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Muncitorii electricieni de la mina Vulcan depun o activitate 
rodnică pentru întreținerea în bună stare a întregului utilaj și a- 
parataj electric al minei.

IN CLIȘEU: Electricianul Sicora Adolf, lucrînd la repararea 
unui întrerupător electric de forță.

FRUNTAȘI IN MUNCA
Brigada de tinichigii de la 

U.R.U.M.P., condusă de tov. Voi
nici Ștefan, s-a angajat să ter
mine sarcinile anuale pe 1960 
în 11 luni și să realizeze o eco
nomie de cel puțin 12.000 lei.

Organizîndu-și bine munca, 
brigada a și obținut succese im
portante. Muncitorii din briga
dă și-au îndeplinit și depășit 
sarcinile lunare de plan pe ia
nuarie 1960 cu 3,5 la sută, încă 
din ziua de 18 ale lunii. Execu- 
tînd 400 flanșe și tot atîtea inele 
pentru tuburi de aeraj din fier

ÎNAINTE de termen
Cu zile în urmă, ca o conse

cință a unei avarii, la Uzina e- 
lectrică din Vulcan a fost scos 
din funcțiune un agregat de 4000 
kWh iar celelalte puse să func
ționeze cu sarcini reduse.

Cazanul avariat a intrat în re
parații. Timpul necesar pentru 
reparare era de 6 zile. Sudorul 
Mirean Emilian împreună cu 
sudorul Savu Ioan de la termo
centrala din Paroșeni au depus 
eforturi susținute pentru a ter
mina reparațiile înainte de ter

O PROPUNERE§ 
ț Este cunoscută preocuparea t 
Idin anul 1959 din partea în- ?

treprinderilor și mai ales din > 
partea sfatului popular Lu- ț 
peni pentru înfrumusețarea o- ț 
roșului. Drumuri și șosele, i 
parcuri cu flori, garduri de be- < 

) ton, străzi electrificate, sînt re- ? 
> zultate ale străduințelor depu- $ 
s se de gospodarii orașului Lu- < 
? peni. ?
> In acest oraș, cu atîtea suc- s 
< cese frumoase, există o stra- < 
£ dă care se numește „După ? 
i cocs". Este strada care duce la 5 
< spitalul nou. Cîndva această < 
, stradă a fost accesibilă. De ) 
!un timp încoace, însă de clr.d S

au trecut pe acolo tractoarele l

O.C.M.M.-ului, strada a deve- ? 
< nit impracticabilă. <
? Am avea o propunere : De ) 
$ cum va permite timpul sfatul > 
< popular să ia inițiativa mohi- < 
> Uzării, tineretului la muncă pa- ; 
S triotică în vederea amenajării s 
< acestui drum. Scntem siguri l 
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| la stadionul sportiv „Minerul". $ 
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vechi (strîngerea materialului și 
recondiționarea fiind făcută prin 
muncă patriotică) ea a obținut 
o economie în valoare,,de 6976 
lei. Printre cei care s-au eviden
țiat în această muncă sînt mun
citorii : Man Aron, Mate Ludo
vic, Șerk Ștefan și alții.

Brigada condusă de tov. Voi
nici Ștefan este hofărîtă ca an
gajamentul luat pentru depăși
rea planului și realizarea celor 
12.000 lei economii pe acest an 
să-l îndeplinească înainte de 
termen.

men. Și au reușit. Lucrările de 
reparații efectuate în spații re
duse au fost de bună calitate și 
terminate cu două zile mai de
vreme asigurînd astfel repune
rea în exploatare a agregatului 
avariat.

N. ROVENȚA
, corespondent

Cercul de arte plastice a clubului minier din Lupeni și-a cîștigat un binemeritat renume, 
prin activitatea frumoasă ce o desfășoară. Aici deslușesc tainele artelor plastice circa 100 muncitori 
și fii de muncitori, funcționari și elevi.

Iată în clișeul de îață cîțiva dintre membrii cercului, secția copii, la ora de creație.
Dintre aceștia mulți și-au văzut pentru prima dată lucrările expuse cu prilejul expoziției 

deschise în prezent în holul clubului minier. Intre cei care expun rodul creației lor plastice se nu
mără unii mai cunoscuți publicului din Lupeni ca Viorel Vasile, Hegedus Lazăr, Costea Simion, 
Halasz Tiberiu, Loghin Vasile sau Crișan Maria, alături de alții mai puțin cunoscuți ca învățătoa
rele Manta Maria și Leonte Clara, Brădiceanu Valeria și Biriși Ioan1 (sculptori), Veres Ștefan și 
Marton Ladislau, Udrea Petru și Mureșan Petru.
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Tinerii mineri 
în fruntea întrecerii

In cinstea Con
ferinței raionale 
U.T.M., care va 
avea loc în cu- 
rînd, tinerii mi
neri muncesc cu 
tot mai mult a- 
vînt pentru a ex

trage cărbune mai mult. Pînă 
la 19 ianuarie tinerii mineri din 
Valea Jiului au scos la ziuă din 
abatajele unde muncesc mai bi
ne de 2200 tone de cărbune ener
getic și 1032 tone de cărbune 
cocsificabil peste plan. La aces
te rezultate bune au contribuit 
.ținerii mineri din abatajele ti
neretului de la minele Lonea și' 
Petrila, din unele sectoare de lai 
Aninoasa, Vulcan, Lupeni și U- 
ricani. Cea mai mare cantitate 
de cărbune peste plan au dat-o 
tinerii mineri de la sectorul I 
Petrila, sectorul I Vulcan și sec
torul I Cimpa. Bunăoară cei de 
la Petrila și-au depășit sarci
nile planificate cu 888 tone de 
cărbune. Aici se evidențiază în
deosebi brigăzile de tineret con
duse de Peter Victor și Mihai 
Ștefan. De remarcat faptul că 
din angajamentul de a extrage 
peste plan în ianuarie 1000 tone 
de cărbune, tinerii mineri din 
sectorul I Vulcan au extras a
proape 630 tone de cărbune coc
sificabil.

CONSULTAȚIE

[onduieiea ile talie paitid a economiei — 
garanția intieplioiiii to succes a sarciniloi de plan
Plenara C.G. al P.M.R. din 

3—5 decembrie 1959 a pus în fa
ța oamenilor muncii din țara 
npastră sarcini deosebit de im
portante, sarcini ce. sînt concre
tizate în cifrele planului de stat 
pe 1960. îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan constituie 
cauza întregului nostru popor 
muncitor, aceasta. însemnînd un 
nou păs spre victoria socialis
mului.

Garanția îndeplinirii și depă
șirii sarcinilor de plan constă în 
primul rînd în îmbunătățirea con
ducerii economiei de către orga
nizațiile de partid, în exercitarea 
cu competență a dreptului de 
control al acestora asupra con
ducerii administrative. Așa cum 
s-a arătat în expunerea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, la 
plenara din 3—5 decembrie 1959, 
organele și organizațiile de par
tid trebuie să ’ asigure un perma
nent control asupra activității 
întreprinderilor, sfaturilor popu
lare, aparatului de stat și econo
mic.

In scopul întăririi rolului con
ducător al organizațiilor de par
tid din întreprinderi, Statutul 
P-.M.R. acordă acestora dreptul 
de control asupra activității ad
ministrative. Dreptul de control 
decurge din rolul partidului ca 
forță conducătoare în stat în 
condițiile dictaturii proletariatu
lui.

Călăuzindu-se după indicațiile 
leniniste privind construirea so
cialismului, partidul nostru lea
gă în permanență munca politică 
de munca economică. Partidul 
pune pe primul plan problema 
construirii economiei socialiste. 
Fără o preocupare permanentă 
din partea partidului clasei mun
citoare, față de problemele eco
nomice, nu poate .fi înfăptuit pro
gramul partidului. Experiența 
construirii socialismului în 
U.R.S.S. demonstrează cir priso
sință rolul important al partidu
lui în conducerea economiei. 
Consfătuirea reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste, din noiem
brie 1957, a subliniat încă o. da
tă că una din trăsăturile gene
ral valabile ale construcției so
cialismului o constituie rolul con
ducător al partidului în stat și 
în economie.

Partidul nostru conduce con
secvent economia, rezolvarea pro
blemelor economice fiind o pre
ocupare principală a sa, lucru ce 
iese în evidență cu tărie din lu
crările Congresului al II-lea al 
P.M.R. care au dat o mare aten
ție problemelor economice ce 
stau în fața partidului și a țării. 
După Congres a crescut și mai 
mult preocuparea organelor și 
organizațiilor de partid pentru 

dezvoltarea economiei, acestea 
punînd cu tot mai multă compe
tență în centrul preocupărilor lor 
problemele construcției economice^ 
Conducerea de către partid a 
economiei se înfăptuiește prin 
organele de stat și economice, 
existînd o delimitare precisă în
tre funcțiile organelor de partid 
și cele ale organelor de stat și 
economice.

Spre deosebire de organele e- 
conomice și de stat, care sînt or
gane de conducere administrati
vă, organe de dispoziție, care 
răspund pe baza legilor de admi
nistrarea întreprinderilor, orga
nele de partid sînt organe de 
conducere politică. Organele șil 
organizațiile de partid au dato
ria de a ajuta organele de stat 
și economice să rezolve proble
mele economice conform politicii 
partidului, apărînd interesele po
porului muncitor.

Rolul conducător al partidului 
în toate domeniile de activitate 
se realizează prin munca orga
nelor și organizațiilor de partid, 
prin munca fiecărui membru de 
partid. întărirea conducerii de 
către partid a activității econo
mice înseamnă deci, în primul 
rînd, îmbunătățirea muncii poli
tice și organizatorice a organiza
țiilor de partid. In centrul mun
cii politice și organizatorice a 
organizațiilor de partid trebuie să 
stea lupta pentru îndeplinirea și 
depășirea planurilor de produc
ție, pentru creșterea productivi
tății muncii și reducerea prețului 
de cost. Aceasta cere din partea 
organizațiilor de partid îndruma
rea competentă a activității co
lectivelor întreprinderilor, pătrun
derea adîncă în problemele pro
ducției, ale procesului tehnolo
gic.

In conducerea economiei de că
tre partid, un rol important îl 
are îmbinarea muncii politice cu 
munca economică. O expresie 
vie a îmbinării juste a sarcinilor 
politice cu cele economice o 
constituie lucrările Congresului 
al Il-lea al P.M.R., precum și 
alte hotăriri elaborate după Con
gres. Nu există document de 
partid în care să nu fie oglin
dită preocuparea pentru îmbina
rea muncii politice cu cea econo
mică. Aceasta înseamnă că toate 
măsurile, acțiunile, hotărîrile în 
problemele economice trebuie să 
fie însoțite de măsuri politice și 
organizatorice de partid fără de 
care nu se pot obține succese 
în munca economică. Pe de altă 
parte, întreaga muncă politică de 
partid trebuie să fie axată pe 
îndeplinirea sarcinilor construc
ției economice. Munca de partid 
ar fi lipsită de conținut dacă 
nu ar avea drept rezultat înfăp 
tuirea sarcinilor ce stau în fața 
partidului. De aceea rezultatele 
activității politice a organelor și 
organizațiilor de partid se apre
ciază după rezultatele obținute 
în înfăptuirea în practică a di
rectivelor partidului

O expresie a îmbinării muncii 
politice cu activitatea economi
că-este dreptul organizațiilor de 
bază din întreprinderi de a con
trola activitatea administrației. 
Organizațiile de partid contri
buie la adoptarea măsurilor ne
cesare bunei desfășurări a acti
vității economice. Directorii și 
alte cadre de conducere din în
treprinderi prezintă periodic ra
poarte în fața organizațiilor de ' 
partid cu privire la activitatea 
economică, iar pe baza dezbate
rilor, se recomandă măsuri pen
tru îmbunătățirea activității eco
nomice.

P. UNGUR

(Continuare în pag. 3-a)

Citiți în pag. IV-a
• Kliment Voroșilov a sosit 

la Delhi
• Ajutorul U.R.S.S. acordat 

Afganistanului.
• Crește numărul persoane

lor care părăsesc R.F.G. 
refugiindu-se în R. D. 
Germană.

• 145 fizicieni italieni pro
testează împotriva proiec
tatelor experiențe cu ar
ma atomică franceză.
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(Din activitatea Școlii profesionale din Lupeni)
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' „Se vor lua măsuri pentru creșterea nivelului de
> calificare a tuturor categoriilor de muncitori printr-o
’ mai bună organizare a școlilor de toate gradele și î
> printr-o preocupare permanentă față de ridicarea ni- |
’ velului profesional al muncitorilor tineri”. b

■ (Din hotărîrea Conferinței raionale de partid din îs
‘ 26—-27 decembrie 1959) J
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• La școala profesională din 
Lupeni învață diferite meserii 
un număr de 489 elevi-ucenici. 
Din aceștia, un număr de 350 e- 

f levi sînt interni.

Teoria este îmbinată eu practica

• Pentru întreținerea acestui 
mare număr de elevi, viitori 
muncitori, statul nostru cheltu
iește anual importanta sumă de 
2.800.000 lei.

Prin specificul școlii profesio
nale procesul de învățămînt se 
desfășoară atît pe plan teoretic, 
cît și practic. Preocuparea de că
petenie a profesorilor și maiștri
lor școlii noastre este de a rea
liza împletirea cunoștințelor teo
retice însușite de elevii-ucenici 
la orele de curs cu cele căpă
tate la practică în atelierele șco
lii (pentru anul întîi) sau în a- 
telierele diferitelor întreprinderi 
din localitate (pentru anii II și 
III). In această acțiune s-au ob
ținut progrese importante. Ingi
nerii care predau tehnologia me
seriei la anul I coordonează pre
darea cunoștințelor teoretice cu 
aplicarea lor în practică în ate
lierul școală. Lipsurile care mai 
există în această privință la anii 
II și III sînt pe cale de a fi li
chidate cu ajutorul conducători
lor unităților productive în care 
fac practică elevii-ucenici.

Atît pentru însușirea cunoștin
țelor teoretice cît și a celor prac
tice de către ucenici, profesorii 
de cultură generală, de speciali
tate și maiștrii instructori depun 
o muncă intensă în cadrul cer
cului pedagogic și a comisiei 
metodice din școală pentru a-și 
•idica nivelul pregătirii lor pro
fesionale. Schimburi de expe
riență, lecții deschise, prezenta
rea de referate, studiul indivi
dual sînt folosite de profesorii 
și maiștrii noștri, pentru ă pu
tea perfecționa pregătirea lor 
profesională în vederea rezolvă
rii cît mai bune a celor două 
probleme esențiale.

La cantină
Este ora mesei. Sala de me

se strălucește de curățenie iar 
dinspre bucătărie vine un miros 
ademenitor. Sub îndrumarea di- 
riginților de serviciu, elevii vin 
la masă în grupuri, pe ani și 
clase. Nu există înghesuială, ne- 
orînduială.

La fiecare masă, sub placa de 
sticlă care acoperă fața de masă, 
se află așezată o „carte de vi
zită", cu numele elevului1 și a- 
nul respectiv. Această „inovație" 
ridică simțul de răspundere al e- 
levilor față de curățenie și păs-, 
trarea bunurilor cantinei. Aici lij 
se servește o masă substanțială, 
bine gătită.

In prezent, toată-atenția este 
îndreptată în vederea pregătirii 
în cît mai bune condițiuni a ele
vilor în așa fel ca la sfîrșitul tri
mestrului să avem rezultate cît 
mai bune, oglindite în numărul 
mai mic de corigențe și în lu
crări de probă (practică) cît mai 
corect executate.

Conștienți de sarcinile ce le 
revin în cadrul acțiunii de con
struire a societății socialiste, ca
drele didactice, educatorii și în
tregul personal al școlii noastre 
se străduiește să realizeze con
diții cît mai favorabile desfășu- 
fării procesului de învățămînt.

Organizația de bază P.M.R., 
organizația de tineret și comite
tul sindical îndrumă și sprijină 
întreaga activitate din școală.

Cadrele didactice, elevii-ucenici 
și salariații școlii caută să fo
losească din plin condițiile mi
nunate puse la dispoziția lor de 
statul nostru democrat-popular și 
să mulțumească prin roadele 
muncii lor grijii acordate 
partid și guvern.

ARON CRISTEA 
directorul Grupului școlar 

Lupeni

• Elevii beneficiază gratuit de 
rechizite, masă, haine, cazare 
iar practica o fac în ateliere bi
ne înzestrate cu utilaje.

• Dacă în anul școlar 1955— 
1956, școala profesională Lupeni 
a funcționat cu numai 6 clase 
avînd 191 elevi, în anul școlar 
1959—1960 funcționează 
clase și aproape

cu 17
500 elevi.

• Anul trecut, 
exploatărilor un 
tingent de tinere 
cuprinzînd 96 mecanici de mină, 
27 electricieni, 26 strungari, apoi 
fierari, zidari, dulgheri.

școala a trimis 
important con<- 
cadre calificate

• Pentru anul curent, se pre
gătesc alte zeci de electricieni, 
mecanici, zidari și dulgheri. De 
instruirea lor teoretică și prac
tică se ocupă un pumăr de 19 
profesori și 
maiștri.

ingineri ca și 6

de • In curs 
profesională 
și trimis întreprinderilor noastre 
un număr de 520 tineri munci
tori, bine calificați.

de 4 ani, școala 
Lupeni a pregătit

ELEVI SILITORI ■
Problema activității sportive 

din cadrul școlii noastre a dat 
mult de gi'ndit organizației U.T.M. 
în anii anteriori, datorită faptu
lui că nu există în apropierea 
școlii o bază sportivă și sală 
de gimnastică, activitatea sporti
vă desfășurîndu-se astfel în con
dițiuni nesatisfăcătoare.

Anul trecut, îndrumați de or
ganizația de bază și conducerea 
școlii, elevii au amenajat un parc 
sportiv. Din ziua aceea în școa
lă s-a născut ceva nou, zilnic u- 
cenicii fac antrenamente la dife
rite ramuri sportive.

Pregătirea fizică a ucenicilor 
a început să-și spună cuvîntul în 
ateliere, în mină, în orele de curs 
prin dezvoltarea armonioasă în
tre fizicul și intelectul lor.

Datorită bazei sportive și an
trenamentelor susținute, la cro
sul „Să întimpinăm 7 Noiembrie" 
ucenicii Luca llie și Tîrcomni- 
cioiu Ioan au ocupat locurile I 
la cele două categorii. Pe lingă 

i cele 6 secții sportive în care ac-

- SPORTIVI BUNI
tivau ucenicii, au luat ființă sec
țiile de handbal redus și baschet 
in care activează 35 ucenici.

In această perioadă ne pregă
tim intens pentru campionatul 
republican al școlilor profesiona
le, etapa pe raion, unde vom par
ticipa la disciplinele: volei, hand
bal redus, gimnastică, atletism și 
fotbal.

Cu toate că iarna întimpinăm 
greutăți la antrenamente, din lip
sa unei săli de gimnastică co
respunzătoare, ucenici fruntași la 
învățătură ca: Șopterean loan, 
Gantz Paul, Poenaru I., Drăgu- 
șin Mircea, sînt hotărîți ca prin 
pregătirea zilnică la antrenamen
te să reprezinte cu cinste clu
burile asociației noastre sporti
ve la toate concursurile.

Din cei 447 membri ai asocia
ției noastre sportive toți activea
ză la una din 
Cei mai mulți 
din secțiile de 
și șah.

secțiile sportive, 
ucenici fac parte 
gimnastică, schi

I. CIOFICA
profesor

Ore de curs teoretic. Fizica are atîtea și atîtea taine pe care caută să le pă
trundă mințile tinere ale elevilor Barta Nicolae, Drăgușin Mircea1, Nica Cornel, 
Kocsik Iuliu și mulți alții. De aceea, în timp ce unul din elevi scrie pe tablă 
formulele teoretice, ceilalți, la aparatele de fizică respective, caută să transpună în 
experiențe practice ceea ce au învățat pînă acum în domeniul respectiv. Și așa, fi
zica devine mai atrăgătoare, o materie plăcută. ,

Ucenicii de azi — viitori muncitori 
cu înaltă calificare

Pentru creșterea viitorilor mun
citori necesari industriei carbo
nifere s-au creat condiții optime 
prin dotarea școlii profesionale 
Lupeni cu clădiri, utilaje și tot 
ce se poate folosi pentru crește
rea acestor cadre. Astfel, pregă
tirea practică pentru meseriile 
mecanici de mină, electricieni de 
mină, forjori, sudori, mecanici 
montatori se face în cele 3 ate- 
liere-școală cu maiștri instructori. 
Aceste ateliere sînt dotate cu 7 
strunguri, un șcheeping, fierăs
trău mecanic, 3 mașini de gău
rit, 3 polizoare și un atelier de 
sudură cu două agregate de su
dură oxiacetilenă ca și 3 grupuri 
electrice pentru sudura electrică. 
La aceste ateliere învață 120 e- 
levi-ucenici din anul I — din 
care 60 electricieni de mină și 
60 mecanici de mină. Atelierele 
de zidărie și dulgherie sînt și 
ele dotate cu utilajele necesare.

Pregătirea ucenicilor din anul 
I se face pe bază de planuri de 
lecție și planificarea lucrărilor 
pe complexe de operațiuni fixate 
de comisia metodică a școlii de 
comun acord cu inginerii care 
predau tehnologia meseriei de 
specialitate și stabilesc lucrările 
în conformitate cu programa, ce
rințele școlii și pregătirea elevi
lor. Ucenicii sînt împărțiți în 
grupe de 15 elevi sub conducerea 
unui maistru instructor iar fie

care ucenic are sertarul său cu 
toate sculele necesare (trusa in
dividuală).

Pregătirea ucenicilor din anii 
II și III se face în cadrul ex
ploatărilor miniere din Lupeni, 
Uricani, Vulcan, Aninoasa. Ele
vii sînt repartizați conform spe
cificului meseriei, repartizare ca
re se face de conducerea școlii 
în colaborare cu conducerile în
treprinderilor. Ucenicii care au 
împlinit vîrsta de 18 ani lucrea
ză în subteran, fiecare după pre
gătirea și specificul meseriei.

In fiecare an, întreprinderile 
la care ucenicii au făcut practică 
aduc mulțumiri conducerii școlii 
pentru cadrele ce le-a dat. Școala 
noastră se mîndrește cu elemen
te corespunzătoare ca Branea 
Constantin, Cernătoiu loan, Ko- 
csik Iuliu, Czerva Ludovic, Hu
lea Vasile, Vulpe Nicolae, Kiss 
Petru, Luca Vasile, care au dat 
dovadă de pricepere și corectitu
dine în muncă.

Pînă acum, prin cadrele de 
muncitori calificați pe care le-a 
dat, școala profesională de la 
Lupeni se achită de sarcina de 
a pregăti schimbul de mîine al 
clasei noastre muncitoare, de a 
crește muncitori bine pregătiți, 
luptători însuflețiți pentru con
struirea socialismului în patria 
noastră.

LAZAR PETRACHE
maistru

La practică. După ce au învățat cunoștințele necesare despre metale, elevii sînt 
bucuroși să „încerce" metalul și în ateliere, la bancul de lucru. Sub conducerea in
structorilor practici Resiga Mihai, Lazăr Petrache, Gado Iuliu, elevii-mecanici din a- 
nul l1 execută diferite piese, la început simple de tot apoi tot mai complicate cum 
sînt chei franceze, șublere și altele. învățînd în același timp să citească și desenul 
tehnic.



LA MINA L O H E A__ M

Condiții asemănătoare — 
rezultate diferite

La cinematografele 
muncitorești 

din raion
FĂCĂTORUL DE MINUNI

Pînă acum vreun an la mina 
Lonea II exista un singur sec
tor de producție. Dezvoltarea mi
nei, creșterea capacității de pro
ducție ca și mărirea numărului 
de abataje și lucrări de pregă
tiri au făcut ca aici să se înfi 
ințeze două unități productiv, 
— sectoarele II și III ale mi
nei Lonea.

In anul trecut ambele sectoare 
au mers șchiopătînd, sarcinile d< 
plan anuale nefiind îndeplinite 
întocmai. Acum însă, în 1960, 
situația s-a schimbat. Colectivul 
sectorului III extrăsese pînă la 
18 ianuarie 125 tone de cărbune 
peste plan în timp ce minerii 
sectorului II rămăseseră sub plan 
cu 277 tone de cărbune. De unde 
vine deci această diferență în 
munca celor două colective care 
au abataje aproximativ cu ace
leași condiții de exploatare ? 
Este vorba de unele lipsuri în 
organizarea muncii, în coordona
rea și ajutorarea brigăzilor de 
mineri.

Sectorul III și-a depășit pla
nul în prima jumătate a lui ia
nuarie, dar această depășire nu 
este rodul muncii tuturor brigă
zilor. Au extras cărbune peste 
plan brigăzile lui Compodi loan 
(298 tone de cărbune la deca
dă!), Culda Teodor (11 tone) și 
cîteva brigăzi de la pregătiri. 
Restul brigăzilor din sector au 
rămas sub plan.

La sectorul II în prima deca
dă din ianuarie doar brigada 
’ui Molnar Traian a dat cărbu-

* peste plan, restul brigăzilor 
nu și-au îndeplinit nici sarcinile 
de plan prevăzute în foile de a- 
cord. Lipsa aceasta se datorește 
neasigurării fronturilor de lucru 
necesare îndeplinirii ritmice a 
planului, atenției insuficiente ce 
s-a acordat anul trecut pregăti
rilor în cărbune. Vinovată este 
atît conducerea sectorului (șef 
tpv. ing. Nicoară Cpriolan) cît 
și conducerea minei Lonea care 
nu a analizat la timp starea pre
gătirii capacității de producție 
pentru 1960 la acest sector. Este 
drept că acum situația sectoru
lui II se va îmbunătăți. Zilele 
acestea intră în funcțiune două 
abataje cameră (abatajele 901 șl 
903) iar în abatajul brigăzii con-
.use de Vancso Gheorghe se lu

crează în plin la cărbune.
Ambele sectoare duc însă o 

lipsă serioasă de goale, aprovi
zionarea cu lemn și materiale se 
face încă anevoios, factori care 

'rînează munca minerilor de aici. 
La sectorul 11 există încă o si
tuație curioasă în privința mo
dului cum sînt aprovizionate a- 
batajele cu lemn de cînd condu
cerea minei a desființat planul 
Înclinat și linia ferată de la Lo
nea II la puțul Frank. Minerit" 
sînt nevoiți să ducă lemnul pe 
mari distanțe pînă la locurile 
de muncă, să-l ridice pe puțul 
orb nr. 7 și apoi pe galeria de 
cap la abataje.

Cele două sectoare au condi
ții pentru a-și spori continuu ca
pacitatea de producție. Minerii 
de aici vor trebui însă să fie mai 
temeinic ajutați de conducerea 
minei Lonea. Este necesar ca, 
așa cum prevede planul de mă
suri tehnico-organizatoric, să se 
stabilească pînă la 1 februarie, 
modul cel mai optim de funcțio
nare a puțului orb nr. 7, iar lu
crările de săpare a puțului au
xiliar să fie grăbite prin schim
barea chiblelor existente cu 
chible de gabarit mai mare. Tre
buie de asemenea urgentate lu
crările de construire a depozitu
lui de exploziv de Ia Lonea II, 
deoarece artificierii pierd mult 
timp cu aducerea explozivului 
de la Cimpa I, îngreunînd astfel 
și bunul mers al muncii în a- 
bataje. Cele două sectoare și în 
special sectorul III obțin ran
damente scăzute din cauză că 
posturile prestate la reparații ca
pitale sînt trecute pe contul pro
ducției din lipsa devizelor res
pective.

Comitetul sindical al minei 
Lonea și comitetele de secții de 
la cele două sectoare sînt datoa
re să se ocupe cu mai multă a- 
tenție de desfășurarea întrecerii 
socialiste. In afară de un panou 
cu angajamentele luate de bri
găzi în 1960 agitația vizuală în 
incinta minei Lonea II nu arată 
operativ mersul întrecerii socia
liste. Nu se arată nimic nici des
pre faptul că de curînd briga
dierul Culda Teodor a preluat 
conducerea unei brigăzi mai sla
be, pe lîngă cea de care răs
punde.

La mina Lonea II există și se 
pot crea încă condiții pentru ca 
ambele sectoare de aici să ex
tragă mereu mai mult cărbune, 
așa cum s-au angajat minerii 
de aici, lucru de care și condu
cerea minei trebuie să țină 
seamă !

ing. GH. DUMITRESCU

CÂRTI NOI 
Viața iui 

Constantin Cantemir
de D. CANTEMIR

Scrisă pe la 1716, în latinește, 
de către marele cărturar al vre
mii și domnitor al Moldovei, Di- 
rnitrie Cantemir — fiul lui Cons
tantin Cantemir — cartea este 
o biografie dezvoltată a acestuia 
din urmă. Viață, lui Constantin 
Cantemir se împletește cu o pe
rioadă din istoria Moldovei sub 
înaintașii imediați ai acestuia și 
în timpul domniei sale.

Legende, basme, snoave 
de P. ISPIRESCU

Pe Ungă minunatele legende și 
snoavele reunite în acest volum, 
cititorii vor întîlni basmele: 
„Tinerețe fără bătrînețe și viață 
fără de moarte", „Prlslea cel 
voinic și merele de aur", ^Porcul 
cel fermecat", „Aleodor împărat", 
„Fata săracului cea isteață”, 
„Cotoșmanul năzdrăvan", „Țugu- 
lea, fiul unchiașului și al mă- 
tușii".

POVEȘTI
de AL. VASILIU

Volumul înmănunchează unele 
dintre cele mai reprezentative po
vești populare, culese chiar din 
gura poporului de folcloristul Al. 
Vasiliu. Din cuprins fac parte 
minunate povești, cum ar fi, de 
exemplu: „Ion Milea", „Poves
tea lupului năzdrăvan și a Ilenei 
Cosînzene", „Povestirea lui Pe- 
trișor și a lui Petrea Tîlharul", 
„Chiperiu, viteazul lumii" etc.

Wagner Rudolf e un om în 
vîrstă. A trecut prin multe și a 
făcut multe. Făcîndu-și un pro- 

. ces de conștiință, acum la bătrî
nețe, a ajuns la concluzia că ceva 
n-a făcut. N-a făcut minunii. A- 
miarnic s-a căit dîndu-și seama 
de această lacună a vieții sale. 
Oricum, măcar o minune de-ar 
fi realizat și el! Era ceva. Dar 
așa...

Tot storcîndu-și creierii, pînă 
la urmă Wagner Rudolf — în 
timp ce era. încă la serviciul ar
hive al C.C.V.J. — a găsit so
luția. O minune cu... parale. Pînă 
una-alta paralele rezultate în 
urma minunii nu i-au picat lui, 
ci altora. Oricum, se cheamă to
tuși că e făcător de minuni și 
încă unul filantrop. Cel puțin 
așa se pare.

Cum s-a realizat minunea ? 
Foarte simplu. Fără nici un fel 
de hocus-pocus sau alte năzbîtii 
folosite în alte vremuri de escroci 
ordinari pentru a stoarce lacrimi 
din statuia vreunei sfinte. (Spun 
sfinte, pentru că sfinții par a 
fi mai bărbați și escrocii spi
rituali din trecut socoteau că lor 
nu le șade bine să plîngă). 
Și-apoi chestiile astea-s de mult 
fumate. Chiar și țîncii știu că 
sfinți nu sînt. Ășa dar Wagner 
Rudolf a recurs la soluții mult 
mai moderne: mașină de scris, 
parafă, hîrtie. Cu ajutorul aces
tora a făcut minuni adevărate. 
Băgați de seamă : adevărate !

Pătruns de sentimente filantro
pice, atît de filantropice încît 
admirîndu-se pe sine i s-au stre
curat cîteva lacrimi sub pleoape, 
s-a oprit grav îni fața mașinii 
de scris. Cînd s-a mai calmat, 
stăpîninidu-se, plin de importan
ța momentului, a dictat dactilo
grafei o scurtă adeverință. A pus 
parafa, a dus-o la semnat, apoi 
a înmînat-o solicitantului. Minu
nea a reușit!

Solicitantul, Torday Gavrilă de 
la Gospodăria de locuințe din 
Petroșani, profund emoționat, 
a strîns cu recunoștință mina 
făcătorului de minuni și a pără
sit biroul. S-a dus în mare gra
bă la Oficiul de prevederi sociale 
din Petroșani pentru a-și aranja 
pensia. Avea în buzunar adeve
rința care, prin bunăvoința fă
cătorului de minuni, atestă că 
lucrase ani mulți în subterani Și 
cînd colo, nu lucrase niciodată. 
(Dacă ar fi lucrat n-ar mai fi 
fost minune!). Asta nu conta. 
Doar adeverința era importantă.

Cum la prima minune nu s-a 

împotmolit, făcătorul de minuni 
Wagner Rudolf a mai încercat 
și a doua oară, eliberind adeve
rință cum că a lucrat în subte
ran și Hitter Adolf. Așa că am
bii clienți ai făcătorului de mi
nuni s-au ales cu pensii mari, 
mult peste prevederile pentru ca
tegoriile lor de pensionare. Cum 
nu e minune ? Se poate să spu
neți așa ceva ? Doar toți oamenii 
cu care au lucrat Torday Ga
vrilă și Hitter Adolf decenii de-a 
rîndul s-au minunat destul cînd 
au auzit cele întîmplate...

Dar cum oamenii nu cred în 
minuni au contestat împotriva 
acțiunii făcătorului de minuni și 
a solicitanților, calificînd fapta 
lor drept necinstită. De la mi
nune... la necinste! Adică un 
fals în toată legea. Ce mai la 
deal, la vale, s-a făcut un con
trol, niște calcule (care nu intrau 
în socotelile făcătorului de mi
nuni și a solicitanților) stabilin- 
du-se că Hitter Adolf a ridicat 
în plus de drepturile sale suma 
de 23.956 lei, iar Torday Ga
vrilă 2.716 lei. Cît a ridicat fă
cătorul de minuni, asta nu se 
știe. El n-are nici un fel de chi
tanțe sau adeverințe în acest 
sens. Nu există nici un tarif sta
bilit pentru facerea de minuni. 
Poate va primi totuși ceva. Vreo 
citație eventual.

Ce se întîmplă cu Torday Ga
vrilă și Hitter Adolf ? Tot încă 
nu se știe precis. In tot cazul 
însă nici o minune nu-i poate 
salva de la plata banilor ridi
cați în plus. Sînt doar bani ai 
celor ce muncesc și ei trebuie fo
losiți așa cum se cuvine. Că nu 
merită acești bani, rezultă chiar 
din declarația lui Torday Gavri
lă dată în fața organelor de con
trol în care arată: „Recunosc că 
nu am lucrat niciodată la mkiă 
în subteran". Atunci de ce a luat 
bani, împreună cu Hitter Adolf, 
prin mijloace necinstite? Oare a- 
tunci cînd a apelat la „bunăvo
ința" făcătorului de minuni nu 
a știut acest lucru ? Ba dai L-a 
știut. Așadar nu e vorba de nici 
un fel de minune ci, așa cum 
am mai spus, de o faptă ne
demnă.

In urma măsurilor ce se vor 
lua, fără îndoială că vor pieri 
puterile magice ale făcătorului de 
minuni și în același timp cheful 
solicitanților de mai sus, precum 
și a altor eventuali amatori, de 
a mai elibera și obține adeverin
țe false.

V. ADRIAN

Conducerea de către partid a economiei — 
garanția îndeplinirii cu succes a sarcinilor de plan

(Urmare din pag. l-a)
Multe organizații de partid din 

Valea Jiului muncesc bine în a- 
ceastă direcție, obișnuiesc să as
culte periodic rapoarte din partea 
cadrelor de conducere din între
prinderi, de la exploatările mi
niere, din sectoare și secții. Prin
tre acestea se numără organiza
țiile de partid de la U.R.U.M.P., 
exploatarea minieră Petrila și 
altele. Pozitiv e faptul că aceste 
organizații nu analizează „în ge
neral" activitatea ■ economică ci 
desprind problemele cele mai im
portante, avînd astfel posibilita
tea să recomande măsuri menite 
să ducă la îmbunătățirea mun
cii. Așa de pildă organizația de 
partid din sectorul II al minei 
Petrila a analizat de curînd ac
tivitatea conducerii . tehnico-admi- 
nistrative a sectorului în ceea ce 
privește lucrările de pregătire, 
iar comitetul de partid a anali
zat problemele legate de desco
perirea și valorificarea rezerve
lor interne. Rezultatele bune ob
ținute de colectivul exploatării 
miniere Petrila în anul 1959 se 
datoresc în cea mai mare măsu- 

. ră faptuiui că organizațiile de 
partid și-au exercitat cu compe

tență, în mod permanent dreptul 
de control.

Dreptul de control nu trebuie 
să se rezume însă numai la șe
dințe și rapoarte. Ședințele și ra
poartele, oricît de multe ar fi e’e 
nu pot să înlocuiască controlul 
eficace exercitat la locul de mun
că de către fiecare membru de 
partid. Atragerea masei largi de 
membri de partid la exercitarea 
controlului are o importanță de
osebită și duce la înlăturarea 
lipsurilor, la ridicarea nivelului 
întregii activități economice. A- 
tragerea masei membrilor de 
partid la exercitarea dreptului 
de control, depinde de felul cum 
sînt repartizați comuniștii la lo
curile hotărîtoare de producție. 
Organizațiile noastre de partid 
au sarcina de a se ocupa' de pro
blema repartizării judicioase a 
membrilor de partid la locurile 
de muncă, pentru a se acoperi 
toate locurile cheie ale producției.

Organizațiile de partid de la 
exploatările miniere din raionul 
Petroșani au acumulat o bogată 
experiență în privința repartiză
rii juste a membrilor de partid 
în producție. La multe sectoare 
miniere din Aninoasa, Petrila, 
Uricani și de la alte exploatări 
miniere, s-a ajuns ca în fiecare 

brigadă de mineri să existe mem
bri de partid, creîndu-se astfel 
condițiile necesare exercitării u- 
nui control temeinic, permanent, 
asupra activității economice.

In afară de analizele făcute 
periodic asupra activității con
ducerii administrative, în exerci
tarea dreptului de control orga
nele și organizațiile de partid 
pot folosi și alte metode. Birou! 
organizației de bază sau comi
tetul de partid pot cere conducerii 
administrative dări de seamă a- 
supra îndeplinirii planului, di
ferite acte operative, situații re
feritoare la activitatea întreprin
derii sau sectorului. Metoda fo
losită de comitetele de partid de 
la exploatările noastre miniere, 
de a cere zilnic situația îndepli
nirii planului, este o metodă bu
nă, este o oglindire a exercită 
rii dreptului de control, a preo
cupării organelor de partid pen
tru înfăptuirea sarcinilor de pro
ducție. De asemenea participarea 
activiștilor comitetelor de partid 
de la exploatările miniere, de obi
cei a sectorului, la ședințele con
ducerii administrative în care se 
discută problemele legate de în
deplinirea sarcinilor de plan, le
gătura permanentă a secretaru

lui organizației de partid cu con
ducerea întreprinderii, sînt iarăși 
aspecte ale exercitării dreptului 
de control asupra conducerii ad
ministrative.

Dreptul de control asupra acti
vității conducerii administrative 
trebuie să ducă la întărirea con
ducerii unice, la creșterea auto
rității directorului, lucru ce »e 
poate realiza numai dacă orga
nizațiile de partid nu se supra
pun conducerii administrative.

In conducerea economiei, or
ganizațiilor de partid le sînt pro
prii metodele politice de muncă, 
metoda convingerii. In cazul cînd 
organizațiile de partid s-ar su
prapune conducerilor administra 
tive, s-ar ajunge la îndepărtarea 
organelor economice de la înde
plinirea sarcinilor ce le revin, ar 
avea drept rezultat slăbirea răs
punderii acestora pentru munca 
ce le-a fost încredințată, lucru 
ce dăunează atît muncii de partid 
cît și celei economice.

Una din condițiile principale 
ale asigurării conducerii econo
miei de către partid, a exercită
rii dreptului de control, este în
sușirea de către membrii de par
tid a problemelor economice. în
deplinirea sarcinilor de plan nu 
poate fi realizată fără cunoaște
rea temeinică de către organiza
țiile de partid a problemelor de 
producție. Partidul nostru pune 
cu tărie problema însușirii cu

noștințelor economice de către 
membrii de partid și în special 
de către activiștii de partid. In 
acest scop s-au luat măsuri pen
tru ca învățămîntul de partid, 
propaganda de partid să fie 
axate pe problemele legate de 
economie, întreaga muncă de par-; 
tid este orientată spre probla
me concrete. *

Conferința raională de partid 
din 26—27 decembrie 1959 a 
stabilit sarcini importante în le
gătură cu îndeplinirea planului 
pe 1960. Creșterea simțitoare a 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost al produselor, 
sînt obiectivele de seamă cărora 
organizațiile de partid și de ma
să, conducerile întreprinderilor 
trebuie să el dea toată atenția.

Sarcini de mare răspundere 
stau în fața colectivelor exploa
tărilor noastre miniere. Hotărîrea 
Conferinței raionale de partid pre
vede ca în acest an să se dea 
peste plan 100.000 tone de căr
bune, făcîndu-se economii supli
mentare în valoare de 7 milioane 
lei.

Aceste sarcini pot fi îndeplini
te cu condiția îmbunătățirii con
tinue a muncii organizațiilor de 
partid în domeniul conducerii e- 
conomiei, prin executarea con
secventă a controlului de partid 
asupra conducerii administrative.
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KliMl i'ofosilov
a sosit la Mi

DELHI 20 (Agerpres). TASS 
anunță :

Răspunzînd invitației președin
telui Indiei, Prasad, la 20 ia
nuarie a sosit la Delhi K. E. Vo- 
roșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
La Delhi au sosit de asemenea 
la invitația guvernului Indiei, 
F. Kozlov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., E. Furțeva, deputată 
în Sovietul Suprem al U.R.S.S.

Oaspeții sovietici au fost în- 
tîmpinați pe aerodrom de pre
ședintele Indiei, R. Prasad, pri
mul ministru Nehru, de miniș
tri ai guvernului central, depu- 
tați ai parlamentului indian, de 
întregul personal al instituțiilor 
și organizațiilor sovietice din 
Delhi în frunte cu ambasadorul 
I. Benediktov, șefii reprezentan
țelor diplomatice acreditați în 
India, de ziariști și numeroși lo
cuitori din Delhi.

Ziarele din Damasc salută 
noul acord dintre R. A. U.

și U. R. S. S. cu privire 
la construirea celei de-a 

doua părți a barajului 
ce la Assuan

DAMASC 20 (Agerpres).— 
TASS anunță :

Toate ziarele din Damasc au 
publicat în primele pagini sub 
titluri mari informații cu privire 
la realizarea unui nou acord în
tre Republica Arabă Unită și U- 
niunea Sovietică cu privire la 
construirea celei de-a doua părți 
a barajului de la Assuan. „Acor
dul cu Uniunea Sovietică cu pri
vire la cea > de-a doua parte a 
barajului înalt. Uniunea Sovieti
că va participa la lucrările pen
tru cea de-a doua parte în ace
leași condiții ca și pentru pri
ma etapă", scrie ziarul „Al Vali
da". „Colaborarea dintre R.A.U. 
și Uniunea Sovietică — scrie 
ziarul — este o dovadă a unei 
adevărate înțelegeri între cele 
două țări. Această colaborare 
este îndreptată spre traducerea; 
în viață a bunelor intenții".

Plenara C. C. 
al P.M.U.P.

VARȘOVIA 20 (Agerpres).
La Varșovia s-a deschis ple

nara Comitetului Central al 
P.M.U.P. In cadrul plenarei se 
discută probleme legate de pro
gresul tehnic în economia na
țională.

A. Jendrichowski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., a prezentat un raport 
în legătură cu această problemă.

--------- = ♦<?:»♦= ---------

Revanșarzii vest-germani vor construi 
baze militare în Danemarca 

și Norvegia
OSLO 20 (Agerpres). TASS 

anunță :
Ziarul „Social Democrater", 

organul social democraților de 
stînga din Norvegia, relatează 
că așa-numitul comandament 
baltic, care se creează în regiu
nile asupra cărora se extinde 
N.A.T.O., va cuprinde nu numai 
forțele maritime militare, ci și 
trupele aeriene militare și teres
tre din Danemarca, și din partea 
de sud a Norvegiei.

După cum arată ziarul, în cu-

Ajutorul U. R. S. 8. acordat
Afganistanului

KABUL 20 (Agerpres). TASS 
anunță :

La 19 ianuarie a fost semnat 
la Kabul un acord cu privire la 
acordarea de ajutor tehnic Af
ganistanului din partea Uniunii 
Sovietice, în construirea canalu
lui de irigație de la Djelalabad.

După semnarea acordului, Mu
hammed Azim, ministrul Lucră-

Crește numărul persoanelor care părăsesc 
R. F. G. retugiindu-se în R. 0. Germană

BERLIN 20 (Agerpres).
După cum relatează presa germană, tot mai multe persoane 

părăsesc R. F. Germană refugiindu-se în R. D. Germană. In anul 
1959 numărul acestor persoane s-a ridicat la 63.076, cu 17 la sută 
mai mult decît în 1958. Mai mult de jumătate din persoanele re
fugiate sînt muncitori. Numărul minerilor care nu mai găsesc de 
lucru în Germania occidentală și care au venit în R.D.G., este de 
trei ori mai mare decît în anul precedent. 15.769 de tineri apți 
pentru serviciul militar au fugit anul trecut din Germania occi
dentală pentru a nu fi siliți să facă stagiul militar în Bun
deswehr.

Agravarea situației țărănimii franceze
PARIS 20 (Agerpres).
„30.000 de țărani din departa

mentul Charentes din regiunea 
Vienne, din Vendee și-au afir
mat, în cadrul unei întruniri la 
Niort, protestul față de politica 
agricolă a guvernului — scrie 
săptămînalul francez „Express". 
Această manifestație — adaugă 
revista — a fost precedată de 
manifestații similare în Bretagne, 
în Normandia, în departamentul 
Nord în regiunea Paris...".

După cum subliniază „Ex-

Poliția vest-germană 
în apărarea fasciștilor

BERLIN 20 (Agerpres)
Autoritățile polițienești din Ger

mania occidentală apără organi
zațiile neofasciste. Coresponden
tul din Hamburg al agenției 
A.D.N. relatează că recent în 
acest oraș a avut loc o adunare 
organizată de partidul german al 
Reichului, partid neofascist. Pen
tru ocrotirea acestei adunări au 
fost folosite detașamente ale po
liției.

Cînd antifasciștii aflați în sala 
în care avea loc această adunare 
au ridicat o pancartă pe care 
scria „Jos fascismul", la semna
lul lui Kunstman, președintele 
organizației din Hamburg al a- 
cestui partid neofascist, poliția a 
invadat sala, determinîndu-i pe 
antifasciști să părăsească adu
narea. In afară de aceasta poli
ția a împrăștiat un grup de lo
cuitori din Hamburg care s-au 
întrunit lîngă clădire pentru a-și 
exprima indignarea față de a- 
ceastă adunare fascistă.

rînd R. F. Germană va încheia 
cu Danemarca un acord cu pri
vire la o colaborare mai strînsă 
în regiunea Mării Baltice. Acor
dul va prevedea că pe teritoriul 
danez să fie construite baze vest- 
germane de aprovizionare și că 
forțelor armate vest-germane să 
li se acorde dreptul de a folosi 
teritoriul Danemarcei pentru a- 
plicații militare. Ziarul presupu
ne că s-a pus problema construi
rii pe teritoriul Norvegiei a unor 
baze pentru rachete. 

rilor Publice al Afganistanului, 
a declarat că acordul1 va ajutai 
Afganistanul la îndeplinirea pla
nului cincinal de dezvoltare 4 
țării. Subliniind că Afganistanul 
și U.R.S.S. colaborează în decurs 
de mulți ani, ministrul și-a ex
primat adînca recunoștință față 
de specialiștii sovietici pentru 
ajutorul tehnic acordat.

press", citînd declarațiile repre
zentanților micilor agricultori', 
precum și date statistice oficiale; 
politica de protejare a interese
lor marelui capital dusă de gu
vernele franceze din ultimii anii 
a avut drept rezultat agravarea’ 
situației micilor agricultori și a 
muncitorilor agricoli. „Necazu
rile țărănimii sînt numeroase —■ 
scrie „Express". Prețurile pro
duselor industriale necesare a- 
griculturii au crescut cu 10 la 
sută în cursul ultimului an, în 
timp ce prețurile produselor a- 
gricole nu au crescut decît cu 5,5 
la sută. O comisie senatorială 
pentru problemele financiare a 
recunoscut că puterea de cumpă
rare a cetățenilor care trăiesc în 
regiunile rurale a scăzut în ulti
mul an cu 6 la sută".

Manevre ale forțelor 
maritime americano-iraniene

TEHERAN 20 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Ziarul „Keiman" relatează că 
în Golful Persic, regiunea por
tului Subir și a insulei Harg au 
început aplicații mixte ale forțe
lor maritime militare ale Iranu
lui și S.U.A.

• CAIRO. La Cairo s-a anun
țat în mod oficial că guvernul 
U.R.S.S. a acceptat să participe 
la construirea celei de a doua 
părți a barajului de la Assuan.

• WASHINGTON. La 19 ia
nuarie s-a semnat la Washing
ton tratatul de securitate japono- 
american. Din partea Japoniei tra
tatul a fost semnat de primul 
ministru Kiși, iar din partea 
S.U.A. — de Ghr. Herter, secretar 
al Departamentului de Stat. Tra
tatul semnat la Washington înlo
cuiește pe cel încheiat între 
S.U.A. și Japonia în 1951, ca o 
completare a tratatului de pace 
încheiat între S.U.A. și Japonia.

• WASHINGTON. In primele 
comentarii privind proiectul de 
buget prezentat la congres, re
prezentanții diferitelor state au 
criticat, relatează ' agenția United 
Press International, in deosebi 
prevederile în legătură cu alo
cațiile sociale, care sînt mult 
prea reduse.

Scrisoarea adresată 
de Max Reimann 

tribunalului 
din Diisseldorf

BERLIN 20 (Agerpres).
Max Reimann, prim-secretar al 

Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Germania a a- 
dresat tribunalului din Dussel
dorf, unde se desfășoară procesul 
intentat fruntașilor mișcării pen
tru pace din Germania occiden
tală, o scrisoare în care cere în
cetarea imediată a procesului.

M. Reimann subliniază că pro
cesul de la Diisseldorf constituie 
o provocare împotriva păcii și a 
politicii de destindere a încordă
rii. Singurul lui scop este de a 
contribui la continuarea și ac
centuarea războiului rece. El este 
îndreptat împotriva tuturor ger
manilor care exprimă năzuința 
populației vest-germane spre a- 
sigurarea păcii.

145 fizicieni italieni 
protestează împotriva 

proiectatelor experiențe 
cu arma atomică franceză
ROMA 20 (Agerpres)
Un grup de 145 de fizicieni 

italieni au protestat împotrivă 
proiectatelor experiențe cu arma 
atomică franceză în Sahara.

In protestul publicat la 19 Ia
nuarie în ziarul „Tempo", se sub
liniază că exploziile atomice cre
ează treptat o primejdie pentru 
viața și sănătatea omenirii. Pro
iectatele experiențe cu bomba a- 
tomică franceză sînt deosebit de 
dăunătoare întrucît tulbură ar
mistițiul creat cu atîta greutate 
în domeniul experiențelor ato
mice.

Savanții italieni acordă o deo
sebită atenție consecințelor gra
ve ale exploziei bombei franceze 
în Sahara pentru populația Ita
liei.

----- O-----

Un nou guvern 
provizoriu în Algeria

TUNIS 20 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

France Presse, a fost constituit 
un nou guvern provizoriu al Re
publicii Algeria. El este format 
din Ferhat Abbas, prim minis
tru; Kerim Belkasem, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
și ministrul Afacerilor Externe; 
Ben Bella, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri; Hussein Ait 
Ahmed, Rabah Bitat, Mohamed 
Boudiaf, Mohamed Khidet si 
Said Mohammedi, miniștri de 
Stat; Abdel Hamid El Mehai, 
ministru pentru Problemele Cul
turale și Sociale; Abdel Hafiz 
Busuf, ministru al Comunicații
lor; Ahmed Francis, minitetru al 
Economiei și Finanțelor; Mo
hammed Yazid, ministrul Infor
mațiilor și Lakhdar Ben Tobbali, 
ministru al Afacerilor Interne.

• PUBLICITATE
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I TEATRUL DE STAT
„VALEA JIULUI" ]•

PETROȘANI ;
anunță !

programul spectacolelor '
joi, 21 ianuarie 1960 j

INȘIR-TE MĂRGĂRITE j
de Victor Eftimiu '

Regia: Ion Petrovici 
I Scenograf ia: Al. Olian

Sîmbătă, 23 ianuarie 1960 [

PARTEA LEULUI 
comedie în 3 acte 

de C. Teodoru A '
Regia : Marcel Șoma ,

Scenografia: Lidia Pincus J 
duminică 24 ianuarie 1960 i 

FIUL RĂTĂCITOR I
dramă în 3 acte [

de Egon Rannet »
Regia: Ion Petrovici J 

Scenografia : Ion Prahase J

LA. P. L. Petroșani
Invită pe turiștii și consu

matorii din Valea Jiului să 
viziteze cu încredere toate 
unitățile sale, unde vor găsî 
din abundență produse de 
artă culinară de bună cali
tate, produse de cofetărie și 
patiserie precum și un bo
gat sortiment de băuturi din 
toate regiunile țării.

♦♦♦♦♦♦♦♦ 

♦INFORMAȚIE : 
t PENTRU VINĂTORII ȘI ♦
* PESCARII SPORTIVI * * 
0 A început viza permiselor *

• MOSCOVA. La Moscova a 
fost dată publicității hotărîrea 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. cu privi
re la măsurile de îmbunătățire 
continuă a asistenței medicale și 
ocrotirii sănătății populației din 
Uniunea Sovietică. In hotărîre se 
subliniază că guvernul sovietic 
folosește o parte considerabilă a 
fondurilor economisite de pe ur
ma noii reduceri a forțelor ar
mate pentru îmbunătățirea con
tinuă a buneistări a poporului.

• BONN. După cum transmi
te agenția France Presse, un 
purtător de cuvînt al Ministeru
lui de Război al R. F. Germane 
a declarat la 19 ianuarie că Ger
mania occidentală a înaintat Is
raelului o nouă comandă de ar
mament. Contractul prevede li
vrarea către Bundeswehr a unei 
cantități de 170.000 obuze de 
mortiere.

♦ de vînătoare și pescuit pe ♦
X anul 1960. ♦

1
 Operațiunile de vizare a ♦ 
permiselor vor dura, la vî- • 
nători pînă la 29 februarie, J 
iar la pescari pînă la 31 ♦ 
martie a. c. *

PROGRAM DE RADIO
22 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de t' 
tăzi, 8,30 Melodii populare r 
mînești, 9,20 Muzică de estradă, 
11,03 Teatru la microfon: „In 
numele revoluției" de Mihail 
Șatrov. Traducere și adaptare 
radiofonică de Horia Lovinescu, 
13,05 Muzică simfonică, 14,30 
Concert de prînz, 16,15 Vorbește 
Moscova! 17,25 Cîntă soprana
Lia Hubic, 18,35 Muzică ușoară, 
19,05 Cîntece, 21,30 Doine și jo
curi populare romînești, 22,00 
Radiojurnal, buletin meteorologic 
și sport. PROGRAMUL II. 14,30 
Program de muzică populară ro- 
mînească, 15,40 Cîntece patrioti
ce, 16,15 Soliști și orchestre de 
muzică populară romînească, 
17,00 Din viața de concert a Ca
pitalei, 13,05 Melodii populare 
romînești, 19,40 Interpreți de 
muzică ușoară, 20,25 Muzică 
simfonică, 21,15 Muzică ușoară 
de Aurel Giroveanu și Sile Di- 
nicu, 22,00 Melodii populare ro
mînești.

CINFMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE: Primăvara (seria Ia);
AL. SAHIA : Abuz de încredere; 
PETRILA: Sufletul mării; LO- 
NEA : O întîmplare extraordina
ră; ANINOASA : Azi pentru ul
tima oară; VULCAN : Pavel 
Korceaghin; LUPENI : Maeștri 
schiori de mîine; BARBATENI: 
Cîntecul matrozilor; CRIVIDIA: 
Godzila; URICANI : Dimineață 
mohorîtă.


