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Penliii iid noii anini io Inlm sotialisfă. 
Mim lodeplioiiea sardnHor irasaîe de Conferința 

raionala de partid 
Răspunsul minerilor de la Vulcan

Noi, minerii, tehnicienii, ingi
nerii și funcționarii de la ex
ploatarea minieră Vulcan, am a- 
nalizat posibilitățile de muncă 
pentru anul 1960. Am găsit cu 
acest prilej o seamă de resurse 
interne care ne permit să înde
plinim și să depășim sarcinile de 
plan precum și cele trasate de 
Conferința raională de partid. 
RĂSPUNDEM DECI CHEMĂRII 
LA ÎNTRECERE A COLECTI
VULUI MINEI LUPENI, cu ur
mătoarele angajamente:

1. SĂ DAM PESTE PREVE
DERILE DE PLAN PE 1960 
CEL PUȚIN 15.500 TONE DE 
CĂRBUNE PE BAZA CREȘTE
RII PRODUCTIVITĂȚII MEDII 
PE MINA ‘ 
POST.

2. Prin 
cărbunelui, 
lor specifice la lemn de mină, 
energie etc. SA OBȚINEM O 
ECONOMIE LA PREȚUL DE
',OST AL PRODUCȚIEI BRU- 
i£ DE CEL PUȚIN 635.000 LEI 
ÎN ACEST AN.

3. Să 
rile, să 
tehnică

ÎNDEPLINIRII
A SARCINILOR DE

îndeplinirea acestor 
bază, colectivul nos-

LA 0,940 TONE PE

respectarea calității 
reducerea consumuri-

depunem toate efortu- 
îmbunătățiin asistența 

și să creăm asemenea
COTOȚ IOSIF

șeful exploatării
RÎPA PETRU

președintele comitetului sindical

condiții îneît IN ACEST AN SĂ 
RIDICĂM TOATE BRIGĂZILE 
LA NIVELUL 
RITMICE 
PLAN.

Pentru 
sarcini de
tru se angajează să extragă în 
acest ani CEL PUȚIN 100.000 
TONE DE CĂRBUNE DIN A- 
BATAJE ARMATE IN FIER; 
să armeze cu inele de bolțari 
880 m. 1. galerie și în fier 5.065 
m. 1. galerie; să îndeplinească 
planul de pregătiri, mărind cu 
20 la sută viteza de avanș.are 
față de realizările anului 1959; 
să respecte întrutotul normele 
de protecție a muncii; să redu
că cu 50 la sută absențele; să 
antreneze pe toți muncitorii în 
întrecerea socialistă pe bază de 
obiective concrete, urmărite zil
nic.

Colectivul nostru își exprimă 
hotărîrea ca, sub conducerea și 
îndrumarea comitetului de partid, 
cu sprijinul comitetului sindical 
și de U.T.M., să lupte cu per
severență pentru înfăptuirea a- 
cestor angajamente de onoare.

In numele colectivului.
MÎRZA AUREI 

secretarul comitetului de partid
POPESCU STELIAN 

secretarul comitetului U.T.M.

Jn sprijinul brigăzilor rămase 
în urmă

Ridicarea la 
plan a tuturor 
brigăzilor rămase 
în urmă consti
tuie una din 
căile de realizare 
a obiectivelor de 
întrecere pe care

colectivul minei Lupeni și le-a 
asumat în cadrul chemării adre
sate tuturor celorlalte exploatări 
miniere din Valea Jiului. Din 
inițiativa biroului organizației 1 rernediere. 
de bază, în sectorul V sud al 
minei s-au luat deja o serie de 
măsuri menite să evite rămîne- 
rea în urmă a brigăzilor. Ast
fel, analizîndu-se această proble
mă, s-a hotărît ca brigăzile ca
re au încheiat luna trecută cu 
planul nerealizat, să fie spriji
nite de cei mai buni tehnicieni 
Maistrul miner Farcaș Laurep- 
țiu a primit sarcina să se ocupe

asemenea măsura 
10 zile, biroul or- 
bază împreună cu

de sprijinirea brigăzii conduse \ 
de tov. Gherman Nicolae, iar un t 
alt tehnician de brigada tov ) 
Damian T.

S-a luat de 
ca din 10 în 
ganizației de
conducerea sectorului să anali
zeze cauzele care fac ca unele 
brigăzi să nu-și realizeze planul 
spre a se lua măsuri operative 
_ __________ Datorită acestei 
preocupări, sectorul V sud 
numără printre cele fruntașe de 
la mina Lupeni, cu planul în
deplinit și depășit.
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fotovărășiții 
din satul Jieț 
și-au ales noul 

comitet de conducere
Zilele acestea la Jieț a avut 

loc, adunarea generală de dare 
de seamă și alegere a noului co
mitet de conducere al întovără
șirii zootehnice „Minerul" din 
acest sat.

Adunați în sala mare a școlii 
elementare din Jieț, membrii în
tovărășirii au ascultat darea de 
seamă a vechiului comitet de 
conducere al întovărășirii asupra 
activității depuse de la alegerea 
sa și pînă în prezent.

A trecut doar un an 
de cînd 27 familii de 
muncitori din satul Jieț 
la îndemnul comitetului 
tid Petrila, bazele acestei înto
vărășiri zootehnice. Pentru în
ceput fondul de bază al întovă
rășirii s-a ridicat la suma de 
14.000 lei. In perioada ce s-a 
scurs de la înființarea întovără
șirii zootehnice, țăranii munci
tori au obținut realizări însem
nate.

Un important rezultat al mun
cii depuse este acela că pe baza 
liberului consimțământ o bună 
parte dintre țăranii muncitori au 
intrat în întovărășire cu toată 
suprafața de teren. In prezent 
suprafața totală aparținînd înto
vărășirii se ridică la 128 ha. 
Din această suprafață de teren 
95 ha. sînt destinate bazei fura
jere. De asemenea întovărășirea 
dispune de o apreciabilă supra
față de pășunat precum și de te
renuri arabile și livezi.

In perioada care a trecut tot 
mai mulți țărani muncitori 
pășit cu încredere, pe baza libe
rului consimțămînt, pe calea a- 
griculturii noi, socialiste. Astfel 
celor 27 familii intrate în înto
vărășire încă de la început, li 
s-au mai alăturat alte 17 f mi- 
lii. Printre cei noi primiți în 
întovărășire se află țăranii mun
citori Pilea Ioan, Pilea Petru, 
Stoica Ioan al Ilinii, Voinea
Trandafir, Cic Gheorghe și An- 
drone Petru care au adus su
prafețe de terenuri și vite.

La începutul anului trecut în- 
tovărășiții au hotărît mărirea 
numărului de animale în vede
rea dezvoltării sectorului zooteh
nic. Acest lucru nu a întîrziat 
să-și arate roadele. Șeptelul de 
animale s-a mărit simțitor. In

și ceva 
țărani 

au pus, 
de par-

(Continuare în pag. 3-a)

Mineri, tehnicieni și ingineri de la mina 
Lupeni! Luptați pentru îndeplinirea ritmică a 
angajamentelor luate în întrecere !

Sarcină centrală pentru mi 
este realizarea unui randament 
tone de cărbune pe post!

'ia Lupeni 
de 0,950

Datorită muncii avîntate a meseriașilor atelierului de grup 
de la mina Anlnoasa, minerii de aici primesc la timp utilajele de 
care au nevoie, bine reparate. Printre muncitorii atelierului tov. 
Rednic Vasile și Bănică Nicolae sînt apreciați pentru calitatea 
bună a lucrărilor executate. IN CLIȘEUj Cei doi meseriași lu
crează la repararea unui utilaj de mină.

------------- _O-----------------

Studiu temeinic In cadrul 
cercului

ale învăță- 
din cadrul

Printre alte forme 
mîntului de partid 
sectorului IX electromecanic de 
la mina Lonea, funcționează și 
un cerc de studiere a Istoriei 
P.M.R. anul I, care cuprinde un 
număr de 21 tovarăși. La înce
putul anului școlar activitatea 
acestui cerc . era nesatisfăcătoare. 
Unii membri de partid mi dă
deau atenția cuvenită ridicării 
necontenite a nivelului lor poli
tic și ideologic, lipsind, fără vreo 
justificare de la învățămînt. Da- 

au '' torîtă acestui fapt frecvența la
) primele două lecții abia s-a ridi- 
? cat la 66 la sută.
> Pentru a îndrepta această si 
) tuație, biroul organizației de ba- 
? ză a convocat o adunare gene- 
C rală extraordinară a organizației 
\ de bază, în cadrul căreia a fos! 
\ analizată desfășurarea învătămîn- 
) tulni de partid.
) In adunarea generală comuniș- 
) tii au criticat cu asprime atitu- 
l dinea acelora care au lipsit ne- 
< motivat de la învățămînt. Printre 
\ cei criticați au fost membrii de 
) partid Neag Ilie, Huszar Adal- 
) bert și Bunea Ilie.
( In urma analizei făcute de x- 
? dunarea generală, prezenta 
( cursanților la învățămîntul de 
) partid s-a îmbunătățit. La lecțiile 
1 următoare frecvența s-a ridicat 
) la 95—-100 la sută. O bună par- 
1 te din membrii cursului nu au

: Se mărește •
: spațiul școlar :
J Zilele acestea au fost recepțio- »
J nate lucrările interioare ale noi- *
• lor aripi construite la Școala e- Z 
Z lementară de 7 ani nr. 1 din Pe- Z
• troșani. La această școală s-au •
• construit 23 săli noi, dintre care * 
Z 13 săli de clasă, două laboratoa- Z
• re. 3 ateliere, două birouri, sală J
• pentru pionieri, magazii pentru •
• depozitarea materialului didactic, • 
Z Valoarea lucrărilor de extindere ț
• a scolii se ridică la suma de | 
; 953.000 lei.
• Este în curs de mărire și școa- î
• la elementară de 7 ani din Dă- * 
J rănești care a devenit neîncăpă- J 
J toare pentru elevii din cartier. Z
• De asemenea vor continua lucră- J 
Z rile de extindere a școlii elemen- • 
Z tare nr. 2 din orașul Petroșani. Z

Noul aparat S.P. 16 sosit recent din R. D. Germană, avînd o capacitate de umplere de 2000 
bucăți sticle de jumătate litru pe oră, constituie un ajutor deosebit de prețios în munca colec
tivului depozitului de bere din Petroșani.

IN CLIȘEU: Aparatul în funcțiune.

nîci o absență la cele 5 lecții 
predate pînă în prezent. Aseme
nea exemple sînt tovarășii Za- 
trok Alexandru, lăcătușul Vaholt 
Gavrilă, forjării Moga Nicolae 
și Munteanu Ioan și alții.

Conducerea acestui cerc de stu
diere a Istoriei P.M.R. a fost în
credințată forjorului Deheleanu 
Alexandru, propagandist de mai 
mulți ani. El îndeplinește cu mult 
simț de răspundere această sar
cină de cinste. In acest scop el 
participă cu regularitate la pre
gătirile care se fac în cadrul ca
binetului de partid și se pregăteș
te temeinic pentru expunere și 
seminarizarea lecțiilor. Pe lîngă 
materialul bibliografic indicat, el 
studiază și alte materiale apă
rute în presa de partid pentru 
a putea asigura învățămîntului 
îri cerc un nivel cît mai ridicat;

In timpul său liber propagan
distul stă de vorbă cu acei 
cursanți care din anumite moti
ve nu au participat la predarea 
lecțiilor sau la seminar: le indică 
materialul pe care trebuie să-l 
studieze, le atrage atenția să 
vină regulat la învățămînt.

Majoritatea elevilor sînt punc
tuali la ședințele cercului, își iau 
notițe bune, vin pregătiți la se
minar și iau parte activă la dez
baterea pe larg a temelor puse 
în discuție.

Cu fiecare seminar numărul 
cursanților participant la discu
ții devine tot mai mare. O bună 
parte din membrii cercului sînt 
buni la învățătură. Printre aceș
tia, sînt tovarășii Burlacu Cons
tantin, Iosivescu Simion. Kotva 
Ioan și alții.

La seminarizarea lecției „Crea
rea P.C.R. — victorie istorică a 
leninismului asupra oportunismu
lui în mișcarea muncitorească 
din Romînia" au luat cuvîntul 
12 cursanți. Tovarășul Burlacu 
Constantin, de exemplu, a vorbit 
documentat despre influența Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie asupra mișcării munci
torești din țara noastră. In con
tinuare tovarășul Kotva Ioan a 
vorbit despre crearea Partidului 
Comunist din Romînia ca rezul
tat al luptelor îndelungate duse

(Continuare in pag. 3-a)

Citiți în pag. W-a
• „Rușii sînt eroii 

prima 
țională pentru cercetarea 
spațiului cosmic".

• Apropiatele experiențe cu 
noile rachete sovietice co
mentate pe larg în lumea 
întreagă.

zilei la
conferință interna-
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Noi

0

în exploatare

cu o grosime 
situat în ime- 

a suprafeței

Conferința 
a indicat tot-

le are și și le poate crea 
an a trasat ca sarcină 
să depășească planul 
cel puțin 100.000 tone 

Fiecărui colectiv

TEHMCH /WW»
mine carbonifere 
în Kirghizia 
Început exploatarea inS-a 

dustrială a zăcămîntului car
bonifer de la Almalîk. Stra
tul de cărbune 
de 30 metri este 
diata apropiere 
pămîntului.

A fost dată 
o carieră mecanizată a cărei 
capacitate se prevede să fir 
mărită pînă la 600.000 tone 
cărbune anual.

In Kirghizia sînt concentra 
te peste 70 la sută din toate 
rezervele de combustibil solid 
cunoscut în Asia Centrală. 
Paralel cu creșterea rapidă în 
balanță de combustibil a re 
publici! a greutății specifice 
a țițeiului și gazului natural, 
aici se realizează și progra
mul dezvoltării continue a In
dustriei carbonifere.

Pentru anul în curs se pre
vede să se înceapă exploata
rea parțială prin metoda la zi 
a zăcămîntului carbonifer Ka- 
rat-Kecin din Tian-San-ul cen
tral. Aici au fost explorate 
rezerve evaluate la 3 miliarde 
tone. Grosimea straielor 
cărbune, care pe alocuri Ies 
suprafață, atinge 80 metri,

de 
la

Un sfert de milion 
de tone cărbune 

cu combina Donbas
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Echipa de combaineri con
dusă de losef Volny, de la mi
na Julius Fucik din bazinul 
carbonifer Ostrava Karvina 
(R. Cehoslovacă) lucrează din 
luna septembrie 1956, fără în
trerupere, cu combina soviet! 
că Donbas. In această perioa- f 
dă ea a extras 250 mii tone 4 
cărbune. In cadrul lunii prie- •
teniei cehoslovaco-sovietice din j

a extras ț
tone peste 4

anul trecut, echipa 
zilnic în medie 118
plan, iar în ziua de 23 noiem- f 
brie 1959 ea și-a îndeplinit T
planul de producție 
1959, trimițînd la 
ultimul vagonet

pe anul . 
suprafață ; 

din cant it a------    4 
tea de 92.000 tone prevăzută f 
în, planul său anual. Echipa t 
se află în întrecere pentru f 
cîștigarea titlului de brigadă J 
de muncă socialistă.-------------- J

In bazinele mi
niere ale R. P. 
Ungare se folo
sesc cu succes 

pentru susținerea 
abatajelor fron
tale scuturi metalice 
hidraulic. Mineritul maghiar fo
losește pentru susținerea lucrări
lor miniere în jurul a 30 m.c. 
lemn pentru 1000 tone de căr
bune extrase. Utilizarea scuturi
lor metalice pentru susținere a 
fost dictată de faptul că lemnul 
este pentru R. P. Ungară un 
material scump, adus din im
port. In domeniul folosirii aces
tor susțineri minerii 
dobîndit o 
bogată.

La mina 
întreprins 
turile • a 
frontul de 
tr-un mod 
Astfel, s-au 
lice cu

experiență

Pentru anul în curs minerii dc la Aninoasa s-au angajat să 
obțină pentru fiecare post prestat cel puțin 1,150 tone de cărbu
ne. Pentru a veni în ajutorul minerilor, aici a fost adusă de cu- 
rînd o mașină de încărcat cărbune în abataje cameră de tipul 
Hidassy, din R. P. Ungară (vezi clișeul). La abatajul nr. 10 din 
sectorul I al minei se fac în prezent pregătirile necesare punerii 
în funcțiune 
angajat 
tone de

a

a mașinii. Menționăm că minerii acestui sector s-au 
să obțină un randament mediu anual de cel puțin 2,200 
cărbune pe post.

—O

CONFERINȚĂ TEHNICĂ»

In
trecut o
Valea Jiului a 
studii în R.P. 
vizitate cîteva 
re printre care 
sod, Komlo și 
s-a interesat de stadiul mecani
zării în minele maghiare, de 
dul cum minerii unguri au 
zoi va t susținerea lucrărilor 
niere a abatajelor, problema 
cărcării mecanice în abataje

doua jumătate a anului 
delegație de ingineri din 

făcut o vizită de 
Ungară. Au fost 
bazine carbonife- 
Tatabânya, Bor- 
Păcs. Delegația

mu- 
re- 
mi- 
în- 
etc.

Recent, în fața a sute de ingi
neri și tehnicieni de la toate ex
ploatările Văii Jiului și cadre de 
la Institutul de mine, tov. ing. 
Roman Petru și ing. Lăzărescu 
loan, care au făcut parte din de
legație, au prezentat cîteva as
pecte și impresii culese în tim
pul vizitei în R.P. Ungară. Con
ferința, care a fost organizată de 
filiala raională ASIT s-a bucurat 
de un mare interes în rîndurile 
celor prezenți.

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

„Cîrtița de fier“
La 8 decembrie 1959, echipa 

lui Karel Baran de la mina Hlu- 
bina din Ostrava (R. Cehoslova
că) a extras a 25-a mie tonă 
de cărbune, fără lopată și fără 
ciocan pneumatic. Echipa lu
crează în strate subțiri cu scor
monitorul de cărbdni. Aparatul, 
căruia minerii îi spun „cîrtița 
de fier", este creația inovatori
lor Kuchajda și Vojkovsky de la 
mina Hlubina. Cu ajutorul lui 
sînt extrase importante cantități 
de cărbune cocsificabil

extrage cărbuni
Echipa lui Baran se află de 4 

luni în întrecere pentru cîștiga- 
rea titlului de brigadă de mun
că socialistă. Cu ajutorul apa
ratului amintit brigada extrage 
zilnic pînă la 5 tone de cărbune 
de fiecare post prestat, de care 
nu se atinge mîna omenească 
In anul 1960 mina Hlubina va 
extrage o cincime din producția 
totală de cărbune, cu ajutorul 
scormonitoarelor și a plugurilor.

Creșterea viteze; 
de avansare 
în abataje 

și pregătiri — 
ce mare

Conferința raională de partid 
analizînd posibilitățile pe care 
fiecare colectiv minier din Va
lea Jiului 
în acest 
minerilor 
anual cu 
de cărbune.
i-au fost repartizate în acest sens 
sarcini pe măsura condițiilor și 
posibilităților sale, 
raională de partid 
odată și căile de 
urmat pentru a- 
tingerea 
sarcini, 
acestea 
seamă 
zervat < 
sare atît în abataje cît și la să
parea galeriilor. Hotărîrea Con
ferinței raionale de partid pre
vede că. „creșterea vitezei de 
avansare față de anul 1959 să 
fie cu cel puțin 10 Ia sută mai 
mare la abatajele cameră și cu 
minimum 8 la sută la abatajele 
frontale".

Îndeplinirea acestei sarcini are 
o mare importanță fiind strîns 
legată de creșterea substanțială 
a productivității muncii în aba
taje.

Anul trecut minerii Văii Jiului 
au obținut rezultate de seamă 
în privința sporirii vitezelor de 
avansare. Astfel, pe bazin a- 
vansarea medie lunară a sporit 
la 31,7 m. l./lună în trimestrul 
UI față de 29,3 m. 1,/lună, vite
ză obținută în perioada cores
punzătoare din 1958. Rezultatul 
a fost concretizat în faptul că 
producția a sporit în anul trecut 
cu 8,5 la sută față de perioada 
corespunzătoare din 1958. La mi
na Lupeni, de pildă, avansările 
în abataje au fost simțitor spo
rite în comparație cu cele obți
nute în 1958. Prin aplicarea 
perseverentă a metodei „ziua și 
fîșia" la unele frontale din sec
torul III s-a obținut o viteză de 
avansare mai mare cu 2,1 
m. l./lună în comparație cu tri
mestrul III 1959. Ca urmare, 
minerii acestui sector au extras 
peste prevederile planului anual

problemă tehnică 
importanță

mai bine de 5100 tone de căr
bune cocsificabil. La mina Pe
trila cele aproape 27.000 tone 
de cărbune date în plus de plan 
în 1959 s-au datorat în buna 
măsură și strădaniilor depuse 
de colectivul minei pentru spo
rirea vitezei de avansare.
Petrila în 11 luni din 
cut fronturile de lucru 
taje au avansat cu 4,1 
mai mult decît

Din experiența minerilor din R. P. Ungară

ARMAREA ABATAJELOR FRONTALE
CU SCUTURI METALICE PAȘITOARE

acționate

unguri au 
destul <te

pildă, 
cu 

mutare 
s-a

s-au 
scu- 
spre

i acestor
Printre 

un loc de 
este re- 

creșterii vitezei de avan-

PE TEME
ACTUALE

Soluția cea mai 
bună 
se 
în 
este
La

care 
acum 

curent

La 
anul tre- 
din aba- 
m.l./lună 

iar la lu
de 

s-au
cu

Petofi, de 
încercări 

căror 
lucru s-a făcut în
destul de interesant, 
folosit scuturi meta- 

o lățime 
cm. cu talpa, spatele 
rișul legate articulat 
fiecare porțiune fiind 
de stîlni metalici a căror 
se face printr-un sistem 
malieră. Transportorul cu 
este așezat lîngă frontul 
bune care se pușcă direct pe el.

La prima încercare, au fost 
montate pe galeriile de cap și de

de 70 
și cope- 
între ele, 
susținută 

ridicare 
de cre- 
raclete 

de căr-

bază cupluri de împingere hidrau
lice, iar la mijlocul frontului 
(lung de 14 metri), într-o nișă 
săpată în cărbune, s-a montat de 
asemenea un troliu puternic. Mu
tarea scuturilor, întărite printr-o 
bară de fier destul de rezistentă 
s-a făcut pe 80 c.m. distanță în 
bune condițiuni, scuturile pășind 
în linie spre front.

La a doua încercare frontul 
de abataj s-a mărit la 25 metri, 
iar scuturile au fost de dimen
siuni mai mari. Lățimea lor era 
de 1 metru cu talpa lungită în 
așa fel încît pe ea s-a putut mon
ta și transportorul cu raclete (e- 
liminîndu-se deci operația preli
minară de ruculire a acestuia). 
Operația de mu
tare a 
lui de 
a dat 
zultate 
timp 
laterale au avan
sat cu 0,80 me
tri, partea de 
mijloc a avansat 
doar cîțiva centi
metri. S-a dove-

dit că mărimea frontului de lu
cru nu a mai corespuns cu pute
rea de împingere — tracțiune. 
Abatajele frontale din minele R. 
P. Ungare au în medie cam 50— 
60 m. lungime. Acum s-a pus 
problema împingerii ansamblului 
spre front din mai multe puncte 
deodată. Astfel la mijlocul aba
tajului s-au deschis, 
bleu, două galerii de 
armate în bolțari, în 
montat de asemenea 
împingere hidraulică, 
în galeriile de cap și 
rația de mutare a scuturilor a 
reușit de astă dată, dar galeriile 
Intrînd brusc în zone de presiu
ne maximă s-au avariat.

Și 
aplică 
mod 
următoarea :

o seamă de 
(din 2 în 2) au fost mon-

ansamblu- 
scuturi nu 

însă re- 
bune. In 

ce părțile

prin ram- 
subdivizie, 
care s-au 

cupluri de 
la fel ca 
bază. Ope-

(După un articol din „filet 
es tudomâny")

scuturi
tate prese hidraulice puternice 
în talpa lor. Pistoanele acestora 
sînt întărite rigid cu scuturile fă
ră prese pe toată lungimea fron
tului. înaintarea 
face în 
figura).
care au 
te solid în tavan și în vatră. A- 
poi cele fără prese, sînt scoase 
de sub presiune, cu ajutorul stîl- 
pilor lor cu cremalieră. Acționîn- 
du-se asupra preselor, pistoanele 
împing înainte aceste scuturi 
care se fixează rigid pe noile lo
curi. Apoi operația are loc invers 
pentru scuturile cu prese, care 
sînt trase înainte spre ort.

Folosind o asemenea susținere 
cu scuturi hidraulice, la unele 
mine s-a realizat o avansare de 
peste 50 m.l. pe lună în frontale. 
In același timp productivitatea 
muncii a crescut 
pe post la peste 6,00 tone 
post în medie, în afară de econo
mii foarte mari de material lem-

scuturilor se 
două etape (vezi

In prima, scuturile 
prese sînt fixa-

de la 4,8 tone
pe

planul, 
eră rile 
gătire 
cavat 
m.l./lună în plus 
de avansarea 
planificată.

Trebuie arătat însă că dacă la 
abataje avansarea medie spori
tă a dus la creșterea substan
țială a volumului producției de 
cărbune și la creșterea randa
mentelor, în lucrările de pregă
tiri și deschideri noi lucrurile 
n-au stat prea strălucit. In mul
te luni planul de pregătiri n-' 
fost îndeplinit pe combinat ; î. 
unele exploatări deși s-au pre
văzut măsuri tehnico-organi- 
zatorice de crearea condițiilor 
pentru ca fiecare brigadă de pre
gătire să realizeze cel puțin 45— 
50 m. l./lună, acestea n-au fost 
duse la îndeplinire întocmai.

Abia în ultimele luni din 1959 
s-au luat măsuri eficiente pen
tru creșterea vitezei de avansa
re în lucrările de pregătire. A- 
pioape la fiecare mină au fost 
organizate brigăzi de avansare 
rapidă dotate cu utilaj și unelte 
moderne. Așa de pildă, la mina 
Vulcan brigada care sapă o ga
lerie la puțul orb nr. 11 a ob
ținut luna trecută o avansare 
medie de 5 m. l./zi în galerie 
dublă ; brigada lui Fleșcan Con
stantin din sectorul XI mina 
Petrila a obținut o avans'”"* 
medie pe zi de peste 2,5 m 
în rocă dură.

Cele de mai sus arată clar că 
la toate exploatările Văii Jiului 
există posibilități pentru obți
nerea unor viteze de avansare 
mereu mai mari. Pentru aceasta 
este însă absolut necesar ca din 
partea conducerilor administra
tive să existe o preocupare mai 
accentuată. Trebuie folosite din 
plin utilajele moderne și meto
dele avansate în muncă. Apara
tul pentru încărcat capetele de 
sfredel cu metal dur prin seîn- 
tei electrice existent la mina U- 
ricani nu a fost încă generali
zat la toate exploatările deși re
zultatele lui se cunosc prea bi
ne la serviciul tehnic 
natului.

Creșterea vitezei de 
la limitele stabilite de 
ța raională de partid, trebuie să 
preocupe din plin pe toți mem
brii cercurilor A.S.LT. La fieca
re exploatare să se repartizeze 
pe colective de membri A.S.I.T. 
studii în vederea obținerii unor 
viteze de avansare sporite atît în 
abataje cît și la pregătiri.

ing. GH. DUMITRESCU

pre- 
ex-
1,5

al combi-

avansare 
Conferin-

O NOUĂ COMBINĂ
Pentru mecanizarea 

gerii cărbunelui 
cu înclinare 
grosime de 
construit în U.R.S.S. 
combină tip KR.

Din aceeași poziție 
poate ataca un front 
taj de 8 m. p. Dispozitivul de 
reglare este hidraulic. Produc
tivitatea maximă este de 140 
t/oră.

extra- 
din stratele 

foarte mare și 
0,9—1,5 m. s-a 

o nouă

combina 
de aba-



Întovărășirii diu satul Jieț 
și-au ales noul comitet de conducere

(Urmare din pag. l-a)
prezent întovărășirea dispune de 
602 ovine, 105 bovine din care 
80 vaci cu lapte precum și 32 
cai.

Punindu-se un accent deosebit 
pe întărirea economico-organiza- 
torică a întovărășirii, s-a mărit 
simțitor fondul de bază, care în 
prezent se ridică la suma de 
25.000 lei, urmînd ca la sfîrșitul 
anului curent să ajungă la pesle 
60.000 lei. Creșterea permanentă 
a fondului 
preocuparea

. ~și(i pentru 
obștești — 
tenite a nivelului lor de trai.

In acest an întovărășiții au 
stabilit să dezvolte și mai mult 
sectorul zootehnic. Ei vor cum
păra diferite animale de rasă în 
valoare de 20.000 lei și vor îm
bunătăți rasa de oi.

Față de anul trecut, contractă
rile de lină cu statul din fondul 
de bază vor spori cu 150 la su
tă, iar cele de carne de vită și 
porc se vor ridica la aproape 5000 
kg. Producția de lapte de vacă 
și oaie va atinge 108.000 litri 
și, respectiv, 37.750 litri.

Anul acesta întovărășiții vor 
înființa o serie de ramuri anexe. 
Va fi amenajată o păstrăvărie, o

de bază oglindești 
țăranilor 

mărirea 
baza ridicării necon-

întovără- 
proprietății

I
 Răspuns tovarășilor

Popa Remus 
și Baiu loan, mecanici 

la mina Petrila 
1 Zilele trecute a sosit la re

dacție o corespondență sem
nată de mecanicii Popa Re
mus și Baiu Ioan angajați la 

A sectorul VIII al minei Petrila. 
( Ei au solicitat să li se răs- 
< pundă dacă este just ca un 
S muncitor să fie sancționat 
< pentru neglijențe care nu aiu I 
? pricinuit pagube întreprinderii 
> și dacă sancțiunea poate fi a» 
$ niilată.
< In acest scop redacția zia-
< rului nostru s-a documentat ! 
> asupra acestei probleme și dă' 
S următorul răspuns :
< Articolul 443 din N.T.S. o-! 
? bligă mecanicii de la puțuri ! 
> de a prezenta conducerii sec- 
S torului de care aparțin, 
< iicate medicale de 
’ ’in trei 
. avarășii 
< loan au 
? tematic
? certificate șl au indus în e- 
$ roare conducerea sectorului, 
< au fost sancționați conform 
2 regulamentului de ordine in- 
? terioară cu 
) Justețea

■ > confirmată
5 de litigiu

crescătorie de păsări șt se va pu
ne în funcțiune o moară și o ma
șină de dărăcit lina,

Parlicipanfii la discuții, 
care Cic Gheorghe, Matei 
Androne Petru, Popa Ioan, 
ctu loan și jura Partenie 
manifestat hotărirea de a 
ne rezultate și mai frumoase în 
înflorirea unității lor socialiste. 
Tovarășii Popa loan, Matei A- 
ron și Stoica loan au venit cu 
propuneri concrete în vederea a- 
menajării unor pepiniere de pomi 
fructiferi cit șl a unor varnițe.

Adunarea generală a întovără- 
șiților a ales în unanimitate de 
voturi noul comitet de conducere. 
Ca președinte al întovărășirii a 
fost ales tovarășul Pilea loan, 
unul dintre cei măi activi mem
bri ai întovărășirii.

In cadrul adunării a luat cu- 
vintul tovarășul Feher losif, pre
ședintele Sfatului popular al ora
șului Petrila. El a vorbit despre 
sarcinile ce stau în fața întovă- 
rășițtlor în vederea atragerii de 
noi membri. Vorbitorul a arătat 
că întovărășirea „Minerul" are 
perspective frumoase de dezvol
tare. Șeptelul de animale poate 
fi mult sporit deoarece există o 
suficientă bază furajeră. Noul co
mitet de conducere, împreună cu 
membrii întovărășirii, trebuie 
să-și îndrepte mai mult atenția 
spre sporirea fondului de bază 
și dezvoltarea avutului obștesc, 
care este izvorul obținerii de noi 
venituri bănești, condiție de bază 
în asigurarea unui trai îmbelșu
gat pentru țăranii muncitori în
tovărășiți.

între 
Ar on, 
Stan- 
și-au 
obți-

$<V

i
S5

Itttpwtaiile acțiuni 
gospodărești

, Comitetul executiv al Sta- 
’ tului popular al orașului Pe- 
1 troșani a luat încă de la în- 
’ ceputul acestui an o serie de 
’ măsuri în vederea executării
> unor importante lucrări gos-
> podărești în raza orașului.
; Atenția principală a sîatu- 

lui popular este îndreptată a-
J supra lucrărilor de sisiemati- 
’ zare
■ Karl
■ crări
i după
’ cest scop a fost asigurat pînă 

în prezent un stoc de 600 tone
, calupuri, urmînd a se mai 
; primi în primul trimestru al 
’ acestui an alte 1000 tone. De
■ asemenea va fi asfaltată stra- 

da Dr.
’ dul de
■ pîrîului
’ cu unul
* loarea lucrărilor de sistemati- 
’ zare a acestor două străzi se
• ridică la 1.588.000 lei
> In satele Maleia și Slăti-
> nloara se vor ridica de-a lun- 
! gul șoselelor ziduri de spri- 
J jin construite din beton, pen-
> tru care se va cheltui suma
> de 65.000 lei, iar pe strada 6 
! Martie se va extinde rețeaua
> de apă potabilă cu încă 200

care

a străzilor. Pe strada 
Marx se vor executa lu
de canalizare, trotuare, 
care va fi pavată. In a-

Petru Groza, iar po- 
lemn de peste albia 
Maleia va fi înlocuit 
din beton. Numai va-

m. 1. — lucrare pentru 
s-a prevăzut 70.000 leî.
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a
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(Urmare din pag. l-a) de
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de 
re 
că

rit sec- /
i, cer ti- 5 

sănătate / 
în trei luni. Intrucît 2 
Popa Remus și Baiu > 
neglijat în mod sis- > 
prezentarea acestor j

o amendă derizorie, 
sancțiunii a fost 
și de către comisia 
șl comitetul sindi

cal prin procesul verbal nr 
14/1959, fapt ce le-a fost a 
aus la cunoștință.

Tovarășii Popa Remus

poporul romîn pentru elibera- 
socială și națională, arătînd 
astfel . clasa muncitoare și-a 

făurit propriul ei partid marxisi- 
leninist, capabil să conducă oa
meni muncii în luptă pentru răs
turnarea regimului burghezo-mo- 
șîeresc și instaurarea 
proletariatului.

Cursanții au dezbătut 
țit problemele cuprinse 
trăgînd concluzii prețioase. Mun
ca rodnică desfășurată de către 
membrii de partid din cadrul cer
cului este rezultatul activității 
duse de către biroul organizației 
de bază care asigură un con
trol permanent asupra desfășu
rării cercului.

Prin ajutorul efectiv acordat 
de către propagandist s-a reușit

dictaturii

amănun- 
în lecție

Studiu temeinic in cadpul 
cercului

ca în ultima perioadă o serie
tovarăși ca Sasu Leon, Popovici 
Nicolae, Cană Slmion și alții, 
care înainte erau mai slab pregă
tiți, să se ridice la nivelul frun
tașilor. Și în prezent atît pro
pagandistul cercului, cît și unii 
cursanți fruntași la învățătură se 
preocupă de tovarășii Tacaci 
Francisc, Bunea Nicolae și 
Huszar Adalbert care întîmpină 
unele greutăți în însușirea mate
rialului.

Grija pe 
organizației 
cursanților

care o poartă biroul 
de bază mobilizării 

la învățămîntul de 
partid, pregătirea temeinică a
propagandistului, cît și îmbună
tățirea stilului său de muncă, vor 
duce nemijlocit Ia îmbogățirea 
cunoștințelor politice și ideologice 
ale membrilor de partid care în
vață în acest cerc.

iMMi ai swimiiii
Au început înscrierile de 

membri în clubul sportiv 
muncitoresc „Jiul“ Petro
șani care va lua ființă în 
localitatea noastră.

Doritorii se vor adresa 
comitetelor sindicale de în
treprinderi și instituții care 
posedă adeziunile pentru în
scriere.

Inscriindu-vă la club, plă
tind o cotizație lunară de 
12 lei, veți beneficia de in
trare liberă la toate mani
festațiile sportive (fotbal, 
volei, rugby cat. A, hand
bal cat. B, atletism, gim
nastică, box, lupte etc.) ca 
re se vor organiza pe plan 
local.

Inscrieți-vă în număr cît 
mai mare!

VIZITAȚI
MNIZIIEIE DE IUI 
aie O. C. L. Produse 
Industriale de unde 
vă puteți aproviziona 
eu un bogat sorti
ment de mărfuri cu
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TEATRUL DE STAT
„VALEA JIULUI"
PETROȘANI
prezintă spectacolele ; 
joi 14 ianuarie 1960 

HUME HilihITE 
de Victor Eftimiu

Regia ; Ion Petrovici 
Scenografia ; Al. Olian

! sîmbăta 16 și duminica ' 
17 ianuarie 1960 '

I
 Partea leului ;

Comedie în 3 acte 
de C. Teodoru

Regia : Marcel Șoma 
Scenografia : Lidia PincusATENȚIUNE

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 

bumbac
— încălțăminte 

pă de piele și
— lenjerie pentru băr

bați șl femei

Hnd și

cu tal- 
cauckic

ReMHâ abonmieie
la ziarul

„Steagul roșu“
Abonamentele se pri

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

C- A începui viza permiselor 
2 de vînătoare și pescuit pe 
J anul 1960.
£ Operațiunile 
e permiselor vor
| nători pînă la
| iar la pescari
£ martie a. c.

de vizare a 
dura, la vî- 
29 februarie, 
pînă la 31

s Ș’
< Baiu Ioan au mai avut și alte 
? abateri de la regulamentul de
> ordine interioară și N.T.S. De
< exemplu, lipsesc nemotivat din
< serviciu, s-au prezentat la 
? serviciu în stare de ebrietate 
s și au dat dovadă de neglijență
< fn timpul lucrului. Aceste fap-
> te au produs 
$ na desfășurare
< producție.
2 Conducerea
> al minei Petrila, avînd în ve- 
$ dere angajamentul luat de
< mecanicii Popa Remus și Baiu 
? loan că în scurt timp ei își
> vor îndrepta activitatea în 
s muncă le-a dat sancțiunea
< cea mai ușoară. Conform re- 
? gulamer.tului de ordine inte-
> rioară putea să îi degradeze
< din funcțiune pe un termen
< de trei luni.
> In căzui repetării pe viitor 
$ a unor astfel de abateri con-
< ducerea sectorului VIII poate 
? propune conducerii minei Pe-
> trila, desfacerea contractului 
S de muncă conform articolului
< 20 din Codul Muncii.
? Sancțiunea fiind dată just,
> cererea de a se anula amen-
< da este neîntemeiată.

greutăți în bu- 
a procesului de

sectorului VIII

j
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PR06RAM DE RADIO
14 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Melodii 
populare romînești, 8,00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Muzică popu
lară, 9,20 Din creațiile compo
zitorilor noștri din trecut, 10,00 
Drumeții veseli (reluare), 11,03 
Muzică populară romînească din 
Ardeal, 12,10 Muzică ușoară ro- 

. mînească, 13,05 Muzică simfo
nică. 14,00 Concert de muzică 
ușoară, 15,40 Din muzica de o- 
peră a compozitorilor ruși, 16,15 
Vorbește Moscova 1 17,30 Tinere
țea ne e dragă, 18,30 Almanah 
științific, 19,20 Program de 
cîntece și jocuri populare romî
nești, 19,45 Transmisie din sala 
Ateneului a concertului orches
trei simfonice a Radioteleviziu- 
nii, 22,30 Radiojurnal, buletin 
meteorologic și sport. PROGRA
MUL II. 14,07 Melodii populare 
romînești, 15,00 „De toate, pen
tru toți" — (Reluare), 15,30 
Mici piese simfonice, 17,35 Cîn- 
tă orchestra Teatrului de estra
dă din Moscova, 18,05 Soliști și 
formații artistice de amatori, 
18,30 Mari ansambluri corale 
romînești, 19,45 Muzică de es
tradă, 21,1'5 Din comoara folclo
rului nostru, 22,00 Muzică de 
estradă.

O-----

Brigada de muncă patriotică condusă de tinărul Barna Gheorghe din sectorul electromeca
nic de la mina Lupeni, deține un loc de frunte printre celelalte brigăzi din raionul nostru. Re
cent, brigada a pornit o nouă acțiune pentru obținerea de economii: rtpararea și refolosirea unor 
piese și materiale fieroase uzate. In primele zece zile din luna ianuarie membrii brigăzii au scos 
la suprafață din sectorul IV B, 70 buc. lugne uzate pe care le-au reparat și dat în folosință. De a- 
semenea au colectat din sectorul I B, 9 tone fier vechi din care o parte va fi refolosit de atelie
rul mecanic la diferite lucrări. IN CLIȘEU: Tovarășul Barna Gheorghe, șeful brigăzii, cu o 
parte din membrii brigăzii după munca voluntară efectuată la sectorul IV B.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Viața e în mîinile tale; 
AL. SAHIA: Dragostea nu se 
cumpără; PETRILA: Prietenul 
regăsit; LONEA: O întîmplare 
extraordinară (seria I-a); ANI- 
NOASA: Ultima aventură a luî 
Don Juan; CR1VIDIA: Urme 
în noapte; LUPENI : Poemul 
mării; BARBATENI: 12 rezul
tate exacte.



ț „Rușii sînt eroii zilei ; 
i la prima conferință * 
î internațională : 
| pentru cercetarea : 
: spațiului cosmic” •
‘ PARIS 12 (Agerpres) ‘
J „Rușii" sînt eroii zilei la pri- J 
. ma conferință internațională » 
J pentru cercetarea spațiului cos- ♦ 
J mic", relatează corespondentul î
• din Nissa al agenției United J 
! Press International. „Academi- j 
J danul sovietic Blagonravov și « 
J cei doi colegi ai săi, continuă |
• corespondentul, care au sosit la J
• Nissa pentru pregătirea acestei » 
J conferințe, organizată de Comi- Z
• sia internațională pentru cerce- * 
î tarea cosmosului se află în cen- *
• trul atenției participanților la »
• conferință. Rușii au acum o si- ‘ 
Z tuație pe care ar fi ocupat-o fă- • 
‘ ră îndoială americanii dacă a- ’
• ceastă conferință ar fi avut loc ?
• doar cu clțiva ani în urmă. A- * 
Z ceasta se explică prin faptul că J 
; rușii au obținut, în ultimul timp, f
• succese impresionante în cuceri- Z 
Z rea spațiului cosmic. In afară de J 
Z aceasta, toți se așteaptă la noi î
• surprize din partea Uniunii So- Z
• vietice". Z
Z Relatînd că Statele Unite a | 
Z căror delegație la conferința in- +
• ternațională pentru cercetarea | 
Z spațiului cosmic este mai nume- ț 
Z roasă decît cea sovietică, inten- J
• (ionează să prezinte o serie' de Z
• referate în legătură cu un cerc » 
Z larg de probleme, coresponden- î 
J tul subliniază că „cea mai mare J
• parte din glorie revine totuși * 
Z rușilor pentru că după cum re- * 
Z cunosc chiar americanii, rușii Z 
Z sînt cei care vor efectua primii J
• în următorii doi ani studii deo- •
Z sebit de importante în domeniul Z 
Z cosmosului." J

• •• • • «•«•••

Wirt iu
(oneM ie larg

nouă

DEM-II 12 (Agerpres). ’
Apropiata experimentare a 

unei noi și puternice rachete 
balistice sovietice este comenta
tă pe larg de presa indiană

„Anul trecut cînd rușii au tri
mis spre Lună o rachetă și în
dată după aceea o a doua pen
tru a obține date despre partea 
ei invizibilă, scrie „Times of In
dia", toți au avut convingerea 
că în anul următor rușii vor ști 
să-și mențină superioritatea în 
domeniul tehnicii rachetelor cos
mice. Recentul plan sovietic de 
lansare a unei noi rachete so
vietice arată că ei își mențin 
într-adevăr superioritatea. „în
suși faptul că au dat publicită
ții această știre înainte cu cî 
teva săptămîni de proiectatele 
lansări, continuă ziarul, arată că 
sînt absolut convinși de succes. 
Nu va fi de mirare dacă prin a- 
ceasta se va face un nou și ma
re pas înainte în știința despre 
cosmos".

„Comunicînd că intenționează 
să experimenteze într-un viitor 
apropiat o nouă rachetă balisti
că în Oceanul Pacific, scrie „In
dian Expres", rușii au făcut o 
nouă surpriză lumii occiden
tale".

noile laUiete sovietice 
io li»e iotteaoi
viitorul luminos al omenirii — 
comunismul —, munca sa neobo
sită în numele înfăptuirii visu
lui sacru al oamenilor de a zbu
ra spre aștri.

/ZPrecursoare ale primului 
stor interplanetar

ATENA 12 (Agerpres).
Ziarele din Atena continuă să 

publice materiale consacrate suc
ceselor obținute de oamenii de 
știință sovietici în cucerirea cos
mosului. Comentînd apropiatele 
experiențe cu noile rachete so
vietice, ziarul „Ta Nea" scrie 
că ele „depășesc cele mai op
timiste previziuni ale țărilor 
occidentale în ce privește cuce
rirea spațiului cosmic". După 
părerea ziarului, experimentarea 
unor asemenea rachete înseamnă 
că oamenii de știință sovietici se 
ocupă îndeaproape de rezolvarea 
problemelor călătoriilor Inter
planetare.

Relevînd interesul uriaș sus
citat de apropiatele experiențe 
ziarul „Avghi" scrie că aceste 
rachete vor deveni „precursoa
rele primului zbor interplanetar" 
al omului.

Semnarea acordatei comercial și de plăți 
pe 1960 între R. P. Romînă și R. P. Mongolă

ULAN BATOR (Agerpres).
La îl ianuarie 1960 s-ai semnat ia Ulan Bator acordul co

mercial și de plăți între R. P. Romînă și R. P. Mongolă pe a- 
mrl 1960.

Acordul semnat prevede o creștere însemnată a schimburi
lor în 1960 față de anul 1959.

In cadrul acestui acord, Republica Populară Romînă va livra 
în Republica Populară Mongolă, mobilă, țesături de bumbac, dife
rite piese de schimb pentru centrale electrice etc., iar Republica 
Populară Mongolă va livra în Republica Populară Romînă pitei 
brute, păr de cămilă și de alte animale etc.

Tratativele s-au desfășurat înitr-o atmosferă prietenească și 
de înțelegere reciprocă.

Se pregătește editarea volumului 
de fotografii „Vladimir Ilici Lenin“

MOSCOVA. Corespondentul 
Agerpres transmite:

Pregătindu-se pentru sărbăto
rirea celei de-a 90-a aniversări 
a nașterii lui V. I. Lenin, cola 
boratorii Institutului de mar
xism-leninism și editura „Izo- 
ghiz" pregătesc editarea volu
mului de fotografii „Vladimir 
Ilici Lenin". In album sînt cu
prinse 107 fotografii documen
tare, din diferite perioade ale

vieții și activității lui V. I. Le
nin care arată legăturile sale 
indestructibile cu masele popu
lare.

In album se găsesc, alături 
de fotografii larg cunoscute, re
produceri după imagini cinema
tografice și fotografii nepublica
te pînă acum. Albumul va fi e- 
ditat și în limbile engleză, fran
ceză, chineză, germană și în alte 
limbi.

Convocarea sesiunii 
Sovietului Suprem 

al U. R. S. S.
MOSCOVA (Agerpres).
La Moscova s-a anunțat în 

mod oficial că la 14 ianuarie se 
va deschide cea de-a IV-a se
siune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. al celei de-a cincea le
gislaturi.

Sesiunea Sovietului Uniunii se 
va deschide la ora 10 dimineața 
în sala de ședințe a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. din Kremlin.

Sesiunea Sovietului Naționali
tăților se va deschide în același 
timp în Sala Teatrului din 
Kremlin.

Declarația
Iui Pete Nam Un

PHENIAN 12 (AgerpresT
Intr-o convorbire cu un cores

pondent al agenției TASS, Pek 
Nam Un, președintele Academiei 
de Științe a R.P.D. Coreene, a 
declarat:

Lansarea „solilor" cosmici 
precedenți a demonstrat în mod 
elocvent întregii lumi succesele 
fără precedent ale științei so
vietice în cunoașterea tainelor și 
cucerirea spațiului cosmic. Pro
gramul lansării rachetelor în 
partea centrală a Oceanului Pa
cific, a cărui înfăptuire va avea 
o importanță extrem de mare 
pentru construirea de rachete cu 
o mare precizie de zbor, este o 
mărturie a progresului continuu 
al Uniunii Sovietice în domeniul 
construcției de rachete.

împreună cu omenirea progre
sistă iubitoare de pace din în
treaga lume, poporul coreean ad
miră poporul sovietic care con
struiește sub conducerea P.C.U.S.

— ♦♦ ..... ...

Împotriva reînvierii fascismului în Germania occidentală

Miting de protest la Sydney

împotriva înzestrării 
armatâi daneze 

cu arma rachetă
COPENHAGA 12 (Agerpres) 

TASS anunță :
Conducerea principală a orga

nizației pacifiste „împotriva răz
boiului" a dat publicității o de
clarație în care cheamă populația 
să intensifice lupta împotriva în
zestrării armatei daneze cu ar
me rachetă.

„Nu trebuie să uităm, se spu
ne în declarație, că s-a încercat 
camuflarea coletelor sosite în 
Danemarca sub etichetele de 
„produse alimentare". Aceste în
cercări de a induce în eroare 
poporul scot în evidență necesi
tatea intensificării vigilenței față 
de orientarea războinică care 

poate avea urmări grave pentru 
țara noastră. In prezent repre
zentanții Cercurilor militare, pre
cum și unii conducători, cer să 
se livreze încărcături atomice 
pentru rachete. Făgăduim să fim 
vigilenți. Dacă se va încerca în
făptuirea acestui plan, vom or
ganiza o campanie de protest 
Care va avea ecou în cele mai 
largi pături ale poporului da
nez".

Expoziție de artă populară romînească 
prezentată în Anglia

LONDRA (Agerpres).
La galeriile de artă Victoria 

din orașul Bath (Anglia) a fost 
prezentată recent o expoziție de 
artă populară romînească. Cele 
aproximativ 2.500 de exponate

s-au bucurat de un deosebit suc
ces, expoziția fiind apreciată 
mult de autoritățile locale, de 
numeroșii vizitatori precum și 
de presa din Bath. , —

Autoritățile din R.F.G. continuă persecutarea 
elementelor progresiste 

din Germania occidentală
BERLIN 12 (Agerpres)
Autoritățile din R.F.G. continuă 

prigoana împotriva elementelor 
progresiste din Germania occi
dentală. După cum relatează a- 
genția A.D.N., un tribunal a 
condamnat pe Max Schilling în 
vîrstă de 50 de ani, secretar al 
organizației din landul Renania 
de nord-Westfalia a Comitetului 
intergerman pentru problemele 
agriculturii și silviculturii, la 5 
luni închisoare sub acuzația că 
ar reprezenta o „primejdie pen
tru stat".

Tribunalul din Frankfurt pe 
Main l-a condamnat pe Karl 
Schield din Offenbach, membru al 
Uniunii persoanelor persecutate

MELBOURNE 12 (Agerpres). 
TASS anunță:

La Sydney a avut loc un ma
re miting de protest împotriva 
reînvierii fascismului în Germa
nia occidentală.

In rezoluția adoptată în una
nimitate de către participanții 
la miting, se spune că reînvie
re nazismului constituie o pri
mejdie serioasă pentru democra
ție și securitatea internațională. 
Deoarece permite ca foștii na

ziști notorii să ocupe posturi im
portante de stat și tolerează or
ganizațiile neofasciste, se spune 
în rezoluție, guvernul vest-ger- 
man trebuie să recunoască că 
este răspunzător pentru aceste 
evenimente.

Participanții la miting au ce
rut dizolvarea organizațiilor 
neofasciste și epurarea hitle- 
riștilor din organele guverna
mentale, din justiția și din ar

mata R. F. Germane.

„Să fie scoși naziștii din guvern"
BONN 12 (Agerpres)
In legătură cu intensificarea 

activității elementelor fasciste din 
R.F. Germană revista „Der Spie
gel" a cerut purificarea aparatu
lui de stat de foștii naziști. „Să 
fie scoși afară din guvern naziș
tii, — cere revista, — să fie în
lăturați judecătorii sîngeroși, iar 
apoi să fie curățate canalele de 
scurgere !".

Revista cere înlăturarea în pri
mul rînd a secretarului de stat 
Globke, fostul interpret al legi
lor rasiste din Nilrnberg precum 
și a ministrului pentru Proble

mele Persoanelor Strămutate, 
Oberlănder. „Este greu de înțe
les — scrie revista despre Ober- 
lăender — cum a devenit posibil 
ca un participant la marșul de 
la Feldherrnhalle (putchul hitle- 
rist de la Munchen din anul 1923 
— n.r.), important funcționar na
zist și conducătorul „uniunii es
tului german" să devină, și încă 
sub adevăratul său nume, mem
bru al fracțiunii uniunii creștin- 
democrate din Bundestag și să 
fie de mai bine de 6 ani minis
tru al lui Konrad Adenauer".

Perspectivele economice ale S. L.A. 
în 1960

WASHINGTON 12 (Agerpres) 
Intr-o analiză a perspectivelor 

economice ale S.U.A. pentru a- 
nul 1960 revista „U. S. News 
and World Report" avertizează 
gospodina americană că „în a- 
c.est an costul vieții va crește". 
Majoritatea capitolelor, care for
mează bugetul unei gospodării 
ca taxele pentru prestații, im
pozitele locale, costul îmbrăcă- 
minții, serviciile medicale, costul 
transporturilor „vor înregistra 
urcări care, spune „U. S. News 
and World Report", nu au pers
pective să ia sfîrșit".

Alți mari „păgubași" vor fi în 
1960, după expresia lui „U. S. 
News and World Report", fer
mierii ale căror venituri vor 
scădea cu un miliard față de 
1959 cînd s-a recunoscut oficial 
că situația fermierilor poate fi 
apreciată ca dezastruoasă din 
cauza scăderii prețurilor produ
selor agricole.

„U. S. News and World Re
port" amintește totuși de o ca

tegorie pentru care 1960 se a- 
nunță prosper: corporațiile, ale 
căror profituri, manifestă tendin
țe vădite de creștere. In baza 
datelor furnizate de societăți, 
revista prevede că „profiturile 
care s-au cifrat la o medie a- 
nuală de 23,6 miliarde în 1959 
vor atinge media de 25,5 mili
arde dolari în I960".

de naziști, la două luni închisoa
re numai pentru că a demascat 
preponderența foștilor naziști în 
aparatul de stat de la Bonn și 
în organele de justiție. K. Schield 
a fost persecutat în perioada na
zismului și condamnat de ti 
naiul nazist la muncă silnică pe 
termen de 4 ani și jumătate

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

Au luat sfîrșit tratativele 
japono-americane

TOKIO (Agerpres)
După 22 de întrevederi între 

Fujiyama, ministrul Afacerilor Ex
terne al Japoniei și Douglas Mac- 
Arthur, ambasadorul S.U.A. în 
Japonia, au luat sfîrșit la Tokio 
tratativele japono-americane pri
vitoare la revizuirea „tratatului 
de securitate" japono-american. 
In ciuda opoziției manifestate de 
poporul japonez și de opinia pu
blică din țările Asiei, Statele U- 
nite și guvernul Kiși se pregă
tesc să semneze la 19 ianuarie la 
Washington un „tratat de securi
tate" revizuit.

Noul tratat este o alianță mi
litară agresivă. El urmărește in
cluderea Japoniei în sistemul 
strategiei atomice a S U.A., 
transformarea Japoniei într-o ba
ză atomică a Statelor Unite.

------- ------- ---- ---------- ---------------

Tratative la Lisabona între R. F. G. 
și Portugalia

BONN 12 (Agerpres).
Presa vest-germană anunță 

începerea tratativelor între mi
nistrul de Război al R. F. Ger
mane, Strauss și reprezentanți 
ai guvernului portughez. Ziarul 
„Die Welt" scrie că Strauss va 
discuta cu premierul portughez 
Salazar, problema primirii Spa
niei franchiste în N A.T.O

„Bonnul și Lisabona, sublinia
ză „Die Welt", sînt unanime în 
dorința de a întări N.A.T.O. cu 
participarea Spaniei".

La tratativele de la Lisabona 
va fi discutată de asemenea pro
blema plasări unui mare număr 
de comenzi pentru nevoile Bun- 
deswehrului.
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