sporite pe anul 1960 
sînt îndeplinite cu succes. Mai 
ales sectorul III, al cărui colec
tiv e în fruntea celorlalte, a ex
tras pînă în prezent aproxima
tiv 700 tone de cărbune peste 
plan. Graficul sectorului IV A, 
care arată un plus de 121 tone, 
cele ale sectoarelor 1 A și V sud 
care de asemenea indică depășiri 
de plan, reflectă hotărîrea mi
nerilor Lupeniului de a îndeplini 
cu cinste angajamentele pe ca- 
îe și le-au asumat prin chema
rea la întrecere adresată celor
lalte colective ale exploatărilor 
miniere din Valea Jiului, de a 
depăși planul anual de produc
ție cu 15.000 tone, din care pînă 
ia 1 Mai cu 6.500 tone, de a 
obține un randament mediu a- 
nual de 0,950 tone pe post, de 
a realiza economii suplimentare 
la prețul de cost de cel puțin 
1.280.000 lei.

Sutele de tone de cărbune 
date peste planul de producție 
al minei încă din primele zile 
ale anului sînt rezultat al mun
cii entuziaste desfășurate de bri
găzile de mineri, între care se 
numără cele conduse de Schianu 
Ioan, Diana Chițu, Doțiu Avram 
și multe altele.

Comuniștii mereu în frunte
Colectivul de muncitori, tehni

cieni și ingineri al sectorului II 
de la mina Petrila, însuflețit de 
hotărîrile Conferinței raionale de 
partd, este hotărît să-și realizeze 
cu cinste angajamentul luat, de 
a extrage 8.650 tone de cărbune 
peste prevederile planului de pro
ducție pe acest an.

In fruntea luptei pentru o pro
ducție sporită de cărbune se si
tuează minerii comuniști care 
mobilizează în jurul lor întregul 
colectiv al sectorului.

In abatajul cameră numărul 2 
vest de pe stratul 5, lucrează 
brigada de mineri condusă de 
membrul de partid Fîroiu loan. 
In fiecare zi din acest an briga-

--------o--------
Studenți la practică alături de mineri

Practica de producție la su
prafață a studenților din anul I 
al Institutului de mine din Pe
troșani, secția exploatări minie
re s-a terminat.

In urma verificării cunoștin
țelor acumulate s-a ajuns la con
cluzia că studenții proveniți din 
producție, au obținut cele mai 
frumoase rezultate, luînd numai 
note mari, răsplătind astfel în
crederea pe care le-au acordat-o 
colectivele de mineri din mijlo
cul cărora au plecat. Printre a- 
ceștia se pot număra studenții 
Stupu Petru, maistru miner, Cio- 
cîrlie Mihai, ajutor miner,. Cos- 
dea Silviu, ajutor miner, Albescu 
Dumitru, strungar, Ecart loan, 
tehnician, lordache Florea, teh
nician și încă mulți alții.

Înainte de începerea practicii 
din subteran, studenților li s-au 
ținut cursuri de specialitate pri
vind metodele de exploatare de 
la mina Lupeni, stratografia și

Răspunsul colectivului minei 
Petrila

Minerii, tehnicienii și inginerii
exploatării miniere Petrila. au 
primit cu entuziasm chemarea 
de întrecere a colectivului minei 
Lupeni. In urma discutării o- 
bi'ectivelor de întrecere, colecti
vul minei Petrila, răspunde 
chemării Ia întrecere angajîn- 
du-se să îndeplinească următoa
rele obiective:

1. Din cele 25.000 tone de căr
bune pe care le va extrage peste 
planul anual, așa cum a stabi
lit Conferința raională de partid, 
ptnă la 1 Mai să extragă peste 
plan cel puțin 10.000 tone de căr
bune ;

2. Să realizeze o productivitate 
medie anuală de 1,120 tone de 
cărbune pe post;

3. Să obțină pînă Ia 1 Mai e- 
conomii suplimentare la prețul 
de cost al producției brute de

ing. NICORICI NICULAE 
șeful exploatării

GIURGIU GHEORGHE 
președintele comitetului sindical

La Uricani în

Minerii de la Uricani dețin a- 
cum drapelul roșu de mină frun
tașă pe Valea Jiului. Faptul a- 
cesta constituie un puternic sti
mulent în munca lor. De la Uri
cani s-au trimis la preparația 
Lupeni în primele cinci zile lu
crătoare din ianuarie 600 tone 
de cărbune peste plan. La cele 

da și-a depășit cu regularitate 
sarcinile de plan, dînd zilnic în
tre 10 și 20 tone de cărbune pes
te plan. In 6 zile lucrătoare bri
gada a trimis la suprafață a- 
proape 200 tone cărbune peste 
plan, situîndu-se în frunteai în
trecerii socialiste pe sector.

Tot pe același strat, în aba
tajul cameră nr. 7 vest, lucrează 
brigada condusă de comunistul 
Cosma Ernest. Organizînd te
meinic procesul de producție, 
brigada a extras peste 100 tone 
cărbune în afara sarcinilor de 
plan. Asemenea succese au mai 
înregistrat și brigăzile în frun
tea cărora sînt comuniștii Sido
rov Vasile, Păsărică Nicolae șî 
alții.

petrografia bazinului Văii Jiu
lui, căile de transport și aeraj 
ale minei Lupeni, precum și ori
zonturile principale unde se ex
ploatează stratele de cărbuni. In 
noul an 1960, studenții încep a 
doua perioadă de activitate prac
tică.

Din primele zile lucrătoare 
ale acestui an, studenții s-au în
cadrat alături de muncitorii din 
subteran, luînd cu ei ceva nou, 
lampa și ciocanul de abataj.

Pentru ca practica să se des
fășoare în cele mai bune condi- 
țiuni, catedra de practică de la 
institut al cărei șef este tov. 
ing. Nagy Bela, sprijinit de con
ducerea minei Lupeni a întoc
mit un program de practică de
falcat pe zile și locuri de muncă 
împărțind studenții în grupe și 
subgrupe, astfel ca la fiecare loc 
de muncă să existe doi pînă la 
patru studenți.
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cel puțin 350.000 lei, din cei 
820.000 lei cit se angajază să 
obțină in cursul acestui an.

Colectivul minei PetrHa se mai 
angajează ca începînd din Ia
nuarie toate brigăzile de la & 
bataje să-și îndeplinească ritmic 
sarcinile de plan și angajamen
tele, să lupte pentru întărirea dis
ciplinei în muncă, pentru îmbu
nătățirea asistenței tehnice și a 
protecției muncii minerilor.

Minerii de la Petrila sînt ferm 
hotărîți ca, sub conducerea comi
tetului de partid, cu sprijinul 
comitetului sindical, care își va 
intensifica munca pentru desfă
șurarea largă a întrecerii socia
liste, cu sprijinul organizației 
U.T.M. să lupte pentru îndepli
nirea și depășirea acestor anga
jamente de întrecere.

In numele colectivului,
DEMETER ȘTEFAN 

secretarul comitetului de partid
COJOCARU GHEORGHE

secretarul comitetului U.T.M.

600 tone de cărbune 
plan
aproape 400 tone de cărbune 
cocsificabil date peste plan de 
minerii sectorului I au contri
buit toate brigăzile sectorului. 
Prin randamente sporite cu 
1,000—2,500 tone pe post se re
marcă în special brigăzile co
muniștilor Hrițcan Vasile și Vas- 
cul Dumitru. Colectivul sectoru
lui II al minei a extras în a- 
ceastă perioadă peste prevede
rile de plan 204 tone de cărbune 
cocsificabil. Aici au adus o con
tribuție de preț minerii din aba
tajul condus de Poloboc Con
stantin și cei din brigada con
dusă de Chiriac Constantin ca
re folosesc în abataj o mașină 
de încărcat cărbune confecționa
tă în Valea Jiului.

AJUTOR TOVĂRĂȘESC

Prețuind munca de medic ocu
list în Petroșani, am constatat 
cu bucurie că în dotarea servi
ciului meu există un electromag
net din import, nou-nouț, procu
rat prin grija secției sanitare și 
a direcției spitalului. Cum, din 
cauza specificului industrial al 
Văii Jiului, există cazuri ce ne
cesită extracție a corpurilor stră
ine cu electromagnetul. am cău
tat să văd imediat cum funcțio
nează aparatul, ca să fiu pregă
tit pentru intervenții de urgență.

In Umtinea Sovietică se desfășoară lucrări pentru

CREAREA UNEI PUTERNICE RACHETE 
în vederea lansării de sateliți grei 

ai Pămîntului și efeetuăriă de zboruri cosmice 
spre planetele sistemului solar

Lansări ale acestei rachete, fără ultima treaptă, vor avea 
loc aproximativ între 15 ianuarie-15 februarie 1960 

în partea centrală a Oceanului Pacific

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS transmite următorul co
municat :

„Pe baza succeselor obținute 
în Uniunea Sovietică pentru 
cercetarea spațiului cosmic cu a- 
jutorul rachetelor balistice și în 
conformitate cu planurile lucră
rilor de cercetări științifice, OA
MENII DE ȘTIINȚĂ ȘI CON
STRUCTORII SOVIETICI DES
FĂȘOARĂ LUCRĂRI PENTRU 
CREAREA UNEI RACHETE 
MAI PUTERNICE IN VEDE
REA LANSĂRII DE SATELIȚI 
GREI AI PĂMÎNTULUI ȘI E- 
FECTUARiî DE ZBORURI COS-

Lalitudine
9 grade 06 minute nord

10 „ 22 H
6 „ 16 >>
5 „ 03 n W

Pentru înfăptuirea măsurători
lor necesare, in regiunea sus
menționată vor fi trimise vase 
speciale ale flotei sovietice.

Primele lansări ale rachetei se 
vor efectua aproximativ între 15 
ianuarie și 15 februarie 1960.

In scopul asigurării securității 
navigației și zborurilor avioane
lor în timpul lansării rachete
le i partea centrală a Oceanu
lui Pacific, Agenția TASS este 
împuternicită să comunice că 
guvernul Uniunii Sovietice se

------ _o--------
Caracteristicile regiunii din Oceanul Pacific 

unde se presupune că va cădea 
racheta sovietică

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Care sînt caracteristicile regiu
nii din Oceanul Pacific unde se 
presupune că va cădea penulti
ma treaptă a unei puternice ra
chete sovietice ?

Răspunzînd la această între
bare un reprezentant al Ministe
rului Flotei Maritime al U.R.S.S. 
a spus :

Această regiune este foarte 
depărtată de obișnuitele căi ma
ritime de navigație și de insule. 
Suprafața sa este de aproxima
tiv 43.000 mile pătrate. Predo
mină mari adîncimi de peste

Cu ocazia aceasta am constatat 
cu regret că aparatul nu func
ționează de fel, fiind construit 
pentru curent continuu, în timp 
ce la spitalul nostru este curent 
alternativ.

— la te uită, m-am gîndit, ce 
păcat de un aparat pentru care 
statul a cheltuit mii de lei, devize, 
un aparat absolut necesar care stă 
degeaba. In loc să tratez aci a- 
numite accidente, va trebui să 
trimit pe muncitori la Cluj sau 
București .

MICE SPRE PLANETELE SIS
TEMULUI SOLAR.

In scopul perfecționării aces
tei rachete cu o mare exactitate 
de zbor, în cursul primelor luni 
ale anului 1960, se vor efectua 
lansări ale acestei rachete fără 
ultima treaptă în partea cen
trală a Oceanului Pacific, într-un 
loc îndepărtat de căile de navi
gație intensă, de comunicațiile 
aeriene și regiunile de pescuit.

Se consideră că penultima 
treaptă a rachetei va cădea în- 
tr-o regiune limitată de urmă
toarele coordonate:

Longitudine
170 grade 47 minute vest
168 „ 22
Î66 „ 16 „ „
168 „ 40 „ „

adresează guvernelor țărilor ale 
căror nave și avioane s-ar pu
tea afla în decursul acestei peri
oade în apropierea presupusei 
regiuni de cădere a penultimelor 
trepte ale rachetelor, cu rugă
mintea ca autoritățile respecti
ve să dea indicații căpitanilor 
de nave și comandanților de a- 
vioane de a nu pătrunde în re
giunea și spațiul aerian al Pa
cificului, limitate de coordona
tele specificate îm prezentul co
municat".

5.000 m.. insulele de aici sînt de 
coral.

Pînă la atolul Palmyra, cea mai 
apropiată insulă de regiunea de 
cădere a rachetei, este o distan
ță de aproximativ 250 mile. Pînă 
la un alt atol — Johnston — 400 
mile. Alte insule mai apropiate 
nu există. Această parte a Ocea
nului Pacific are o faună și o 
floră săracă și de aceea aici nu 
circulă aproape deloc nave do 
pescuit.

Oceanul Pacific este cunoscut 
prin taifunurile sale, dar în a- 
ceastă regiune ele bîntuie foarte 
rar. In schimb se observă pu
ternice ploi tropicale.

Am rugat pe unii specialiști să 
mă ajute, dar aceștia, după ce 
au studiat problema, au pus un 
„diagnostic" cam neplăcut: tre
buie construit un redresor dar 
nu avem piesele necesare: trebuie 
obținuți bani, cumpărate piesele 
și apoi vom face...

Văzînd că problema e mai grea 
decît credeam eu, mi-am făcut 
drum într-o zi la U.R.U.M.P. cu 
gîndul că poate voi reuși să re
zolv într-un 'fel problema apara
tului.

Am fost primit de tov. director 
Farkaș Emerik. l-am expus mo
tivul venirii mele, și încă nu ter
minasem, că a sărit în sus: Cum, 
tovarășe, există un aparat neuti
lizat, de care e nevoie ? Statul 
a cheltuit bani pentru procurarea 
lui și nu este permis ca el să 
stea ca mobilă

In gîndul meu îmi zic: stai să 
vezi că mă trimite la contabil, 
care (fiind sfîrșit de an) nu mai 
are fonduri, și iar se amină, re
zolvarea.

Dar nu a fost așa, căci tov. 
director Farkaș a continuat:

— Să-mi trimiteți tovarășe

dr. I. EȘANU
medic de ochi — Petroșani

(Continuare în pag. 3-a)
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In activitatea bibliotecilor, 
munca cu cartea tehnică trebuie 
să ocupe un loc important. In 
majoritatea cluburilor din Valea 
Jiului acest lucru se știe.

La mina Lupeni, de exemplu, 
rodul muncii cu cartea tehnică 
se observă în toate domeniile de 
activitate, acțiunile organizate pe 
această linie contribuie la ridi
carea nivelului cultural și tehnic 
al muncitorilor. Organizarea re
cenziei unei cărți tehnice ca 
„Săparea lucrărilor miniere", 
completată cu filmele documen
tare „Oameni din Valea Cărbu
nelui" și „Tehnica lucrărilor mi
niere", a atras peste 400 de mi
neri. tehnicieni și ingineri.

Interesantă în această privin
ță a fost și seara de întrebări 
și răspunsuri cu privire la si
tuația productivității muncii și 
prețul de cost la mina Lupeni, pe 
marginea cărții „Mai mult, mai 
ieftin, mai bun", cît și alte ac
țiuni asemănătoare care, au con
tribuit la ridicarea nivelului teh
nic al muncitorilor, făcînd să 
crească simțul lor de răspunde
re față de sarcinile de plan.

Biblioteca i-a ajutat pe unii 
tineri ca Bica Iancu, Schianu 
Ion. Diana Chițu și mulți alții, 
cu o slabă pregătire tehnică în 
trecut, să devină astăzi mineri 
cu o înaltă calificare, fruntași 
în producție.

Un caz concret asupra felului 
cum cartea tehnică poate ajuta 
pe cineva este și cel al muncito
rului inovator Dulean Ariton, tot 
de la mina Lupeni. Aici au fost 
scoase din uz 4 pompe Duplex 
din cauza uzurii premature a 
segmenților. Acest tovarăș, preo- 
cupîndu-se de cauzele care duc 
la o uzură prematură a segmen- 
ților, a venit la bibliotecă și a

cerut cărți de specialitate, care 
tratau probleme similare. Stu- 
diindu-le a reușit să aducă unele 
modificări segmenților uzați, în- 
locuindu-i pe cei de bronz cu al
ții de cauciuc, ceea ce a dus la 
economii substanțiale.

La fel au fost ajutați de căr
țile aflate în bibliotecă inginerii 
Blendea Nicolae și Huszti Ște
fan. Studiind cărți tehnice, ei au 
reușit să confecționeze un dis
pozitiv de șistificare, dispozitiv 
care se folosește cu succes în a- 
batajele minei Lupeni.

Cartea tehnică, avînd în ve
dere că se găsește într-un tiraj 
mai mic în librării și e mai scum
pă, se cere însă să fie păstrată 
cu mult simț de răspundere. Tre 
buie îngrijită și păstrată, deoa
rece ea este un bun obștesc.

Starea cărților unor biblioteci 
ne vorbește despre spiritul gos

podăresc al bibliotecarilor. La bi
bliotecile de la mina Vulcan, con
strucții Petroșani, Filatura Lu
peni, U.R.U.M.P. și biblioteca 
centrală raională există o serie 
de cărți care sînt puse la o parte 
și sortite degradării, din pricină 
că n-au fost legate, îngrijite din 
timp.

Majoritatea comitetelor sindi
cale, nu au analizat în cursul 
anului care a trecut activitatea 
bibliotecilor în ceea ce privește 
legarea activității lor de pro
ducție și nu au luat măsuri pen
tru îmbunătățirea activității cu 
cartea. Iată de ce la U.R.U.M.P., 
de exemplu, deși biblioteca are 
înregistrate 12.751 de volume, 
numărul cititorilor în cursul a- 
cestui an nu s-a ridicat decît la 
233 și din aceștia foarte puțini 
studiază cărți tehnice.

In unele cluburi din Valea 
Jiului bibliotecile nu se bucură

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

în funcție de 
se rezervă și 
La clubul din 
toate celelalte

în 
în

Muzeul „Klement Gottwald11
Muzeul „Klement Gottwald" 

din Praga a împlinit recent cinci 
ani de existență. Bilanțul făcut 
cu acest prilej a relevat afluența 
vizitatorilor cehoslovaci și stră
ini. Astfel, s-a arătat că numă
rul vizitatorilor cehoslovaci a 
fost de 1.200.000, iar cel al străi-

îiîlor 
riale 
mente prețioase, care evocă tra
dițiile revoluționare ale popoare
lor din R. Cehoslovacă, începînd 
cu mișcarea hussită și pînă la 
lupta Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

de 13.000. Cele 6.000 mate- 
expuse reprezintă docu-

COLȚUL ARTISTULUI AMATOR

P R I E T E N I AI CĂ R Ț I I

La biblioteca de la Bărbăteni

E una dintre cele mai tinere biblioteci din Valea Jiului, ca și 
responsabila care o conduce — bibliotecara Todor Elena.

Biblioteca cuprinde cărți beletristice, politice și tehnico-științi- 
fice în limba romînă și maghiară.

Majoritatea cititorilor ei sînt tineri, muncitori, elevi și țărani 
muncitori

Intre
bibliotecii

El în
clubului „6 August", unde se află această bibliotecă.
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cei mai harnici cercetători ai cărților aflate în rafturile 
se numără și elevul Visa Gh. din clișeul de față, 
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Pe Viorel Vasile îl cunosc de 
mic copil. Am crescut împreună 
pe aceleași străzi prăfuite ale 
bătrinei colonii minerești, Ște
fan din Lupeni.

Ultima dată l-am întîlnit în 
sălile clubului 
minier din Ani- 
noasa, ca instruc
tor artistic, res
ponsabil al unui 
harnic cerc de 
arte. plastice 
creat pentru mun
citorii și fiii mun
citorilor de aici:

„Are o mină 
aur", așa 
caracteriza

Văii Jiului, de la petalele flori- j 
lor și penetul păsărilor din crin- j 
gurile Lupenilor, în preajma că- ■ 
rora a < 
împrumutat-o 
care lucrează

de prețuirea care li se cuvine. 
Se dă prioritate celorlalte acti
vități și numai 
spațiu disponibil 
bibliotecii un loc. 
Vulcan de pildă,
activități au săli corespunzătoa
re, numai sala de lectură este 
neprimitoare.

Deși Consiliul sindical raional 
s-a ocupat în cursul anului tre
cut de activitatea culturală în 
cluburi, asupra muncii bibliote
cilor nu s-a oprit însă decît spre 
sfîrșitul anului.

Pentru ca activitatea bibliote 
cilor sindicale să se ridice la ni
velul sarcinilor puse în fața în
treprinderilor noastre de noul 
plan anual, comitetele sindicale 
trebuie să pună un accent mai 
mare pe munca cu cartea tehni
că în rîndul celor ce muncesc. 
Numai astfel bibliotecile noastre 
vor contribui și ele, prin formele 
specifice de muncă, la realizarea 
sarcinilor puse de plenara C.C. 
al P.M.R. din 3—5 decembrie 
1959. Numai astfel își vor aduce 
și ele aportul la realizarea și 
depășirea planului pe anul 1960.

CAROL ANDRAȘ
------- =*=—

Film închinat 
eroilor comuniști 

Impresionantul film sovietic 
culori „Botagoz", care rulează
prezent la cinematograful Crivi- 
dia din Vulcan, film inspirat din 
romanul cu același titlu al scrii
torului kazah Sabit Mukanov, e- 
vocă un episod din istoria Ka- 
zahstanului — furtunoasa perioa
dă dintre anii 1913—1917.

Sub influența mișcării revolu
ționare ruse și a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, organi
zațiile bolșevice și detașamente
le de partizani din îndepărtata 
stepă asiatică încep lupta pentru 
eliberarea poporului kazah din 
lanțurile autocrației țariste.

Evocarea evenimentelor revolu
ționare se împletește de-a lungul 
dramaticei acțiuni a filmului cu 
romantica poveste de dragoste 
dintre tînăra și frumoasa Bota
goz și învățătorul Askar.

Realizat de regizorul E. Aron, 
filmul „Botagoz" este interpre
tat de o echipă de actori kazahi 
și ruși, în frunte cu G. Ismailo
va, I. Nogaibaev, N. Grebeșkova 
și R. Afanasiev.

Acest film este închinat 
ților eroi comuniști, care 
jertfit pentru instaurarea 
muncitorilor și țăranilor.

neuita- 
s-au 

puterii

L

de 
îl 
fostul său profe
sor și îndrumă
tor pe spinoasele 
căi ale artei — 
responsabilul cer
cului de arte 
plastice din Lu-
peni, cerc al cărui absolvent este.

Viorel Vasile e un simplu 
muncitor topograf. N-are școli 
înalte, nici pretenții de atot
știutor. Prin forța talentului său 
și modestia ce-l caracterizează, 
poate sta însă cu cinste alături 
de mulți absolvenți a nu știu 
căror școli superioare de arte.

Culorile a învățat să le dis
tingă. să le îmbine și să le re
dea, de la natura încîntătoare a

Lupenilor, in preajma ca- ț 
crescut. Grația liniilor a | 

de la oamenii cu 
cot la cot: mine
rii, constructorii, 
a descifrat-o în 
frumusețea lucru, 
rilor făurite de 
ei.

Cu străduință 
îndelungată, fă
cînd mii de schi
țe, studiind cărți
le de specialita
te puse la dispo- f 
ziție de biblioteci, 
ajutat cu dragos
te de cei din jur, 
a reușit să-și va
dă lucrările obți- 
nînd patru pre
mii pe țară, une. 
le din 
expuse

I. F.
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UI EMINESCSON
Ironici domnii cu joben și
II măsurau, de sus,

cu lung dispreț:
— Prea mult se vrea boem 

cu orice preț.
Acest ciudat poet

în port sărac...

Străin de ei, se răsfrîngea,
In cîntece,
Din care-n
Să soarbă

E TT
'frac,

măreț 
ca steaua într-un lac 
noapte nuferi se desfac, 
ochii purei dimineți...

Și cum era
Visa, de strimte bolți descătușat, 
La țelul care-i dogorea 
Azi visul său își rîde-n

de-aceștia-nsingurat

viața... 
soare fața !

Și-l ospețim cu drag, cu
Firesc, cum ne-am deprins, cu pîine și cu sare...

TRAIAN MULLER
membru al cercului literar „Minerul“-Petroșani

mic și mare,
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Acțiuni de popularizare 
a filmelor

DIN CREAȚIILE COPIILOR

BRIGADIERI AI MUNCII PATRIOTICE 
Linogravură de ZASLAU DORU, elev, 
cercul de arte plastice de pe lîngă clubul 
minier Lupeni.

Mai importante, din
tre acțiunile care vor fi 
organizate în continuare, 
sî'nt însă premiera festi
vă a filmului sovietic 
„Dragostea nu se cum
pără" organizată luni, 
11 ianuarie cu concur
sul Teatrului de stat și 
simpozionul asupra fil
mului sovietic „Toren
tul", care va avea loc 
către sfîrșitul lunii.

In luna aceasta cine
matograful „Al. Sahia" 
din Petroșani organi
zează mai multe acțiuni 
de popularizare a filme
lor incluse în repertoriu. 
Intre acestea se vor or
ganiza vizionări colecti
ve cu elevii și studen
ții a filmelor sovietice 
în culori „In Egipt" și 
„60 de zile în sudul A- 
siei".
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hotare.
Dar drumul său încă 

început. Perspectivele 
de partid sînt mult 
Doar să nu 
victoriilor de pînă acum, să nu 
se rupă de realitatea ce-l încon
joară, de oamenii ei, viguroși, să 
nu creadă că a învățat totul ce 
se poate învăța. Pînă la adevăra. 
ta maturitate artistică mai e ț 
încă mult, mai sînt încă multe * 
de făcut...

e abia la 
deschise 

mai largi 
se culce pe laurii

1. s.

O

t

Spectacol
Vineri după-amiază în 

sala clubului Jiul, a a- 
vut loc primul spectacol 
al noii brigăzi artistice 
de agitație create în Pe
troșani, brigada cadrelor 
medicale și medii sani
tare din oraș.

Programul, alcătuit

de brigadă
într-o formă vie și atrac
tivă, combate o serie de 
năravuri pe care le mai 
întîlnim în unele spita
le și policlinici, fără a 
uita să popularizeze ceea 
ce e nou și înaintat, ca 
element tipic zilelor 
noastre. - - 1



Ajutor tovărășesc
(Urmare din pag. l-a)

doctor chiar miine aparatul, ca să 
vedem noi ce e cu el. Sîntem in
teresați ca muncitorii să nu mai 
fie puși pe drumuri și să fie tra
tați pe cit posibil în unitățile sa
nitare locale.

t— Dar — șoptesc eu emoțio
nat — cum va fi cu plata, vedeți, 
spitalul nu prea are fonduri fiind 
sfirșit de an (era în decembrie 
1959).

— Tovarășe doctor te rog să 
aduci aparatul chiar miine, res
tul vom vedea.

Aceasta a fost discuția.
Iată ce a urmat:
După un timp, sint chemat la 

telefon. U.R.U.M.P.-ul mă invita să 
mă prezint urgent să ridic apara
tul. Mă prezint, și directorul mă 
trimite la laboratorul de metro
logie condus de tov. ing. Boje- 
nescu Alexandru care a condus 
realizarea practică a lucrării.

Aci, sint primit cu multă căl
dură de colectivul secției. Mă 
simt ca intre vechi prieteni, deși 
nu cunoscusem pe nimeni mai 
înainte. Mi se arată un redresor 
nou construit, frumos finisat iar 
electromagnetul cuplat la acest 
redresor, are o putere normală de 
tracțiune. Mi se dau instrucțiuni 
de întrebuințare a redresorului, 
ca nu cumva să-l stric.

Tov. Posjgoi Emeric, care .a 
dovedit inițiativă și perseveren
ță în construirea acestui redresor, 
împreună cu tov. Gurca Rudolf, 
Pogoni Gheorghe, Nuergeș Ște
fan care au colaborat prin mun
ca lor, se uită cu satisfacție și 
admiră felul în care funcționea- 

electromagnetul.
Amabilitatea și atenția lor a 

mers ptnă acolo, încît au venit 
la spital și au fixat redresorul 
în peretele sălii de operații, pen
tru a se convinge că toate func
ționează bine... Concluzia mea: 
iată ce înseamnă cînd în fruntea 
unei întreprinderi e pus un direc- 
tor-muncitor, care a înțeles că no
țiunea „utilizarea la maximum a 
resurselor interne" este ceva viu 
și actual, care a înțeles imediat 
ce era în folosul muncitorilor și 
a acționat prin fapte, operativ și 
fără birocrație, dînd un ajutor to
vărășesc.

Tovarășii care au realizat ă- 
ceastă lucrare ce nu era în pla
nul lor de muncă, au făcut-o la 
rîndul lor, știind că este necesa
ră, iar inițiativa și atenția lor 
deosebită ne obligă pe noi, medi- 
'•!i, să ne străduim să 'fim — 

n munca noastră — la același 
nivel de operativitate.

Vă mulțumesc tovarăși de ta 
U.R.U.M.P., pentru munca și stră
dania voastră, care ne-a(i dat un 
frumos exemplu de colaborare, a- 
jutor tovărășesc.

O ȘEDIN
. Zilele trecute a avut loc la 

clubul constructorilor din Petro
șani o ședință în legătură cu 
dezbaterea cifrelor de plan pe 
anul 1960. La ședință au luat 
parte ingineri, tehnicieni și 
maiștri constructori de la toate 
șantierele din Valea Jiului, acti
viști sindicali etc.

Normal ar fi fost ca la o ast
fel de ședință să se dezbată cu 
toată seriozitatea problemele 
realizării sarcinilor de plan pe 
1960, posibilitățile și sarcinile 
fiecărui șantier, felul cum trebuie 
să se muncească pentru înlătu
rarea lipsurilor ce s-au manifes
tat în activitatea constructorilor 
anul trecut. Un îndreptar pentru 
orientarea constructorilor ar fi 
trebuit să-l constituie lucrările 
Conferinței raionale de partid 
care a făcut o analiză amplă a 
activității constructorilor din Va
lea Jiului pe anul trecut și a tra
sat sarcini importante pentru 
noul an de activitațe.

Ședința respectivă a luat însă 
un alt caracter. După cuvîntul 
de deschidere, tov. ing. Faltișka 
Francisc, directorul Trustului re
gional de. construcții și ing. Piso 
Aurel, inginer șef, au arătat foar
te sumar sarcinile de plan valo
rice și fizice ce revin șantiere
lor, făcînd cîteva observații ge
nerale în legătură cu gospodări-
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La mina Lupani trebuia acordată o atenție mult mai mare 
bunei desfășurări a învățămîntului de partid I

Marti, 5 ianuarie, la Lupeni 
urmau să-și' țină ședințele cea 
mai mare parte a cercurilor și 
cursurilor învățămîntului de 
partid din cadrul minei. Parti- 
cipînd la cîteva din ședințele a- 
eestor cercuri, am putut constata 
că în unele cazuri organizațiile 
de bază de la mină și chiar co
mitetul de partid nu acordă im
portanța cuvenită bunei desfă
șurări a învățămîntului de par
tid. care este principalul mijloc 
de ridicare a nivelului politic și 
ideologic al membrilor și candi- 
daților de partid.

Unul dintre cercurile de învă- 
țămînt care și-a ținut ședința în 
această zi este cercul de Istorie 
a P.M.R. condus de propagan
distul Ana Ferdinand. Trebuie 
remarcat că propagandistul s-a 
prezentat în fața cercului bine 
pregătit, cu o tematică cuprin
zătoare atît pentru seminar cît 
si pentru expunerea cuvîntului 
introductiv la lecția următoare. 
Urma să se discute despre miș
carea muncitorească în perioada 
anilor 1913—1917.

In sală nu erau însă decît 6 
cursanți din cei .22 înscriși, a- 
nume tovarășii Ușurelu Miha- 
lache, Delejinki Ștefan, Sfitlic 
Ioan, Boldor Cornel din organi
zația de bază 4 A și tov. Bako 
Mihai și Drăghici Nicolae din 
organizația de bază nr. 2. Cei
lalți cursanți au lipsit, între ca
re tov. Diana Chițu, membru în 
biroul organizației de bază nr. 
2, precum și tov. Pop Tiberiu, 
Bota Leontin, Biro Toma, tot 
din sectorul II care nu au încă 
nici o prezență la învățămînt în 
acest an școlar. De asemenea 
n-au participat niciodată la în 
vățămînt tov. Mihalcea Constan
tin, Mitrescu Pompiliu. Barzul 
Vasile, care fac parte tot din a- 
cest cerc. Prin urmare se poate 
vedea că în privința frecvenței 
acest cerc de învățămînt nu stă 
deloc bine.

----------------- '.................... ...................

CITIȚI ÎN Nr. I AL REVISTEI 
„FLACĂRA,,

— La început de ’60 — de. E. Dascălu și Aurel Mihailopol. 
Cuba se apără — de S. Verona.

— Camerun la ceasul libertății — de E. Obrea.
— Despre Niia și interpreta ei.
— O nouă operă romînească.
In paginile de literatură citiți:
— „A 36-a“ schiță de Huszar Sandor.
— „Alo, aici Katița din Cristur" — povestire de Stela Neagu 

■— Cînteeul minerilor din Cîșlea — de Veronica Filipoiu.
— Metamorfoza celor 4.000 — de V. D. Popa.
— O vizită nocturnă — foileton de Adrian Dascălu.
In revista „Flacăra" mai găsiți numeroase alte reportaje, in

formații și note ilustrate.

ȚA DE...
rea materialelor, punctelor de 
lucru, folosirea mecanizării, res
pectarea tehnologiei de execuție 
etc. — fără a critica însă nici 
un șantier, tehnician, muncitor 
constructor. Oare așa de bine a 
mers munca în anul trecut pe 
șantiere ?

La „discuții", totul s-a redus 
la cîteva laude — și angaja
mente generale — susținute de

Pe teme de construcții

ing. Sitescu loan, șeful șantie
rului Lupeni, ing. Badea Victor, 
șeful șantierului Petroșani,, ing. 
Smărăndescu Valentin, directorul 
I.U.T.-Livezeni, maistrul instala
tor Gurgu Constantin și alții, 
totul încheiat la urmă cu multe, 
multe aplauze. (! ?). De ce ? Pro
babil pentru că nu s-au supă
rat unii pe alții cu critica ! ! I 
(Numai tov. Peter Anton și Al- 
bu Constantinescu au făcut cî
teva observații nu tocmai îmbu
curătoare în legătură cu prețul 
de cost și gospodărirea mate
rialelor). Și cu asta, gata !

Se pune întrebarea : cu-i folo
sește o asemenea ședință de... 
aplauze ? Ce probleme s-au re
zolvat prin ea ? O să meargă

Nici în ceea ce privește învă
țătura cercul nu stă mai bine.

Aceasta s-a putut vedea din 
faptul că la discuții, cu toate in
sistențele propagandistului, n-a 
participat decît tov. Bako Mihai. 
Ceilalți s-au dovedit a fi com
plet nepregătiți, din care cauză 
nu au putut lua parte la discu
ții. Ei au venit la ședința cer
cului fără caiete de notițe.

La fel au stat lucrurile și cu 
ședința cercului de economie 
politică nr. 1 care a, avut loc în 
aceeași zi. Din 13 înscriși au 
fost prezenți doar trei tovarăși: 
Pecheanu Vasile din organizația 
de bază nr. 8, Gaspar Ludovic 
din organizația de bază nr. 2 
și Leahu Gheorghe din organi
zația de bază nr. 6. Tovairășul 
Leahu Gheorghe se afla la pri
ma ședință de învățămînt din a- 
cest an școlar, spre deosebire de 
tov. Mareș Aurel, Stadnic Iosif 
și David Ioan din sectorul II, 
Mitrofan Constantin din sectorul 
VIII care în acest an școlar nu 
au încă nici o prezență la învă
țămînt

Propagandistul Peter Iuliu 
nici nu a putut ține seminarul 
programat din cauză că toți cei 
trei cursanți prezenți nu partici
paseră la predarea lecției în șe
dința precedentă și nici nu știau 
despre ce e vorba. Pentru a nu 
pierde timpul, propagandistul a 
predat în fața celor trei cursanți 
o lecție nouă. Așa după cum se 
poate vedea, toată ședința cer
cului s-a redus la o simplă for
malitate fără să dea vreun re
zultat, și aceasta din cauza unei 
frecvențe cu totul nesatisfăcă
toare.

Cauza principală a slabei frec
vențe este aceea că atît unele 
birouri ale organizațiilor de ba
ză, cît și comitetul de partid al 
minei lasă învățămîntul să se 
desfășoare de la sine, la voia 
întîmplării. Comitetul de partid 
a repartizat membrilor săi sar

APLAUZE
lucrurile pe șantiere mai bine? 
Nimic din toate acestea, pentru 
că participanții la ședință n-au 
privit cu toată seriozitatea nece
sitatea dezbaterii temeinice a 
problemelor șantierelor, căile și 
mijloacele pentru realizarea sar
cinilor trasate constructorilor 
din Valea Jiului de către Confe
rința raională de partid. Și erau 
doar în sală membri de partid 
care au participat ca delegați la 
Conferința raională de partid, 
ingineri și tehnicieni din condu
cerile șantierelor de construcții !

Pentru anul 1960, Conferința 
raională de partid a pus în fața 
constructorilor din Valea Jiului 
sarcini importante. Ei vor trebui 
să predea în folosință în 1960 
879 apartamente din fondul cen
tralizat și fondurile întreprinde
rilor, să execute 100.000 m. p. 
tencuieli exterioare, să termine 
aducțiunea de apă Braia—Lupeni, 
să efectueze importante lucrări 
de drumuri — pavări și asfal
tări — construcții de școli etc. 
In același timp, constructorii 
trebuie să depună toate efortu
rile ca la blocurile noi care se 
vor construi în 1960 să reducă 
costul de deviz al apartamente
lor sub 35.000 lei.

Aceste sarcini nu pot fi rea
lizate cu... aplauze. Trebuie ți
nut cont de lipsurile de pînă a- 

cina de a răspunde de unele cer
curi, dai’ aceste sarcini, în cele 
mai multe cazuri, au fost date 
uitării. De cercul de Istorie a 
P.M.R. condus de tov. Ana Fer
dinand, de exemplu, răspunde 
din partea comitetului de partid 
tov. Brașoveanu Victor, dar el 
n-a acordat nici un sprijin cer
cului spre a-și îmbunătăți acti
vitatea. In zilele de învățămînt 
tovarășii de la comitetul de 
partid prea puțin participă la șe
dințele cercurilor, nu luptă îm
potriva lipsurilor care fac ca 
munca de propagandă să se des
fășoare nesatisfăcător.

E necesar să se arate că defi
ciențele serioase existente în ac
tivitatea unor cercuri nu se da
torase „greutăților" legate de 
munca în subteran, așa cum vor 
să prezinte lucrurile unii tova
răși. Drept dovadă poate sta ac
tivitatea rodnică a unor forme 
de învățămînt, în special a cer
cului special pentru mineri con
dus de propagandistul Kiraly 
Zoltan, unde din 24 înscriși au 
fost prezenți 18 tovarăși, sau a 
cursului seral condus de propa
gandistul Bud Vasile la a cărui 
ședință au participat 9 cursanți 
din cei 13 înscriși. O activitate 
bună desfășoară și cercul de stu
diere a Istoriei P.M.R. condus 
de propagandistul Crainic Nico
lae. Oare aceste cercuri nu-și 
desfășoară activitatea în aceleași 
condiții ca și celelalte?

Este necesar ca birourile or
ganizațiilor de bază, comitetul 
de partid al minei, să ia toate 
măsurile pentru lichidarea lipsu
rilor existente în desfășurarea 
învățămîntului de partid, să tra
gă la răspundere pe membrii și1 
candidații de partid care negli
jează sarcina statutară de a în
văța.

Conferința raională de partid 
a trasat organizațiilor de partid 
din Valea Jiului sarcina de a a- 
sigura o frecvență la învățămînt 
de cel puțin 90 la sută, de a a- 
corda o deosebită atenție măririi 
eficacității în producție a învă- 
țămîntului de partid prin lega
rea lui strînsă de sarcinile eco
nomice, prin urmărirea felului 
cum cursanții pun în practică 
cele învățate.

Aceste sarcini trasate de Con
ferința raională de partid tre
buie îndeplinite cu consecvență, 
deoarece astfel munca de propa
gandă — latură deosebit de im
portantă a activității organiza
țiilor de partid — va putea fi 
ridicată la nivelul cerințelor.

BIDO AUGUSTIN 
instructor

al Comitetului raional de partid 

cum din activitatea șantierelor 
și luate măsurile tehnico-organi- 
zatorice care să asigure succe
sul luptei pentru plan. In pri
mul rînd, este necesar să se dea 
toată atenția bunei aprovizionări 
a viitoarelor șantiere. încă de pe 
acum pot fi transportate mate
rialele de masă ca pietriș, nisip, 
cărămidă etc., încît cînd vor 
veni proiectele, să se poată în
cepe lucrul din plin. Se poate 
lua în evidență toată schela me
talică aflată pe șantiere și mon
ta în jurul blocurilor ce se vor 
tencui exterior începînd din pri
măvară. Pentru a se asigura 
construirea apartamentelor la un 
preț sub 35.000 lei, este nece
sară punerea la punct a eviden
ței contabile a fiecărui șantier, 
folosirea din plin a tuturor re
surselor de materiale locale și 
resurselor interne, desfășurarea 
largă a întrecerii socialiste pe 
șantiere pentru mărirea produc
tivității muncii, executarea lucră
rilor de bună calitate. Toate a- 
ceste probleme ar fi trebuit dez
bătute pe larg și în ședința res
pectivă, pentru ca de la începu
tul anului constructorii să știe 
ce au de făcut, cum și în ce fel.

Lucrările Conferinței raionale 
de partid constituie pentru con
structori un bogat izvor de în
vățăminte și îndrumări pentru 
activitatea lor viitoare.

MIHA1 ȘTEFAN

Miliția raionului 
Petroșani

Aduce la cunoștința locui
torilor din raionul Petroșani 
că la 12 ianuarie a. c. începe 
preschimbarea tuturor Bule
tinelor de identitate a căror 
valabilitate expiră în cursul 
anului, inclusiv 31 decem
brie 1960.

Cetățenii interesați se vor , 
prezenta la birourile cores I 
punzătoare ale miliției cu ; 
următoarele acte:

— Certificat de naștere ; 
tip R.P.R.

— Certificat de căsătorie i 
tip R.P.R.

— 2 fotografii tip buletin, I
— Livretul militar.
Operațiunea de preschim- ; 

bare a Buletinelor de iden
titate durează 15 zile, după 
care cei ce vor fi găsiți în 
neregulă vor fi pasibili la 
amenzi de la 150—500 lei 
conform H.C.M. Nr. 1783 
din 1959.

VIZITAȚI I 
16D1EIE DE S010U8I i 

a 
ale O. C. L. Produse •
Industriale de unde •I 
vă puteți aproviziona ș 
cu un bogat sorti- î 
ment de mărfuri cu :
PREȚURI REDUSE 2

a

Soldurile de confecții ! 
se V1ND si cu PLATA ;*
în RATE. îa a

PR06RAM DE RADIO
11 ianuarie

PROGRAMUL I. 8,00 Din fol
clorul popoarelor, 8,50 Muzică 
ușoară, 9,07 Muzică corală ro
mînească, 10,20 Fragmente dîn 
opera „Mireasa vîndută" de 
Smetana, 11,30 Almanah științi
fic (reluare), 12,00 înregistrări! 
de muzică populară finlandeză; 
primite din partea Radiodifu
ziunii din Helsinki, 13,05 Cîn- 
tece din trecutul de luptă al po-; 
porului nostru, 14,00 Muzică 
populară romînească interpretată ’■ 
de Aurelia Fătu-Răduțu, 14,40 
Cîntece din țări prietene, 15,10 
Muzică de estradă, 16,00 Din 
lucrările compozitorului Reinhold 
Glier, 16,37 Program muzical 
dedicat fruntașilor în producție 
din industrie și agricultură, 
17,30 Cîntă Corul Radiotelevi- 
ziunii, 18,30 „Seară de iarnă", 
program de muzică ușoară, 19,15 
Teatru la microfon: „Borgia". 
Scenariu radiofonic de Alexan
dru Kirițescu, 21,08 Melodii 
populare romînești, 22,00 Radio
jurnal, buletin meteorologic și 
sport, 22,30 Muzică ușoară. 
PROGRAMUL II. 14,30 Muzică 
ușoară, 15,00 Muzică de balet 
de compozitori belgieni, 16,30 
Vorbește Moscova! 17,00 Muzică! 
distractivă, 18,05 Cîntece despre 
țesătoare, 19,00 Concert de mu
zică populară rusă, 20,30 Melodii 
populare romînești, 21,15 Muzi
că din operetele lui Ion Hartu- 
lary Darclee, 22,00 Pagini alese 
din creația simfonică. y

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Vremea ghioceilor; AL. 
SAH1A: Dragostea nu se cum
pără; MUNCITORESC : Urme în 
noapte; PETR1LA: Săgeata al
bastră; LONFA: Amigo; ANI- 
NOASA: Fatima; LUPENI : Ul
tima aventură a lui Don Juan; 
CRIVIDIA: Botagoz. • -
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La Moscova a fost semnat

i
s

Nehru a primit : 
delegația de juriști : 

sovietici :
DELHI 9 (Agerpres). TASS* 

anunță: 1
La 8 ianuarie, primul mi-1 

nistru Nehru, a primit delega- 4 
ția de juriști sovietici condusă t 
de președintele Tribunalului* 
suprem al U.R.S.S.. A. F. Gor- j 
kin, care se află în India. Pri- ♦ 
mul ministru al Indiei și ju- ț 
ristii sovietici au avut o con- ’ 
vorbire cordială, prietenească. J 
A. F. Gorkin, a transmis pri- î 
mului ministru Nehru un sa- î 
luat și cele mai bune urări din î 
partea lui N. S. Hrușciov. j 
Apoi. A. F. Gorkin i-a înmî- ♦ 
nat lui Nehru un dar din J 
partea lui N. S. Hrușciov — î 
porumbelul păcii sculptat din • 
tr-un colț de morsă. Primul 
ministru al Indiei a mulțumit 
călduros pentru acest dar

In încheiere, primul ministru 
Nehru a transmis cele mai 
bune urări lui N. S. Hrușciov. 
La convorbire au participat 
ministrul Justiției, Kumar Sen • 
și ambasadorul Uniunii Sovie- ’ 
tice în India, I. R. Benedik • 
tov. •

♦

9
*

4
♦

MOSCOVA Corespondentul A- 
gerpres anunță:

In zilele de 5—8 ianuarie 1960 
s-au desfășurat la Moscova tra
tativele cu privire la planul de 
colaborare culturală și științifi
că între R.P. Romîria și Uniunea 
Sovietică

In cursul tratativelor s-a ana
lizat îndeplinirea planului de co
laborare culturală și științifică 
între R.P. Romînă și U.R.S.S. pe 
anul 1959 și a fost elaborat pla
nul de colaborare culturală și 
științifică pe anul 1960.

Părțile au subliniat cu mare 
satisfacție că relațiile culturale 
și științifice între ambele țări 
s-au dezvoltat cu succes în anul
1959 pe baza respectării princi
piului egalității, a unei profunde 
prietenii și a cointeresării reci
proce.

La elaborarea planului pe 1060 
părțile s-au preocupat de dezvol
tarea și adîncirea multilaterală 
pe mai departe a schimburilor 
culturale și științifice. Planul pe
1960 cuprinde un cerc larg de 
probleme din domeniul științei, 
învățămîntului de cultură gene
rală, învățămî'ntului superior, tea
trului, cinematografiei, artelor 
plastice, presei, literaturii, edi
turilor, radioului, ocrotirii sănă
tății și al sportului.

----------- —----------------- —------------

In sprijinul tratativelor directe 
între R. D. G. și R. F. G. 
în problema

BONN 9 (Agerpres) 
Partidul liber democrat a ce

rut ca guvernul R. F. Germane 
să se adreseze șefilor guverne
lor U.R.S.S., S.U.A., Angliei și 
Franței cu rugămintea de a se 
pronunța la apropiata conferință 
la nivel înalt de la Paris pentru 
tratative între reprezentanții R.F. 
Germane și R.D. Germane în pro 
blema reunificării Germaniei. Du
pă părerea acestui partid aseme
nea tratative ar fi putut avea loc

)
)

si
V» Sa» W» »•

Tratativele s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă tradițională de 
prietenie cordială și înțelegere 
reciprocă.

Cresc rîndurile
P. C. Chinez

PEKIN 9 (Agerpres)
Anul trecut au fost primite 

în rîndurile Partidului Comu
nist Chinez peste 170.000 de 
persoane din provinciile San
dlin și Guicijou, din orașele 
Pekin și Șanhai.

Ziarele din aceste provincii 
anunță că noii membri ai 
partidului sînt fruntași în in
dustrie și agricultură, cei mai 
buni reprezentanți ai intelec
tualității și tineretului din ța
ră. In anul 1959 în provincia 
Samdun au fost primiți candi
dați de partid peste 70.000 de 
membri ai Uniunii Tineretului 
Comunist.

DIN ȚĂRILE
La Moscova a început 

construirea unui pod 
cu un singur tablier

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS anunță:

La Moscova a început construi
rea unui pod cu un singur ta- 
biier, peste rîul Moscova, lung 
de 850 metri. El va lega un im
portant cartier industrial al ca
pitalei sovietice de cartierul de 
locuințe din sud-vest. La con
struirea podului a fost folosită 
pentru prima oară în U.R.S.S 
asamblarea în poziție suspen
dată a structurilor din beton ar
mat ale tablierului. Podul va 
terminat în 1961.

reunificării
între cele două delegații germane 
care au participat la conferința 
de la Geneva a miniștrilor Afa
cerilor Externe.

Partidul liber democrat se pro
nunță de asemenea pentru pregă
tirea Tratatului de pace cu Ger
mania și pentru includerea Ger
maniei în sistemul securității Eu
ropene. Partidul consideră că 
tratatul de pace trebuie să creeze 
„premisele trainice pentru dez
voltarea unor relații bune între 
Germania și statele vecine".

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

Țăranii vest-germani se împotrivesc 
confiscărilor pămînturilor pentru armată

BERLIN 9 (Agerpresi
Țăranii din diferite districte 

ale Germaniei occidentale protes
tează împotriva planurilor de crea, 
re de obiective militare și a con
fiscării pămînturilor de către au
toritățile vest-germane. Agenția 
A.D.N. relatează că locuitorii din 
districtul Monschau s-au pronun
țat împotriva intenției de a se 
confisca pămînturile care le apar
țin pentru lărgirea poligonului 
militar de la Vogelsang care tre-

buie să se unifice cu poligonul 
belgian de la Elsenborn.

Consiliul comunal din Nagold 
a respins în unanimitate planu
rile de creare a unui depozit de 
muniții pentru Bundeswehr în a- 
cest district.

Consiliul comunal din insula 
Wangeroge _din Marea Nordului 
s-a pronunțat împotriva ampla
sării pe insulă a unei escadrile 
de elicoptere ale forțelor aeriene 
vest-germane.

' —............=

ACTUALITĂȚI 
SOCIALISTE
ție poloneză și posedă marea ca
litate de a putea localiza foarte 
repede focul sau de a dirija ga
zele ce s-au ivit în mină spre 
puțurile de ventilație. Datorită 
noii instalații manevrarea per
delei se poate executa numai în 
cîteva secunde chiar tie la supra
fața minei. Ț

Instalație de exploatare 
sării pe bază de spălare 

și dizolvare
BERLIN 9. Corespondentul A- 

gerpres anunță :
La minele de sare „Ernst 

Thalmann" din R. D. Germană 
funcționează cu succes de aproa
pe doi ani o instalație de exploa
tare a sării pe bază de spălare 
și dizolvare. Ea produce zilnic 
500 tone de sare. Prin folosirea 
acestei metode, lucrări pentru 
executarea cărora era nevoi? 
înainte de 20—30 mineri, sînt 
acum efectuate de o singură 
persoană; în afară de aceasta 
au fost realizate economii în va
loare de 1,2 milioane mărci a- 
nual. Metoda va fi aplicată a- 
nul acesta într-o serie de alte 
saline din R. D.

Primele
PHENIAN 9 

Agenția Centrală 
Coreeană anunță:

In diferite întreprinderi ale in
dustriei ușoare, ca și în cele
lalte ramuri ale economiei R.P.D. 
Coreene, au fost realizate suc
cese însemnate încă din primele 
zile ale anului 1960.

Astfel, întreprinderile indus
triei chimice au produs în pri
mele 4 zile ale lunii ianuarie 659 
tone de îngrășăminte chimic» 
peste plan.

In fabricile de ciment produc
ția medie zilnică aproape s-a 
dublat în comparație cu ultima 
perioadă a anului trecut. Pro
ducția medie zilnică de clincher 
a unui cuptor este în aceste fa
brici cu 30—50 la sută mai mare 
decît a fost prevăzută în pl:

fi

în mine

Corespondentul

O perdea împotriva 
incendiilor 

acționată prin telecomandă
VARȘOVIA 9. 

Agerpres anunță :
Pentru prima dată în R. P. Po 

lonă a fost pusă în funcțiune, 
la mina de cărbuni „Steaua ro 
șie“, o perdea împotriva incen
diului acționată prin telecoman
dă. Mecanismul este de construe-

............  ............................ - ■ ----------t.af------------- --------------

Guvernul belgian caută să amîne conferința 
cu reprezentanții mișcării de eliberare 

națională din Congo Belgian
BRUXELLES 9 (Agerpres)
Potrivit știrilor sosite din 

Bruxelles, guvernul belgian cau
tă să amîne conferința mesei ro
tunde cu reprezentanții mișcării 
de eliberare națională din Congo 
Belgian la care urmează să fie 
discutate problemele vitale pen
tru viitorul acestei colonii. Sub 
pretextul că s-ar fi ivit greutăți 
în ce privește componența dele
gației congoleze, guvernul bel
gian a hotărît ca această confe-

rlnță să se țină cel mai devreme 
la 20 ianuarie. Dificultățile pe 
care le invocă guvernul belgian 
se datorează faptului 
ritățile belgiene vor 
cît mai mult numărul 
delegației congoleze.

Pe de altă parte, presa bur
gheză și-a propus să minimali
zeze importanța acestei confe
rințe cu reprezentanții mișcării 
de eliberare națională din Congo 
Belgian.

că auto- 
să reducă 
membrilor

BERLIN. — La Oberhop (R.D. 
Germană) a avut loc o întîlni- 
re a membrilor din cele două 
state germane, consacrată acțiu
nilor comune în lupta pentru 
menținerea păcii și discutării u- 
nor probleme legate de apropia
ta Conferință la nivel înalt 
Muncitorii vest-germani — par
ticipant la această întîlnire — 
au subliniat în unanimitate ne
cesitatea luptei active a sindica
telor din Germania occidentală 
pentru menținerea păcii, pentru 
unitatea de acțiune a clasei 
muncitoare din întreaga Germa
nia

LIMA. — La 7 ianuarie mun
citorii de 
nă „Del
Chimbote, au declarat grevă pen-

la societatea america- 
Santa“, din provincia

In apărarea luptătorilor pentru pace 
din Germania occidentală

tru că administrația societății a 
refuzat să satisfacă cererile lor. 
în legătură cu sporirea salariilor '< 
deși, începînd din august 1959. ♦ 
prețurile au înregistrat a con- ? 
tinuă creștere ț

Sprijinind greva, Federația ; 
sindicatelor din provincia San- f 
ta a dat publicității o declarație* 
în care arată că în cazul cînd ♦ 
revendicările greviștilor nu vor! 
fi satisfăcute, muncitorii celor 13 $ 
sindicate ale Federației vor de- i 
clara o grevă generală de so-ș 
lidaritate. *

ROMA. — Luînd cuvîntul la I 
8 ianuarie, în cadrul unei confe- ♦ 
rințe de presă, secretarul gene- • 
ral al Confederației Generale a | 
Muncii din Italia, Agostino No-; 
vella. a chemat la restabilirea j 
unității sindicale în Italia și a f 
arătat că în1 anul care a trecut I 
numărul membrilor Confederației: 
Generale a Muncii din Italia a| 
crescut cu 100.000 și se ridică în ; 
prezent la 3.790.000. i

a

Germană.
succese
(Agerpres).

Telegrafic»

Un institut 
de învățămînt 

care funcționează 
pe baze obștești

DUSSELDORF 9 (Agerpres)
Luînd cuvîntul în cadrul proce

sului de la Diisseldorf intentat 
luptătorilor pentru pace, Wilhelm 
Elfes, președintele partidului U- 
niunea germanilor care luptă 
pentru unitate, pace și libertate 
a subliniat că activitatea comi
tetului luptătorilor pentru pace 
nu a încălcat Constituția R.F.G. 
și nu a subminat prestigiul Ger
maniei occidentale în străinătate. 
El a arătat că politica și acțiu
nile autorităților vest-germane se 
depărtează tot mai mult de prin
cipiile înscrise în legea de bază.

Scriitoarea catolică Christa 
Thomas a declarat că a văzut per
sonal cum populația vest-germană

a făcut de bună voie și cu plă
cere donații în bani pentru fon
dul luptei pentru pace.

Actualele provocări ale elemen
telor fasciste din Germania oc
cidentală. a arătat ea, sînt toc
mai acțiunile împotriva cărora 
se pronunțau luptătorii pentru 
pace.

Toți martorii apărării care au 
luat cuvîntul la 8 ianuarie în 
cadrul procesului, au arătat ne
temeinicia acuzațiilor aduse îm
potriva încercărilor procuraturii 
de a-i intimida pe martorii apă
rării și de a exercita presiuni 
asupra lor punîndu-le diferite în
trebări cu caracter provocator.

Walter Diehl, care se afla, de

asemenea, pe banca acuzaților, a 
subliniat că așa numiții „martori 
ai acuzării", care au luat cuvîn
tul în ședințele anterioare, nu au 
putut să dovedească temeinicia 
acuzațiilor aduse.

Din diferite orașe ale Germa
niei occidentale, precum și din 
Anglia, Austria, Belgia, Olanda 
și din alte țări oamenii din cele 
mai diferite pături ale populației 
și organizații de diferite orientări 
politice trimit pe adresa acuzați
lor numeroase scrisori și tele
grame în care își exprimă solida
ritatea. Totodată ei trimit pe a- 
dresa tribunalului telegrame și 
scrisori în care se cere încetarea 
acestui proces ilegal.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel.: interurban 822.

PEKIN. — La 9 ianuarie a • 
sosit la Pekin într-o vizită de* 
prietenie delegația guvernamen- ? 
tal'ă a R.D. Germane condusă dej 
Heinrich Rau, vicepreședinte al i 
Consiliului de Miniștri al R. D.» 
Germane. ♦

MOSCOVA 9. Coresponden
tul Agerpres anunță:

La Baku a luat ființă uni in
stitut la care se studiază teh 
nica nouă și care își desfășoa
ră activitatea pe baze obștești. 
Inițiatorii creării acestei ori
ginale instituții de învățămînt 
sînt comsomoliștii raionului 
industrial Nariomanovski din 
Baku. Studenții sînt recrutați 
din rîndurile tinerilor specia
liști care vor să-și perfecțione
ze cunoștințele în domeniul 
tehnicii celei mai noi. Institu
tul are două facultăți: tehno
logia construcțiilor de mașini 
și instalații de exploatări pe 
trolifere.

Lecțiile sînt predate de oa
meni de știință și specialiști 
cu experiență. Una din condi 
țiile de admitere este prezen
tarea de propuneri de raționa
lizare.
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Constituirea comitetului albanez pentru colaborare 
și înțelegere reciprocă
TIRANA 9 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

A.T.A., la propunerea unui comi
tet de inițiativă, la Tirana a 
avut loc ședința de constituire a 
Comitetului albanez pentru cola-

între țările balcanice
borare și înțelegere reciprocă 
între țările balcanice. Comitetul 
își propune să contribuie la stabi 
lirea de relații prietenești cu 
toate țările balcanice indiferent 
de sistemul lor social.
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