
Siderurgiștilor hunedoreni
fier vechiIcît mai mult

Plenara C.C. al 
partidului nostru 
din decembrie 1959 
a trasat siderur- 
giștilor sarcini 
mari și importan
te pentru acest an. 
Ei vor trebui să 

producă 1,7 milioane tone de o- 
țel și 1,140 milioane tone de la
minate finite pline. Siderurgiștii 
de Ia Hunedoara, analizîndu-și 
posibilitățile, au hotărît să dea 
în cursul acestui an peste sar
cina planificată cel puțin 40.000 
tone oțel. La stabilirea angaja
mentelor lor ei au avut în vedere 
și sprijinul celorlalți muncitori 
din țara noastră, sprijinul mine
rilor Văii Jiului.

Se știe că pentru producerea 
unei șarje de oțel este nevoie pe 
lîngă fontă șt de o cantitate a- 
preciabilă de fier vechi care se 
ridică pînă la 50—60 la sută din 
greutatea totală a 
calitatea oțelului ce 
ză. Iată deci de ce 
provizionării cu fier 
lăriilor hunedorene 
mai accentuat. Pentru țara noas
tră fiecare tonă de fier vechi co
lectată și trimisă la retopit este 
egală cu economisirea a circa 
două tone de minereu de fier și 
o tonă și un sfert de cocs, adică 
circa două tone de cărbune coc- 
sificabil.

Recent oțelarii hunedoreni au 
adresat o înflăcărată chemare 
ceferiștilor de la Simeria să-i 
sprijine în lupta lor, trimițîndu-Ie 
fierul vechi aflat în

ia, Călan și Călan 
tii le-au răspuns 
primele tone de fier 
tă chemare a avut 
și în rîndurile 
Jiului

In ziarul nostru de alaltăieri 
s-a publicat răspunsul minerilor 
de la Vulcan care au și organi
zat deja, sub îndrumarea comi-
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șarjei, după 
se elaborea- 
problema a- 
vechi a cțe- 

se ridică tot

stațiile Sime- 
Băi. Ceferiș.- 

expediindu-le 
vechi. Aceas- 
un larg ecou 

minerilor Văii

In cinstea Conferinței 
raionale U. T. M.
Noi brigăzi de muncă 

patriotică
Tinerii din orașul Petroșani 

s-au angajat să colecteze în acest 
an 500 tone fier vechi și să ob
țină 1.500.000 lei economii.

In vederea înfăptuirii acestor 
obiective, în cursul anului 1960 
munca patriotică trebuie să cu
prindă un număr cît mai însem
nat de tineri. In luna ianuarie 
în orașul Petroșani numărul bri
găzilor utemiste de muncă pa
triotică a crescut cu încă 
Au luat ființă noi brigăzi 
muncă patriotică la U.R.U.M.P., 
O.C.M.M., școala profesională, 
I.T.C., Banca de investiții.

17. 
de

Se întăresc organizațiile 
U. T. M.

Pregătindu-se pentru conferin
ța raională U.T.M. organizațiile 
U.T.M. din Petroșani desfășoară 
o bogată activitate politico-educa- 
tivă pentru întărirea rîndurilor 
lor cu noi membri.

De la începutul acestei luni 
rîndurile organizațiilor U.T.M. 
din orașul Petroșani au crescut 
cu peste 70 de utemiști. Cei mai 
mulți noi membri au fost primiți 
în organizațiile de bază U.T.M. 
de la școala medie mixtă, depoul 
C.F.R., O.C.M.M. și întreprinderea 
„6 August11. Printre noii purtă
tori ai carnetului roșu de ute- 
mist se numără tinerii Guță loan, 
Gorog Dionisie, Bădiceanu Teo
dora, Hofman Sidonia, Olaru Pe
tre, Sima Nicolae și alții.

GH. CORDEA 
corespondent

Citiți în pag. IV-a
• In legătură cu vizita lui 

N. S. Hrușciov în țările 
Asiei.

• N. S. Hrușciov invitat să 
viziteze noi orașe din 
Franța.

• Cu prilejul 
aniversări 
gărului de 

celei de-a 15-a 
a eliberării la- 

la Oswiecim.

pentru colectarea fie- 
a dat unele roade și 
localități ale raionu- 

La chemarea Comite-

metalelor 
însemnate 
adunat și 
de la pre-

adunării fierului vechi 
mai mari. La fiecare 
se scot zilnic din mi- 
vechi, tuburi de ram-

tetului de partid, o largă acțiune 
de colectare a fierului vechi, ac
țiune care s-a soldat cu aduna
rea a 25 tone de fier vechii nu
mai într-o singură zi. Minerii 
de la Vulcan s-au angajat ca pe 
lîngă cele 15.000 tone de cărbu
ne pe care Ie vor dai peste planul 
anual, să trimită oțelarilor și 
cel puțin 350 tone de fier vechi 
din care pînă la 1 Mai 120 tone.

Acțiunea 
rului vechi 
în celelalte 
Iui nostru, 
tului raional U.T.M., tinerii din 
Valea Jiului s-au angajat să co
lecteze în acest an 3.300 tone de 
fier vechi. In cursul acestei luni 
s-au întreprins numeroase ac
țiuni voluntare pentru strîngerea 
deșeurilor de fier. La Jieț, de 
pildă, brigăzile de muncă patrio
tică au adunat mai bine de 40 
tone de fier vechi, la mina Lu- 
peni s-au și predat întreprinde
rii pentru colectarea 
30 tone de fier vechi, 
cantități de metal au 
tinerii de Ia Aninoasa, 
parația Lupeni și de Ia URUMP. 
In total s-aiu trimis din Valea 
Jiului pentru oțelarii hunedoreni 
în luna aceasta mai bine de 300 
tone de fier vechi.

Cu toate acestea resursele ex
ploatărilor și uzinelor Văii Jiului 
în privința 
sînt mult 
exploatare 
nă lugne 
bleu și vagonete degradate, de Ia 
reparațiile utilajelor rezultă de 
asemenea cantități apreciabile de 
deșeuri de metal. Toate acestea 
trebuie colectate operativ și tri
mise oțelarilor hunedoreni.

Ini răspunsul lor, minerii de 
îa Vulcan cheamă pe toți minerii 
Văii Jiului să le urmeze exem
plul, să se angajeze că vor tri
mite hunedorenilor cantități de 
metal vechi mereu mai mari.

Apelul siderurgiștilor hunedo
reni trebuie să fie considerat de 
toți muncitorii din raionul nostru 
ca o puternică chemare patrioti
că față de care au obligația mo
rală să răspundă cu angajamen
te mobilizatoare, așa cum au răs
puns și chemării partidului cu 
privire la creșterea continuă a 
nivelului producției de cărbune 
cocsificabil și energetic.

In fruntea acestei acțiuni pa
triotice trebuie să se situeze 
membrii de partid și utemiștii. 
Organele de partid au datoria 
să mobilizeze masa de muncitori 
la acțiuni pentru colectarea fie
rului vechi, să ducă o intensă 
muncă de agitație în acest sens. 
Trebuie creată ‘o largă opinie de 
masă, să fie lămurit fiecărui om 
al muncii că o tonă de fier vechi 
trimis oțelarilor înseamnă ela
borarea unei cantități mereu mai 
mari de metal atît de necesar 
industriei noastre în plin avînt, 
înseamnă o contribuție de preț 
la opera de construire a socialis
mului în patria noastră.

MUNCITORI FRUNTAȘI DE LA U.E. VULCAN

Au trecut aproape trei ani 
de cînd sudorul MAREȘ 
GHEORGHE s-a angajat la 
Uzina electrică dini Vulcan. 
In această perioadă el a de
venit un muncitor apreciat. 
In 1958 comuniștii din uzi
nă l-au primit în rîndu- 

rile lor.

Proletari din toate tarile, uniți-vă!

Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Noi succese în lupta pentru 
îndeplinirea angajamentelor

de întrecere

producție ale 
depășit sarcina 
Tovarășul Ca-

Un tren lung de 5 km...
...este necesar 

pentru a se încăr
ca tot cărbunele 
extras peste plan 
de către harnicii 
mineri de la Pe
trila în cursul a- 
cestei luni. Toate 

sectoarele de 
minei și-au 
de plan.
șotă loan, normatorul sectorului 
I, este foarte bucuros pentru că în 
fiecare zi adaugă pe graficul în
trecerii brigăzilor sectorului noi 
cantități de cărbune date peste 
plan. El arată oricui, cu bucu
rie, că la cele 1.485 tone de căr
bune extrase peste plan de sec
torul I al minei au contribuit bri
găzile conduse de Peter Victor, 
Neagu Gheorghe, Beraru Gheor- 
ghe, Mihai Ștefan. Nu uită să 
adauge că angajamentul lunar 
al sectorului a rămas de mult 
în urma realizărilor.

Succese de seamă au obținut 
și minerii celorlalte sectoare. 
Planul pe sectoare s-a depășit cu 
241---1076 tone de cărbune. Co
lectivul minei Petrila a extras 
peste plan 3514 tone de cărbune 
și se află în fruntea întrecerii 
socialiste pe bazin.

ianuarie 
aici

co- 
trimisese 

plan 512 
afara altor 
de cărbune 

Printre

La mina Lonea 
patru sectoare 

și-au depășit planul
In răspunsul co

lectivului minei 
Lonea la chemarea 
minerilor de la 
Lupeni se spune : 
„Vom depăși pla
nul de producție 
pînă la 1 Mai cu 

cel puțin 6000 tone de cărbune11. 
Pînă la 27 
lectivul de 
la preparație peste 
tone de cărbune în 
multe sute de tone 
depozitate în silozuri, 
sectoarele minei, cea mai mare 
cantitate de cărbune peste plan 
au trimis-o minerii de la Cimpa 
I cu toate că au avut serios de 
furcă în ultimele zile cu înghe
țul. Minerii de aici au trimis la 
preparație 403 tone de cărbune 
peste plan. Au dat 219 tone de 
cărbune peste plan și 
sectorului IV, iar cu 12—68 tone 
de cărbune și-au întrecut planul 
și minerii sectoarelor III și V.

minerii

Printre inovatorii
U.E.V. se numără și tînă- 
rul comunist BERECZKI 
PETRU. Inovația lui recentă 
constă în modificarea circui
tului de apă pentru umple
rea supraîncălzitoarelor. El 
conduce cu succes și un cerc 

de învățămînt politic.
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O asigurare de viață, constituie penjtru fiecare muncitor o e- 
conomie, o prevenire atît pentru! el cît și familia sa. In schimbul 
unei prime de asigurare lunare foarte mici asiguratul se bucură 
de numeroase avantaje.

Unul din multiplele avantaje ce le oferă 
îl constituie tragerile lunare de amortizare, 
trageri asigurații, cu plata asigurărilor la zi, 
portante de bani.

Astfel minerul Șerban Nicolae de la mina Vulcan a cîștigat la 
tragerea de amortizare din 31 decembrie 1959 suma de leii 31375.1

IN CLIȘEU : Minerul Șerban Nicolae, venit cu 
tocmai de la șut, a trecut pe la A.D.A.S. unde-și 
tigul.
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Învățămîntul de partid în 

biroului organizației de
Pe lîngă organizația de bază 

de la Sfatul popular al orașului 
Petrila funcționează un curs se
ral anul II. Pe lîngă tovarășii 
de la sfat, în această formă de 
învățămînt- au mai fost încadrați 
cursanți din organizația de bază 
comerț-cooperație Lonea. Numă
rul total al celor încadrați în 
acest curs se ridică la 41 mem
bri și candidați de partid și to
varăși din activele fără de par
tid ale celor două organizații de 
bază.

Biroul organizației noastre de 
bază s-a îngrijit ca învățămîn- 
tul de partid să se desfășoare în 
condițiuni cît mai bune. Din timp 
ne-am preocupat ca în perioada 
de iarnă să asigurăm iluminatul 
și încălzirea sălii în care se țin 
ședințele cursului.

Biroul organizației de bază a 
atras din timp atenția cursan
ților să-și procure materialul bi
bliografic necesar, precum și ca
iete și creioane.

Membrii biroului organizației 
de bază asigură un control per
manent asupra desfășurării învă- 
țămîntului prin participarea lor 
la fiecare lecție sau seminar. De 
asemenea activitatea cursului a 
fost analizată în mod sistematic 
atît în ședințele de birou cît și 
într-o adunare generală a organi
zației de bază. Din analizele fă
cute a reieșit că biroul organi
zației de bază și propagandistul

Utemistul MERIȘAN 1OAN 
s-a calificat nu de mult în 
meseria de electrician. In 
scurt timp el a devenit un 
muncitor fruntaș al echipei 
de rețeliști, obținînd merite 
însemnate în lupta pentru 
lichidarea deranjamentelor.
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A.D.A.S. asiguraților 
Cu prilejul aicestor 
pot cîștiga sume îm-

cîțiva ortaci, 
încasează cîș-

dezbaterea pro- 
discuție.
în ajutorul to-

cursului trebuie să-și îndrepte; 
mai mult atenția asupra acelor' 
cursanți care întîmpină greutății
în însușirea materialului precum 
și asupra acelora care nu iau 
notițe la predarea lecțiilor și 
nu-și întocmesc conspecte. Unii 
dintre cursanți manifestau timi
ditate în cadrul seminariilor și 
nu participau la
blemelor puse în

Pentru a veni 
varășilor mai puțin pregătiți ia
învățămînt, biroul organizației de 
bază, împreună cu propagandis
tul cursului, a organizat pregă
tirea individuală a cursanților. 
Așa au fost ajutați cursanții Mun- 
teanu loan și alții, cu Care s-au 
discutat amănunțit problemele 
care nu au fost înțelese. Această 
metodă a dat rezultate mulțumi
toare. O bună parte dintre 
cursanți au progresat mult la 
învățătură în ultima vreme. In 
cadrul cursului nostru s-a obser
vat că deși unii tovarăși cunosc 
problemele, totuși nu iau parte 
activă la discutarea lor în semi
nar. Asemenea exemple sînt to
varășele Voicescu Irina, Bușoniu 
Olga, Hedeșan Ileana de care 
propagandistul va trebui să se 
ocupe mai mult pentru a le an
trena la discuții.

In cadrul cursului nostru lec
țiile se țin cu regularitate. Pînă 
în prezent au fost predate 8 lec
ții. De fiecare dată la discutarea 
problemelor în seminar numărul 
participanților la discuții devine 
tot mai mare. La seminarizarea 
lecției „însemnătatea alianței 
clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare în construirea socia
lismului în țara noastră1’, au 
luat ' cuvîntul 19 cursanți. Prin
tre cei mai activi la discuții l sînt 
tovarășii Matei Aron, Buciuman 
Maria, Popescu Ioan și Amos 
Cristea. Nu același lucru se poa
te spune despre tovarășa Calian 
Ană, care cu toată insistența pro
pagandistului nu ia parte la dis
cutarea problemelor.

In cadrul cursului nostru au 
fost prelucrate și seminarizate, 
documentele plenarei C.C. al 
P.M.R. din 3—5 decembrie 1959. 
Discuțiile purtate asupra lucrări
lor pienarei au fost legate de 
sarcinile ce stau în fața Sfatului 
popular al orașului Petrila în 
anul 1960.

Propagandistul cursului, 
rășul Corcota Alexandru 
șoâră o activitate bună.

MARIA MERCIOIU 
secretara organizației de

P.M.R. — ‘

tova- 
desfă- 
După

'> bază 
Sfatul popular 

al orașului Petrila

(Continuare în aae._3-.al



Industria alimentară în anul 1960
Anul acesta industria de pro

duse lactate a Uniunii Sovietice 
va produce, printre altele, peste 
750.000 tone de unt — mai mult 
decît producția actuală a R.F.G., 
Australiei, Danemarcei, Olandei 
luate la un loc și cu 100.000 
tone mai mult decît volumul pro
ducției de unt din S.UA.

Trăsătura caracteristică a in
dustriei sovietice o constituie 
ritmul ei rapid de dezvoltare, 
ritm pe care nu-1 cunoaște nici 
o țară capitalistă din lume. A- 
cest lucru este pe deplin valabil 
și pentru industria alimentară. 
Astfel, în acest an, producția de 
produse alimentare va crește cu 
16,5 la sută în comparație cu a- 
nul 1958. Producția de carne, de 
produse lactate, zahăr cubic, con
serve și de alte produse va de
păși volumul prevăzut în planul 
septenal pentru anul 1960.

Paralel cu sporirea producției 
s-a prevăzut și îmbunătățirea 
considerabilă a calității produ
selor, lărgirea sortimentului lor, 
reducerea pierderilor de produc
ție și transport. Astfel, conform 
planului, producția de carne față 
de greutatea vie a vitelor ur
mează să crească cu 1,8 la sută 
în comparație cu anul 1958. 
prima vedere, s-ar părea că 
ceasta este o cifră mică, dar 
volumul global al producției 
carne a Uniunii Sovietice ea
prezintă 125.000 de tone. Pentru 
obținerea unei asemenea canti
tăți de carne ar fi fost necesar 
să se crească 1.000.000 de vite 
cornute mari.

In vederea sporirii producției 
de carne a fost elaborat și se în
făptuiește un complex întreg de 
măsuri. Se va mări viteza circu
lației trenurilor care transportă 
vitele și păsările la locurile de 
prelucrare. Pe traseurile lungi se 
vor Crea noi puncte de alimen
tare și adăpare a animalelor. Pe 
distanțele mici va crește numă
rul transporturilor vitelor cu au-

speciale. In afară de 
va îmbunătăți tehno-

La 
a- 
în 
de 
re-

tocamioane 
aceasta se 
logia prelucrării materiei prime, 
se organizează 
gulat al vitelor 
colectare.

La fabricile de 
nua lucrările pentru introduce
rea metodei înaintate — extrac
tive de obținere a uleiului vege
tal. Datorită acestei metode, din 
aceeași cantitate de materie pri
mă se vor obține în plus mii de 
tone de ulei de floarea soarelui, 
soia și

Anul 
hărului 
13 noi 
R.S.F.S.R. și în Ucraina. Mari 
transformări vor avea loc și în 
întreprinderile existente, care 
vor fi reutilate cu tehnică îna
intată. Sporul capacității acestor 
întreprinderi este echivalent cu 
darea în exploatare a 20 fabrici 
de zahăr de capacitate medie.

In prezent, în Kuban, unde cu 
cîțiva ani în urmă existau nu
mai două fabrici de zahăr, a fost 
creat un mare centru al indus
triei zahărului. S-au construit 
numeroase fabrici care vor în
cepe în acest an să dea produc
ție.

Se bucură de o cerere tot mai 
în rîndurile populației dî- 
feluri de conserve de Ie
și fructe. Anul acesta va 
producția de conserve de 

verde, ardei umpluți,

transportul re
ia centrele de

ulei vor conti-

bumbac.
acesta, în industria ză
vor fi date în exploatare 

întreprinderi mari în

mare 
ferite 
gume 
crește 
mazăre 
compoturi. Paralel cu construi
rea unor mari fabrici de conser
ve, vor fi date în exploatare un 
mare număr de întreprinderi 
mici, dar bine utilate.

\
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Acul altimetrului a ajuns la cifra „2“. Două mii de metri. 
E timpul! Desfăcîndu-și larg brațele, tînăra femeie se lasă să 
cadă spre pămînt ca o piatră. Acul aparatului de pe pieptul ei în
registrează 30 de secunde. Înseamnă că a și coborît 1.500 metri. 
E momentul să tragă de inel. Acolo jos, pe covorul verde al ae
roportului, se vede o cruce dini pînză. Tînăra are misiunea să a- 
terizeze în centrul ei. Nici o femeie din lume n a putut-o face 
mai bine decît inginerul Alla Skopinova. De data aceasta, însă, 
saltul are o semnificație: marchează o dată jubiliară — astăzi 
maestra sportului A. Skopinova a aterizat cu parașuta pentru a 
1.000 oară!

Ea a sărit pentru întîia oară cu parașuta în 1951, și de atunci 
a stabilit Î0 recorduri mondiale. In total, sportiva a parcurs fără 
să deschidă parașuta peste 1.000 km. IN CLIȘEU: îmbarcarea 
pentru un nou salt.

Extracția țițeiului
La zăcămîntul unic de la la- 

rega din Republica Autonomă 
Komi (nordul părții europene a 
U.R.S.S.) se extrage țiței greu, 
folosit la fabricarea 
rezistente la îngheț. Dar, intru

uleiurilor

Metodă chimică de prelucrare a inului

Știri culturale

Vedere parțială

La Institutul central de cer
cetări al industriei fibrelor li- 
beriene a fost elaborată o origi
nală metodă chimică de prelucra
re primară a inului care permi
te simplificarea considerabilă a 
obținerii fibrelor și îmbunătăți
rea calității lor.

Potrivit tehnologiei existente, 
paiele de in sînt tratate 25—3C 
zile în cursul cărora în acestea 
se produc schimbări biologice. 
După aceea se obțin fibrele de 
in care trebuie albite, iar firele 
toarse obținute ulterior din fi
brele de in trebuie de asemenea-, 
supuse unei albiri suplimentare.

Datorită noii metode elaborate 
de institut paiele de in sînt tra-

tate cu o soluție specială după 
care se obțin fibre care nu mai 
necesită albire.

In regiunea Smolensk — cea 
mai mare regiune producătoare 
de in din Uniunea Sovietică, a 
fost construită prima secție unde 
se aplică noua tehnologie.

după metoda la zi 
cît prin 
reușește
5 la sută din țiței, marea majo
ritate a acestuia îmbibîndu-se în 
nisip și rămînînd în pămînt, 
hotărît ca 
extracția 
la zi.

In acest 
laborează 
pentru extracția țițeiului după 
metoda la zi. avînd adîncimea de 
150 metri, lungimea de 2 km., 
lățimea — 1 km. In viitor, ca
riera 
ei va 
metri

IN CLIȘEU:
a orașului Magadan centrul re
giunii Kolîrna dini Orientul înde
părtat sovietic.

—=★=—

0 grădină de iarnă 
la Kremlin

Zn marele palat al Kremlinului 
a fost creată o grădină de iarnă, 
în care se cultivă peste 1000 
plante tropicale și subtropicale de 
120 de feluri — palmieri, bam- 
buși, lămîi, portocali, magnolii, 
arbori de cafea.

Grădina de iarnă este alcătui
tă din două secții — una per
manentă, iar cealaltă — schim- 
babilă. In secția schimbabilă se 
pot face observații asupra înflo
ririi celor mai diferite flori: la
lele, narcise, zambile.

La crearea grădinii de iirnă 
a Kremlinului a participat un 
grup de botaniști și ar'nitecți so
vietici de seamă.
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ORAȘ MODERN
Fiecare oraș își are trăsăturile 

sale caracteristice, unice. Unul 
este supranumit „orașul grădini
lor și al parcurilor", altul „ora
șul marii industrii", iar un altul 
— „orașul instituțiilor de învă- 
țămînt superior".

Harkovului i se potrivesc însă 
toate aceste nume. Oraș sovietic 
modern, al doilea ca mărime din 
Ucraina, avînd 930.000 de locui-4
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tori, el este unul dintre cele mai 
mari centre ale țării în ceea ce 
privește industria, știința, tehni
ca și învățămîntul. Produsele 
uzinelor și fabricilor sale sînt 
cunoscute în toate colțurile ță
rii și pînă dincolo de hotare.

Succesele pe care le-au obținut 
în ultimii 15 ani locuitorii Har
kovului în toate domeniile de ac
tivitate sînt cu atît mai semni
ficative cu cît al doilea război 
mondial a pricinuit răni gre- 

. i au 
distrus întreprinderi industriale 
și o mare parte din locuințe. 
Piața Dzerjinski — una din ce
le mai mari piețe din lume (11 
ha. de asfalt!) era străjuită de 
scheletele clădirilor arse.

Și iată Harkovul de astăzi. E 4 
greu să-l recunoști. A întinerit, 
a crescut, a devenit frumos.

Fotografia din dreapta pe care 
o publicăm prezintă cititorilor o 
porțiune din piața F. E. Dzer- 

ț jinski și împrejurimile sale.

II

Proiect de irigare a pământurilor 
secetoase

A fost elaborat proiectul irigării unei suprafețe de 1.360.000 
ha. și de alimentare cu apă a unei suprafețe de 880.000 ha. de 
pămînturi secetoase de pe malul stîng al Volgăi, pe cursul ei in
ferior. Pompe puternice, acționate 
hidrocentrala Stalingrad, vor aduce 
formată de barajul acestei centrale, 
canale, pompele pot pompa zilnic

După părerea specialiștilor, de 
irigat din regiunea de dincolo de Volga se pot obține 
chintale de cereale, față de 3—6 chintale cit se obțin 
în această zonă secetoasă. Se așteaptă ca de pe 
irigate și alimentate cu apă să se recolteze anual 
8.000.000 chintale de grîu și secară, să se obțină peste 1.000.000 
chintale de carne, 100.000 chintale lină fină, o mare cantitate de 
legume și fructe.

> Arhiva lui
£ Maxim Gorki

Academia de Științe a U.R.S.S. 
a pregătit pentru editare culege
rea „Corespondența lui Gorki cu 
literați de peste hotare" care va 
cuprinde peste 400 de scrisori 
adresate lui Gorki de scriitori 
eminenți de peste hotare și răs
punsurile lui.

Majoritatea scrisorilor, care 
datează din perioada 1903-1935, 
vor deveni pentru prim i oară 
cunoscute cercurilor largi de ci
titori. între cei care corespon
dau cu Gorki se află Romain 
Rolland, Henri Barbusse, Ștefan 
Zweig, Th. Dreiser, H. Wills, 
B. Shaw și mulți uiți scriitori 
din 23 de țări ale lumii.

Tematica scrisorilor este neo
bișnuit de vastă, ele. reprezintă 
de fapt o cronică originală a e- 
venimentelor social-politice și 
culturale pe scară mondială.

Arhiva „Gorki" nu este un 
simplu depozit de documente, ci 
o adevărată instituție de cerce
tări științifice. înființată în baza 
hotărîrii guvernului sovietic cu- 
rînd după moartea marelui scrii
tor, arhiva păstrează în fonduri
le sale peste 2500 de manuscri
se ale lui Gorki, — aproape în
treaga moștenire literară rămasă 
de la el — 9.000 de scrisori ale 
lui și 40.000 de corespondențe.

metodele obișnuite se 5 
să se extragă numai Jn memoria

lui Lev Tolstoi
. . . b‘as în toamna anului 1960 se îm-aici sa se organizeze S pgnesc ge ani cje [a moariea 

țițeiului după metoda l £enZaZu/„z scriitor rus Lev Tols.
d toi. (1828—1910). 

scop, in prezent se e- 7 jn Opere[e sa[e geu Tolstoi a 
proiectul unei cariere^ oglindit cu o forță uriașă trăsă

turile esențiale ale poporului 
rus : mintea sa clară, profundă, 
voința și caracterul său ferm, 
dragostea de muncă, energia sa 

.. „ , c inepuizabilă în căutarea ferici-va fi manta și suprafața | rii șj ubertății pe pămint. De a- 
atinge cîteva zeci de kilo-? ceste idei sînt pătrunse nemuri- 
pătrați. Ș toarele sale opere și, în primul

rînd, „Război și pace", „Ana Ka
renina", „învierea".

Vladimir Hid Lenin acorda o 
înaltă prețuire creației lui Lev 
Tolstoi. El a scris cîteva arti- 5 
cole în care a făcut o analiză 1 
profundă operei scriitorului. !

Conform hotărîrii Consiliului c 
Mondial al Păcii, aniversarea a J 
50 de ani de la moartea lui Lev ț 
Tolstoi se va comemora în în- \ 
treaga lume. In acest scop, în $ 
Uniunea Sovietică a fost creat 5 

de pămînt ? wn Comitet unional sub preșe- j 
pînă la 25 > dinții eminentului scriitor so- « 
îm prezent? vietic Leonid Leonov. Editurile ț 
pămînturilej sovietice publică în tiraje mari ) 
aproximativ? operele lui Lev Tolstoi, mono- î 

s grafii consacrate vieții și activi- j 
tății marelui scriitor. $

de energia ieftină produsă de 
în stepă apa mării artificiale 
Printr-un sistem ramificat de 
14.000.000 m. c. de apă. 
pe fiecare hectar t
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STEAGUL ROȘU

Să intensificăm munca de pregătire 
a alegerilor sindicale

sindi- 
ca 
să 
de 
la 
la

In momentul de față sarcina 
cea mai importantă ce stă în a- 
tenția organizațiilor sindicale 
este pregătirea apropiatelor ale
geri sindicale.

Majoritatea comitetelor
cale din raion s-au îngrijit 
grupele și secțiile sindicale 
întocmească la timp dările 
scamă pentru alegeri. Astfel, 
comitetul de întreprindere de
U.R.U.M.P. toate cele 62 grupe 
sindicale și-au întocmit dările de 
seamă.

Darea de seamă a uneia din 
grupele sindicale de la secția tur

nătorie, cea condusă de tovară
șul Dalcoș Luca, tratează amă
nunțit, cu exemple concrete, ac
tivitatea desfășurată de către 
cei 27 de membri ai grupei în 
cadrul întrecerii socialiste. Ea 
mai oglindește activitatea cultu
rală desfășurată de către mun
citorii grupei în cadrul forma
ției artistice de amatori din ca
drul clubului U.R.U.M.P.

Activitatea satisfăcătoare
grupelor sindicale de la această 
secție se datorește faptului că 
biroul organizației de bază 
P.M.R. sprijină și îndrumă în
deaproape munca comitetului de 
secție. Periodic în cadrul adu
nărilor generale ale organizației 
de bază a fost analizată munca 
sindicală.

a

*
Invățămîntul de partid 

n atenția biroului 
organizației de bază 

(Urmare din pag. l-a)

fiecare seminar face o scurtă _ 
preciere asupra felului cum s-au 
desfășurat discuțiile, scoțînd în 
evidență tovarășii 
răspunsuri ' 
cursanților 
materialul 
în deosebi 
principale 
conspectate. El participă cu re
gularitate la cursurile de pregă
tire ce se fac în cadrul cabine 
tului de partid, neavînd nici o 

' absență.
Frecvența cursanților la învă- 

țămînt este satisfăcătoare. La 
predarea lecției a opta, de pildă, 
'"n cei 41 de cursanți au fost 
H,,.'!zenți 36. In cursul nostru 
sînt 19 tovarăși care nu au nici 
o absență la ședințele cursului. 
Printre aceștia se numără cursan- 
ții Raisz Cornelia, Șandru Flo- 
rica și Rotzig Ana. Nu același 
lucru se poate spune însă despre 
cursanți i Mocanu Alexandrina, 
Kando Ileana și Stoicoi Valeria, 
care nu au nici o prezență la 
învățămînt în acest an iar tova
rășul Lepădatu Constantin are 
numai două prezențe.

In cadrul cursului nostru ar 
exista o frecvență de 100 la sută 
a cursanților la învățămînt, dacă 
biroul organizației de bază P.M.R. 
comerț-cooperație Lenea ar da 
atenția cuvenită învățămîntului de 
partid, asigurînd participarea 
cursanților la predări și semi- 
narii. Membrii biroului organi
zației de bază comerț-caoperație 
nu sînt exemplu personal în fa
ța cursanților prin faptul că în
suși ei nu participă la învăță
mînt. Tovarășa Uifalvi Ileana, 
locțiitor de secretar al organizației 
de bază are în acest an școlar 
numai o singură prezența la în
vățămînt, în ziua de 13 ianuarie, 
iar tovarășul Ardelean Mihai, 
membru în biroul organizației de 
bază are doar 3 prezențe.

Biroul organizației de bază co
merț-cooperație Lonea nu s-a pre
ocupat ca învățămîntul de partid 
să fie analizat în cadrul birou
lui sau a adunării generale a or
ganizației de bază, lucru ce in
fluențează negativ asupra asigu
rării unei frecvențe bune.

Biroul organizației de bază de 
la sfatul popular Petrila se va 
îngriji ca pe viitor să obțină re
zultate mai bune în privința con
ducerii învățămîntului de partid, 
contribuind prin aceasta la ridi
carea necontenită a nivelului po
litie și ideologic al membrilor și 
candidaților de partid.

a-

care au dat 
El recomandăbune.

pentru fiecare lecție 
bibliografic, accentuînd 

asupra problemelor 
care trebuie să fie

Darea de seamă a comitetului 
de secție de la turnătorie face 
o analiză temeinică asupra în
deplinirii angajamentelor recipro
ce prevăzute în contractul colec
tiv cît și în munca de organiza
re a întrecerii socialiste în secție.

Un loc important în darea de 
seamă îl ocupă problemele de pro
tecție a muncii. Prin grija acor
dată de conducerea secției, la 
turnătorie s-a confecționat și 
montat hota de captare a gaze
lor de la

Munca 
colectivul 
oglindită 
sarcinile 
piese turnate pe anul 1959 au 
.-ost realizate în proporție de 120 
la sută.

Unele din dările de seamă ale 
grupelor sindicale de la secția 
mecanică critică cu asprime lip
surile care s-au manifestat în 
munca sindicală. Munca slabă 
depusă de către unele grupe sin
dicale de la secția mecanică se 
datorește faptului că comitetul 
de secție în frunte cu tovarășul 
Feldman Ludovic, președintele 
comitetului de secție, nu a luat 
nici un fel de măsuri de îndrep
tare a muncii sindicale, cu toate 
că cunoștea lipsurile care dăi- 
nuiesc în activitatea grupelor 
sindicale din secție.

Sub nivelul posibilităților se 
desfășoară lucrările de pregătire 
ale alegerilor sindicale la comi
tetul de întreprindere I.F.E.T. 
Petroșani, comitetele 
locale comerț și cooperație din 
Lupeni, Vulcan, Petrila, O.C.L. 
Alimentara Petroșani și altele 
care au rămas mult în urmă.

Sarcinile de mare răspundere 
puse în fața comitetelor sindicale 
pot și trebuie duse la îndeplini- 
îe. Comitetele de întreprindere 
să pună un accent deosebit pe 
întocmirea Ia timp a dărilor de 
seamă, a proiectului de buget pe 
anul 1960 cît și a altor lucrări. 
Ele să fie discutate și aprobate 
de către comitetele de întreprin
dere, unde va trebui să fie asi
gurată mobilizarea tuturor 
brilor din comitete.

Pregătirea temeinică a 
rilor sindicale trebuie să 
la o muncă hotărîtoare în 
pul mobilizării tuturor muncito
rilor la ridicarea continuă a pro
ducției și productivității muncii, 
contribuind astfel la îndeplinirea 
înainte de vreme a angajamente, 
lor luate în întrecerea socialistă.

cuptorul de 1,5 tone, 
rodnică desfășurată de 
secției turnătorie este 

însăși prin faptul că 
de plan ale secției la

sindicale

mem-

alege- 
ducă 
sco-

100 de ani de la nașterea lui dl. P. Cehov

Simpozion 
literar-artistic

loc simpozionul

poftiți! Imediat 
cel întrebat, un

încă nu erai ora 18.
In fața clubului A.S.I.T. se o- 

priseră doi tineri muncitori.
•— Aici are 

A. P. Cehov ?
— Da, aici, 

începe! spuse
bărbat între două vîrste.

La Petroșani, simpozionul li
teral-artistic închinat marelui 
scriitor clasic rus, organizat de 
Consiliul raional A.R.L.U.S. cu 
concursul cenaclului literar „Mi
nerul", al Teatrului de stat și al 
Institutului de mine din Petro
șani s-a bucurat de un frumos 
succes, atrăgînd un 
semnat de oameni ai

In prima parte, tov. Fiiieși Vic
tor, responsabil cu 
creației în cadrul Cenaclului li
terar „Minerul" a vorbit despre 
„Viața și opera" scriitorului, de 
la a cărui naștere, la 29 ianua
rie, se împlinesc 100 de ani. Tov. 
Petrovici Ioan, director al Tea
trului! de stat a făcut o amplă 
prezentare a creațiilor dramatice 
ale Iui Cehov, iar tov. Mocanu 
Elena, bibliotecară șefă la l.M.P. 
a vorbit despre „Contribuția lui 
A. P. Cehov la tezaurul litera
turii universale".

In partea a doua a programu
lui, actorii Al. Jeles, Dem. Co- 
luinbeanu și I. Handoca, de la 
Teatrul de stat, au prezentat sub 
formă de lecturi artistice, cîteva 
dintre schițele mai semnificati
ve ale marelui clasic rus

De uni interes deosebit s-a bu
curat apoi prezentarea celor două 
scenete pregătite de actorii tea
trului cu acest prilej.

Prima scenetă, intitulată „Vî- 
nătorul" e inspirată din viața 
umilă a unei femei părăsite chiar 
în ziua nunții de un bărbat 
bețiv și afemeiat, slugă la boieri.

Sceneta surprinde clipa reve
derii celor doi, fiind ura pretext 
pentru demascarea unor serii 
racile ale societății

Interpreții acestei 
Belba și 
mijloace 
gînd pe

Pentru 
neștiinței care bîntuia în satele 
Rusiei în anii întunecați ai stă- 
pinirii țarilor, actorii I. Mărgă- 
ritescu și G. Doru au prezentat 
în încheiere sceneta „Chirurgie".

0 llgarâ cmincntâ 
literaturii universale

La 29 ianuarie 
s-a născut una din 
marile figuri ale 
literaturii clasice 
ruse, Anton Pav- 
lovici Cehov. în
că din anii ado
lescenței Cehov a 
făcut cunoștință 
cu viața aspră a 
poporului, fiind 
fiul unui mic ne-

num ăr în- 
muncii.

problemele

de

I. Drăcea, 
simple de 
spectatori.
reliefarea

țariste. 
scenete, 

au recurs 
joc, convin

El. 
la

mizeriei și

gustor.
Dezvoltarea 

toare ale lui A. P. Cehov a avut 
loc in condițiile intensificării 
mișcării revoluționare din Rusia, 
fapt ce a influențat orientarea sa 
ideologică. Făcînd parte din in
telectualitatea înaintată a timpu
lui, A. P. Cehov, prin vasta sa 
operă a adus o contribuție de 
seamă la tezaurul culturii mon
diale, biciuind fără cruțare mo
ravurile decadente ale vremii, 
despotismul și fărădelegile ocîr- 
muirii țariste.

„Nimeni nu a înțeles atît de 
limpede și cu atîta finețe ca An
ton Cehov, tragismul mărunțișu
rilor vieții; nimeni pînă la el 
n-a știut să arate oamenilor în 
chip atît de necruțător, de veri
dic, tabloul rușinos și trist al 
vieții lor, în haosul tulbure al 
existenței mic burgheze" — scria 
M. Gorki. Această apreciere fă
cută de părintele realismului so
cialist în literatură, relevă înal
tele calități spirituale, aspirațiile 
lui A. P. Cehov.

Timp de un sfert de veac, A. 
P. Cehov a desfășurat o activi
tate vastă pe tărîmul literaturii. 
De numele lui se leagă o operă 
de valoare uriașă. El a atins 
culmile în arta povestirii scurte, 
în care viața este prezentată sub 
toate aspectele ei. Adevărul cons
tituia o deviză sfintă a scriito 
rului. Acționînd în numele lui, 
A. P. Cehov demasca fără cru
țare monstruozitățile claselor do
minante, zugrăvind cu finețe fe
lul de a trăi al diferitelor clase 
sociale. Privită din acest punct 
de vedere, opera lui Cehov este 
întruchiparea perfecțiunii 
dei realismului critic în 
tură.

In scrierile sale, însă 
Cehov n-a ajuns la concepții re
voluționare. El gîndea,, aspira 
la o viață mai bună, însă n-a 
văzut drumul' ce trebuie parcurs 
pentru realizarea acestui țel.

aptitudinilor crea-

meto- 
litera-

A. P.

In legătură cu înființarea clubului sportiv 
„JIUL* Petroșani

nu-

E necesar să se intensifice 
acțiunea de înscriere 

de noi membri
In urmă cu trei luni, un

măr de 15 tovarăși din orașele 
Petroșani și Petrila susținători 
ai mișcării sportive de masă au 
înaintat o cerere forurilor compe
tente 
(area 
Jiului 
tatea 
șani și Petrila).

Solicitanții au 
considerentul că 
tineretul nostru 
tate remarcabile 
sport, iar pentru 
dezvoltarea lor este nevoie de o 
formă superioară de organizare: 
clubul sportiv. Forurile compe
tente au dat aprobarea cuvenită.

După aceasta . s-a trecut de în
dată la formarea comitetului de 
inițiativă în care au fost aleși 
tovarăși competenți, au fost or
ganizate două ședințe de lucru cu 
acest comitet, 
adeziunile și 
de înscriere î 
sindicale din ‘ 
tituții.

In prezent 
perseverentă pentru atragerea de 
cît mai mulți membri în club, 
pentru asigurarea condițiilor ne-

prin care solicitau 
unui club sportiv în 

(care să cuprindă 
sportivă din orașele

înfiin- 
Valea 
âctivi- 
Petro-

cerut aceasta pe 
în ultimul timp 
a obținut rezul- 
p'e terenurile de 

menținerea și

, au fost difuzate 
tabelele nominale 

în club comitetelor 
întreprinderi și ins-

se duce o muncă

cesare desfășurării unei 
tați sportive susținute, 
roase comitete sindicale 
treprinderi și instituții ca cele 
de la I.R.T.A. Petroșani, O.C.L. 
Alimentara Petroșani, Teatrul de 
stat, întreprinderea „6 August", 
mina Petrila, U. P. D., 
I.C.R.T.I. au privit cu simț 
răspundere acțiunea de înscrierea 
membrilor în club, obținînd rezul
tate bune în această direcție.

Nu cu același simț de răspun
dere au muncit însă tovarășii 
răspunzători de la preparația Pe
trila, I.G.O. Petroșani, C.F.R., 
I.F.E.T., șantierul de construcții, 
care au neglijat această impor
tantă acțiune.

In timpul scurt care a mai 
rămas pînă la deschiderea sezo
nului sportiv de primăvară, dr- 
ganizațiile U.T.M., comitetele sin
dicale de întreprinderi, avînd a- 
jutorul permanent al organiza
țiilor de partid, trebuie să mun
cească cu eforturi sporite pentru 
înscrierea unui număr cît mai 
mare de oameni ai muncii în 
club, astfel ca pînă la deschide
rea sezonului să existe un nu
măr de 6.000 de membri, iar pe 
viitor acest număr să crească 
mereu.

activi-
Nume- 

din în-

Și 
de

Despre rolul clubului sportiv
Scopul clubului sportiv este să 

pregătească pe sportivi în vede
rea ridicării continue a măestriei

sportive prin îmbinarea armo
nioasă a specializării, cu pregă
tirea fizică multilaterala; să 
contribuie la educarea membrilor 
săi în spiritul patriotismului, al 
devotamentului față de partid, a! 
înțelegerii sportului ca un factor 
pus în slujba întăririi prieteniei 
între popoare și menținerea pă
cii ; să formeze din rîndurile 
sportivilor cadre ajutătoare și ins
tructori voluntari pe ramură de 
sport și arbitri; să atragă un 
cerc cît mai larg de oameni ai 
muncii la acțiunea de sprijinire 
a dezvoltării sportului în țara 
noastră.

Organul superior al clubului 
sportiv este adunarea generală a 
membrilor care se convoacă cel 
puțin odată la șase luni și este 
valabil constituită dacă participă 
cel puțin jumătate plus unul din 
numărul membrilor cu cotizația 
la zi.

La hotărîrea consiliului clubu
lui sportiv sau la cererea a cel 
puțin jumătate plus unul din nu
mărul membrilor se poate convo
ca adunarea generală extraordi
nară.

au

Drepturile membrilor 
clubului sportiv

Membrii clubului sportiv 
dreptul să participe în numele
clubului sportiv ia întreceri, 
serbări și manifestații sportive; 
să folosească în mod gratuit să-

răsturnarea odioasei orînduiri ța
riste pentru eliberarea celor mulți. 
deși în opera sa a fost exponent 
tul intereselor oamenilor sim
pli. Opera lui este pătrunsă de 
o profundă dragoste de oameni, 
de admirația față de tot ceea ce 
a creat omul.

A. P. Cehov in activitatea sa 
literară a avut o strinsă legătură 
cu teatrul. Această legătură, cu
noașterea temeinică a fenomene
lor sociale, optimismul său, l-au 
inspirat în crearea unor capodo
pere ale dramaturgiei ruse si 
mondiale. Piesele ..Pescărușul", 
„Unchiul Vanea", „Trei surori' 
„Livada cu vișini" au străbătut 
in timp, ele fiind prezentate pe 
scenele cele

Opera lui Cehov 
bit de dragă oamenilor sovietici, 
oamenilor muncii de pretutindeni. 
Această operă .a influențat pe 
numeroși scriitori progresiști din 
lume in crearea unor valori lite- 
tare imense.

In acest an, c'ind la recoman
darea Consiliului Mondial al 
Păcii se sărbătorește un secol de 
ta nașterea marelui scriitor rus. 
milioane de oameni din lagărul 
socialismului și păcii, care tră
iesc viața luminoasă la care a 
visat și scriitorul, milioane de 
oameni care încă gem sub pova
ra asupririi capitaliste, trăind cu 
speranța unei lumi mai bune, 
își aduc deopotrivă omagiul me
moriei lui Anton Pavlovici Ce
hov, figură eminentă a literaturii 
universale.

mai mari ale lumii, 
este deose-

V. ADRIAN

EDITURA POLITICA

GHEORGHI
Dimitrov

Iile și terenurile clubului sportiv, 
precum și inventarul destinat u- 
zului comun; să participe la a- 
dunările clubului sportiv și să-și 
expună punctul de vedere și orice 
problemă ridicată ; să aleagă or
ganele de conducere și să fie a- 
Ieși în aceste organe ; să poarte 
culorile și insignele clubului; să 
frecventeze cursurile și semina- 
riile organizate de clubul sportiv 
și U.C.F.S.; în schimbul cotiza
ției de 12 lei lunar să participe 
Ia toate manifestările sportive 
organizate pe bazele din orașele 
Petroșani și Petrila.

Indatoririle membrilor 
clubului sportiv

Membrii clubului sportiv au 
datoria de a respecta statutul 
U.C.F.S. și regulamentul clubu
lui, de a duce la îndeplinire ho- 
tărîrile organelor U.C.F.S., de a 
apăra cu cinste și demnitate cu
lorile clubului ; de a fi exemplu 
în muncă, în învățătură și pe te
renul de sport; de a populariza 
cultura fizică și sportul în rîn- 
durile cetățenilor, de a atrage 
noi membri în U.C.F.S.; de a 
păstra în bune condițiuni bunuri
le clubului; de a 
gularitate cotizația 
de a semnala la 
din cadrul clubului 
la remedierea lor.

achita cu re
de membru; 

timp lipsurile 
și de a ajuta
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lui N« S. Hrușciov in țările Asiei
MOSCOVA (Agerpres). TASS anunță :
S-a anunțat oficial că președintele

U.R.S.S., N. S. Hrușciov, care a fost 
drum spre Indonezia va sosi la Delhi 
rie. El va rămîne la Delhi două zile, 
gricolă din Suratharh și combinatul siderurgic de la Bhilai. La 
16 februarie 
n i a.

Consiliului de Miniștri 
invitat să viziteze India 
în jurul datei de 11 februa- 
va vizita ferma de stat ai-

al 
în

N. S. Hrușciov va pleca prim Calcutta spre Birma-

N S
PARIS
Presa ;

---------------- O-----------------Hrușciov invitat să viziteze noi orașe
(Agerpres)..28

anunță că noi orașe din 
Franța și-au exprimat dorința de 
a-1 primi ca oaspete pe N. S. 

Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. în 
timpul apropiatei sale vizite în 
Franța. După cum relatează zia
rul „l’Humanite", consiliile mu
nicipale ale orașelor Longlaville 
(departamentul Meurthe et Mo

din Franța»
selle) și St. Maximin (departa
mentul Oise) au hotărît să-l int- 
vite pe înaltul oaspete.

După cum relatează săptămî- 
nalul „France 
mera agricolă 
Puy de Dome 
vite pe N. S.
teze acel departament pentru a 
cunoaște viața țăranilor francezi.

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

VARȘOVIA 28 (Agerpres)
Cu prilejul celei de-a 15-a ani

versări a eliberării fostului lagăr 
al morții de la Oswiecim, Bi
roul executiv al Comitetului in
ternațional al foștilor prizonieri 
ai lagărului de concentrare din 
Oswiecim. a ținut ședințe la Os
wiecim și Rrakovia. După cum 
anunță agenția P.A.P. Biroul 
executiv al acestui comitet a dat ' 
publicității, în numele foștilor 
prizonieri rămași în viață, un a- 
pel adresat opiniei publice mon
diale în case se arată că „ome-

re-

nirea este scîrbită și alarmată de 
apariția unor lozinci antisemite 
după 15 ani de la distrugerea 
hitlerismului". Răspunderea 
vine în primul rînd celor „care
încă în timpul celui de-al treilea 
Reich au luat parte la crimele 
săvîrșite sub semnul zvasticii". 
In istoria omenirii nu au exis
tat crime asemănătoare celor să
vîrșite sub semnul fascismului. 
„Oswiecimul — se spune în în
cheierea apelului — a devenit 
simbolul lor monstruos. Acest lu
cru nu trebuie să se repete".

IN ANGLIA

Observateur" Ca- 
a departamentului 
a hotărît să-l in- 
Hrușciov să vizi-

Mișcarea grevistă ia amploare
LONDRA 28 (Agerpres).
In Anglia ia o tot mai mare 

amploare mișcarea grevistă. Con
tinuă greva începută la 8 ianua
rie la uzinele societății „Dritish 
Light Steel Pressinos" din Acton

----- O

ianuarie un nou 
experimental al 
ale S.U.A. de la

Corespondentul 
Presse relatează

O nouă încercare nereușită 
la Cap Canaveral

WASHINGTON 28 (Agerpres)
O încercare de lansare a ra

chetei intercontinentale Titan a în
registrat la 28 
eșec la centrul 
forțelor armate 
Cap Canaveral, 
agenției France
„că deși explozia necesară pro
pulsiei s-a produs, potrivit pre
vederilor, după izbucnirea flăcă
rii caracteristice, racheta a rămas 
pe loc. Sistemul de detectare e- 
lectronic a descoperit o defecțiu
ne la grupul de propulsie a ra
chetei inițiale". Scopul acestei 
experiențe eșuate eră de a se ve
rifica funcționarea celei de-a 
doua trepte a rachetei.

----- O-----

VAL DE CĂLDURĂ
IN AUSTRALIA

CAMBERRA 28 (Agerpres).
In Australia este excepțional 

de cald. La Sydney și într-o se
rie de alte orașe temperatura 
aerului a atins 50 de graide. O 
asemenea temperatură nu s-a în
registrat în Australia din anul 
1946.

Unele întreprinderi industriale 
și centrale electrice s-au închis. 
Agricultura are de suferit.

In două zile în statul Noua 
Galie de sud au murit de inso- 
lație 8 persoane.

(Londra) declarată în sprijinul1 
revendicărilor privitoare la spo
rirea salariilor. In urma- grevei,: 
la întreprinderile constructoare 
de automobile din Acton, Con- 
ventry, Oxford, Laughton și - 
Dunstable ale grupului „Roots! 
Motors" a fost paralizată munca 
a 10.000 de muncitori.

La 27 ianuarie au declarat 
grevă muncitorii de la secția de 
rectificare a uzinei din Llanelly 
(Wales) a societății „Moratis 
Motors".

Potrivit 
Ministerul 
în Anglia 
greve la 
644.000 muncitori. In urma gre
velor s-au pierdut 5.250.000 zile 
de munca. In anul 1958 au par
ticipat la greve 524.000 de mun
citori.

datelor publicate de 
Muncii, în anul 1959 
au avut loc 2085 de 
care aU participat

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

Etapele care vor duce la independența 
Congoului belgian

BRUXELLES 28 (Agerpres).
In legătură cu stabilirea da

tei de 30 iunie pentru proclama
rea independenței Congoului bel
gian, conferința „mesei rotunde" 
care se desfășoară în prezent la 
Bruxelles a stabilit etapele pre
gătitoare în vederea acestui eve
niment. Intre 15 aprilie și 15 
mai vor fi pregătite alegerile ge
nerale și se va desfășura cam-

pania electorală. Alegerile pentru 
prima cameră a parlamentului 
congolez și alegerile provinciale 
se vor desfășura între 16 mai și 
6 Iunie, iar alegerile pentru cea 
de-a doua cameră vor avea loc 
la 15 iunie. La 20 iunie se va 
constitui primul guvern al Con
goului belgian, iar la 30 iunie 
se va întruni parlamentul pentru 
a proclama independența.

OMacMillan a sosit
LONDRA 28 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul agenției Reuter, Ia 27 ia
nuarie a sosit la Johannesburg 
primul ministru al Angliei Ha
rold MacMillan, care întreprinde 
o călătorie în țările Africii.

Cu puțin timp înainte de so
sirea lui MacMillan grupuri în
tărite de polițiști au împrăștiat 
o demonstrație de protest împo
triva politicii rasiste a guvernu
lui Uniunii sud-africane.

Demonstranții veniți pe aero
port purtau pancarte pe care

la Johannesburg
scria „Niciodată nu am trăit 
condiții atît de grele“, „ 
sub dominația naționaliștilor este 
un adevărat iad“.

în 
.Viața

Apelul partizanilor păcii 
din Norvegia

OSLO 28 (Agerpres). - TASS 
Ziarele norvegiene publică un 

apel lansat de fruntași ai parti
zanilor păcii din Norvegia apar- 
ținînd diferitelor organizații ca
re luptă pentru pace.

In apel se subliniază că în se
colul atomic realizarea unui a- 
cord internațional și înfăptuirea 
dezarmării controlate a devenit 
o problemă actuală și extrem dd 
importantă pentru toate țările.' 
Tocmai recunoașterea acestui 
fapt, se spune în apel, a determi
nat evident năzuința lui N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower spre 
contacte personale, pentru a croi 
calea spre slăbirea încordării. 
Aceasta constituie o condiție ne
cesară pentru obținerea unor 
zultate pozitive la conferința 
nivel înalt, care va avea loc 
acest an.

Secetă în Brazilia
MONTEVIDEO 28 (Agerpres) 
Presa braziliană relatează cu 

îngrijorare că regiunea de nord- 
est a Braziliei este amenințată 
din nou de secetă. In municipa
litatea Triumpho (statul Pernam- , 
buco) scrie Correio da Manna, i 
mii de țărani înfometați — vic
time ale secetei — au asaltat o 
piață din centrul orașului ; iu 
împărțit alimentele între ei. Jn 
caz asemănător s-a semnalat în- 
tr-un cartier al orașului Santa 
Cruz. Intr-o situație precară se 
află de asemenea populația din 
alte regiuni ale Braziliei.

REVANȘARZII VEST-GERMANI
NU SE ASTÎMPĂRĂ

re- 
la 
în

------------•' '•....... -------------»■» ---------------- -----------

Max Reimann sprijină propunerile făcute 
de Walter Ulbricht cancelarului Adenauer

BERLIN 28 (Agerpres).
Intr-o declarație transmisă în 

seara zilei de 27 ianuarie de pos
tul de radio „Deutscher Frei- 
heitssender 904“, Max Reimann, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Germania a salutat scrisoarea a- 
dresată de Walter Ulbricht can
celarului vest-german, și a spri
jinit propunerile din această 
scrisoare îndreptate împotriva po
liticii de dezlănțuire a unui răz
boi atomic pe pămîntul german.

Subliniind marea importanță a 
propunerii lui W. Ulbricht cu pri
vire la un referendum popular în 
problema dezarmării totale și în 
problema tratatului de pace, M. 
Reimann a declarat: „Aceste

propuneri corespund năzuințelor 
majorității covîrșitoare a popu
lației vest-germane care cere 
cu tot mai multă insistență să se 
pună capăt înarmării atomice, 
să înceteze imediat înarmarea, 
să se ajungă la o înțelegere cu 
Republica Democrată Germană a 
supra creării unui comitet pe în
treaga Germanie care să se ocu
pe de elaborarea Tratatului de 
pace cu Germania".

BERLIN 28 (Agerpres).
Bucurîndu-se de protecția au

torităților de la Bonn, milita- 
riștii și revanșarzii vest-germani 
își intensifică activitatea. Agen
ția A.D N. anunță că Hans 
Besske, „specialist pentru pro
blemele răsăritene" într-unul din 
ministerele landului Saxonia In
ferioară, luînd cuvînful la o adu
nare a revanșarzilor din Bre
men, a îndemnat la anexarea 
forțată a regiunilor vestice ale 
Poloniei și la restabilirea „ma
relui Reich german" la frontie
rele din 1936.

In Germania occidentală apar 
noi organizații militariste. Re
cent, la Bonn a fost creată „U- 
niunea rezerviștilor Bundes- 
wehrului", avînd drept sarcină 
de a „contribui la pregătirea mi
litară a tineretului". Președintele

1 1 -------------------

acestei noi organizații 
un oarecare Adalbert 
este cunoscut pentru 
sa în favoarea înzestrării Bun- 
deswehrului vest-german cu ra
chete atomice și a sporirii efec
tivului trupelor americane și en
gleze pe teritoriul Germaniei 
occidentale.

t

militariste 
Weimstein 
activitatea

--------- . . . ' =♦♦ -—----------

In sprijinul luptei pentru coexistenta 
între popoare 

realizate 
turile de
se consolidează principiul ne
amestecului.

Cei doi președinți s-au pronun
țat pentru „o dezvoltare armo
nioasă și îhtensă a economiei na
ționale a fiecărei țări și pentru 
lichidarea definitivă pe continent 
a mizeriei și ignoranței". In de
clarație se subliniază că trebuie 
căutate noi căi de colaborare in- 
teramericană, trebuie „coordonate 
și unite eforturile popoarelor A- 
mericii Latine, trebuie dezvoltată 
economia lor, apărate prețurile 
la toate produsele, trebuie spri
jinită intensificarea dezvoltării 
industriale pentru a transforma 
America Latină într-o zonă a 
propășirii, păcii și democrației".

și colaborare
BUENOS AIRES 28 (Agerpres)
Intre 24 și 27 ianuarie preșe

dintele Mexicului, 
a făcut o vizită 
gentina.

După întîlnirile 
dintele Mexicului 
președintele Argentinei, Frondizi, 
a fost adoptată o declarație co
mună în care se spune printre 
altele: „Situația internațională 
contemporană creează condiții 
foarte prielnice pentru ca popoa
rele, prin intermediul guverne
lor lor, să intensifice lupta pen
tru coexistență și colaborare 
rodnică între toate țările în ve
derea realizării unei păci juste, 
a libertății și bunăstării care a- 
duc folos tuturor". In declarație 
se arată că aceste țeluri pot fi

Lopez Mateos, 
oficială în Ar-

pe care preșe- 
le-a avut cu

dacă se respectă drep- 
bază ale popoarelor și

• DELHI. — In dimineața zi
lei de 27 ianuarie au părăsit 
Delhi pe bordul unui avion „II- 
18", plecînd într-o călătorie în 
India K. E. Voroșilov președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., F. R. Kozlov, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și E. A. 

Furțeva deputată în Sovietul Su
prem al U.R.S.S. 
care-i însoțesc.

și persoanele

• BLANTYRE. 
de primul ministru 
tanii, Harold MacMilllan în Nyas- 
saland a prilejuit mari demons
trații din partea populației loca
le în sprijinul acordării inde
pendenței. După cum transmite 
agenția Reuter, la sosirea sa în 
orașul Blantyre primul ministru 
englez a fost întîmpinat de o 
mulțime de africani care au de
monstrat pe străzile orașului stri- 
gînd lozinci în favoarea acordării 
independenței.

Vizita făcută 
al Marii Bri-

proprietarilor 
se perinde 
dispozițiile 
interzis a- 

trei persoa- 
că

PROGRAM DE RADIO
30 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
distractivă, 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Din muzica popoa
relor, 9,00 Curs de inițiere muzi
cală : Concert ghicitoare (VII) 
(reluare), 10,10 Muzică ușoară, 
11,03 înregistrări de muzică fin
landeză primite din partea Radio
difuziunii din Helsinki, 12,00 
Muzică ușoară sovietică, 13,05 
Concert de prînz, 14,00 Muzică 
populară romînească din Banat, 
15,10 Muzică de estradă, 16,15 
Vorbește Moscova 1 17,25 Muzică 
ușoară de compozitori romîni, 
18,00 Roza vînturilor, 19,05 Mu
zică de dans, 20,30 Cine știe cîș- 
tigă ! 21,15 Muzică de dans,
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic și sport. PROGRAMUL 
II. 14,30 Melodii populare romî- 
nești, 16,15 Muzică din baletul t 
„Coppelia" de Delibes, 17,00 
Concert de muzică populară ro
mînească, 19,30 Muzică din 
operete, 20,30 Muzică de dans, 
21,15 La sfîrșit de săptămînă 
cîntec, joc și voie bună.

• PARIS. — Știrile sosite din 
Algeria, unde după cum se știe 
autoritățile guvernamentale au 
instituit cenzura informațiilor, a- 
rată că situația rămîne în conti
nuare tulbure. La Alger ca și în 
alte orașe însemnate ale Alge
riei — Constantine, Bone, Oran 
— grupe de manifestanți, alcă
tuite din elemente din rîndurile 
colonialiștilor și
europeni continuă să 
pe străzi încâlcind 
autorităților care au 
glomerațiile de peste
ne. Aceeași agenție anunță 
deși rebelii continuă să ocupe în 
număr mare cele două străzi în 
care s-au concentrat în orașul 
Alger, pe străzile orașului, mul
țimea strînsă în jurul baricade
lor e mai puțin numeroasă decît 
în zilele precedente. Rebelii dis
pun de un post de radio-emisie. 
Trupele continuă să înconjoare 
baricadele rebelilor fără a lua 
insă măsuri spre a-i împrăștia.

CINEMATOGRAFE
30 ianuarie 1960

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Poemul mării; AL. SA- 
H1A : Torentul; PETRILA : In 
zgomotul roților; LONEA : Tre
nul prieteniei; LIVEZENI : Che
marea văzduhului; AN1NOASA: 
Botagoz; VULCAN : Ani de zbu
cium; LUPENI : Fata în negru; 
BARBATENI : Marinarul îndră
gostit; URICANI : Vremea ghio
ceilor.


