
Deleoatia hrtliiiM IntitHisi Romîn 
in funie inuU Gheorilie tagiii-Bel 

a sosii la Hosiova
MOSCOVA 30 (Agerpres).
Sîmbătă dimineața a sosit la Moscova delegația Partidului 

Muncitoresc Romîn la Consfătuirea reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din țările socialiste ale Europei cu pri
vire la schimbul de experiență în dezvoltarea agriculturii.

Delegația este compusă din tovarășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, conducătorul delegației, Chivu Stoica, Alexandru Moghioroș, 
Alexandru Bîrlădeanu, Ion Cozma.

La gara Kiev delegația a fost întîmpinată de tovarășii 
Averki Aristov, membru al Prezidiului C.C. ail P.C.U.S., secretar 
al C.C. al P.C.U.S., A. Ciuraev, șeful Secției organelor de partid 
a C.C. al P.C.U.S. pentru republicile unionale și de alte persoane 
oficiale.

Delegația a fost de asemenea întîmpinată de Mihail Dalea, 
ambasadorul R. P. Romîne la Moscova.

---------------- O----------------- ■ I

victorii mârcte 
pc calea construcției socialiste

1 Proletari din toate țările, uniți-vă I

A fost dat publicității Comuni
catul Direcției Centrale de Sta
tistică asupra îndeplinirii planu
lui de stat al Republicii Popu
lare Romîne pe anul 1959. Un do
cument de o deosebită însemnă
tate, care p'rin graiul succint al 
cifrelor înfățișează cu o deosebi
tă forță succesele importante pe 
care oamenii muncii din patria 
noastră le-au obținut în cursul 
anului 1959 în măreața operă de 
construire a vieții noi, socialiste.

Cifrele expuse în comunicat 
vin să trezească în inimile tutu
ror celor care muncesc mîndria 
pentru succesele obținute în lup
ta pentru înfăptuirea sarcinilor 
economice puse de partid. Intr-a
devăr, anul 1959 este anul unor 
victorii importante 
lizarea socialistă a 
voltarea agriculturii 
rătată de partid, în 
velului de trai material 
tural al maselor.

Așa cum se arată în 
cat, în industrie planul 
ției globale a fost îndeplinit • în 
proporție de 102,3 la sută iar 
planul producției marfă în pro
porție de 102,6 la sută. In toate 
ramurile economiei naționale pla
nul pe anul 1959 a fost îndepli
nit și depășit. In comparație cu 
anul 1958 producția globală a 
întregii industrii a crescut cu 
11,1 la sută, producția mijloace
lor de producție crescînd cu 14,6 
la sută, ceea ce oglindește apli
carea consecventă de către partid 
și guvern a politicii leniniste de 
industrializare socialistă a țării.

Planul pe anul 1959 a fost în
deplinit și depășit la majoritatea 
produselor industriei mijloacelor 
de producție: la fontă, oțel, la-

BRIGĂZILE SECTORULUI ÎN ÎNTRECERE

în industria- 
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Hegeduș Dănilă 
și Hegy Alexan
dru brigadieri 
sectorul 11 al 
nei Aninoasa 
îndreptau spre bi
rourile sectorului 
11. Sînt în între

cere și trec pe la biroul sectoru
lui să vadă cum stau cu anga
jamentele. Brigada lui Hegeduș 
și-a înscris în programul său de 
muncă să dea în acest an 1000 
tone de cărbune peste plan, să 
ridice randamentul cu 0,3 tone 
peste nivelul planificat, să dea 
cărbune cu un conținut de șist 
vizibil mai mic de 36 kg. pe va- 
gonet (admis 45 kg.), să econo
misească lunar 4 m.c. material 
lemnos prin răpirea stivelor și 
a proptelor înainte de prăbușire. 
Cu aceste obiective, ortacii lui 
Hegeduș a chemat la întrecere 
pe anul I960 brigada lui Hegy 
Alexandru. Cei chemați la între
cere au răspuns că vor da 800 
tone de cărbune peste planul a- 
nual, vor economisi lunar 3 m.c. 
material lemnos, vor mări ran
damentul cu 200 kg. cărbune pe 
cap de om pe post, vor reduce 
consumul de exploziv la fiecare 
50 tone de cărbune cu 3 capse 
și 8 cartușe, vor reduce șistul vi
zibil sub 35 kg. pe vagonet.

Organizația de bază din sector 
în frunte cu tovarășul secretar 
Crîsnic Dionisie a desfășurat 
din timp o susținută muncă po
litică de masă pentru ca toate 
brigăzile sectorului să fie antre
nate în întrecerea socialistă pen- 

i

minate, minereu de fier, țiței, 
benzină, rulmenți, motoare cu 
combustie internă, motoare elec
trice, transformatori electrici, va
goane de călători, autocamioane, 
tractoare, combine pentru cerea
le, sodă calcinată, acid sulfuric, 
anvelope, ciment și altele. Planul 
pe anul 1959 a fost depășit de 
asemenea la o serie întreagă de 
produse de larg consum, între 
care zahăr, cu 26 la sută, la u- 
leiuri comestibile cu 6 la sută, 
precum și Ia țesături de bumbac, 
de lînă, mătase, tricotaje, încăl
țăminte.

Minerii și ceilalți oameni ai 
muncii din Valea Jiului iau cu 
bucurie cunoștință din Comu
nicatul Direcției Centrale de Sta
tistică asupra îndeplinirii planu
lui de stat că Direcția Generală 
Minieră din cadrul Ministerului 
Industriei Grele și-a îndeplinit 
planul pe anul 1959 în proporție 
de 103,1 la sută, că planul de 
producție la cărbune a fost înde
plinit și depășit. La acest im
portant succes o contribuție de 
seamă au adus-o colectivele ex
ploatărilor carbonifere din Valea 
Jiului, care în anul 1959 au dat 
peste plan, pe baza creșterii pro
ductivității muncii, peste 100.000 
tone de cărbune.

Comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică înfățișează drumul 
ascendent al economiei noastre 
naționale, ritmul înalt de dezvol
tare economică pe care numai un 
stat socialist, numai un popor li
ber ce-și construiește propria-i 
fericire îl poate înfăptui.

Realizările înfățișate de Comu
nicatul Direcției Centrale de Sta- 

(Continuare în pag. 4-a)

tru îndeplinirea sarcinilor econo
mice puse de Conferința raională 
de partid. Pentru ca întrecerea 
să se desfășoare viu, să dea cele 
mai bune rezultate, biroul orga
nizației de bază a indicat comi
tetului secției sindicale să orga
nizeze întrecerea între brigăzi cu 
locuri de muncă și condiții ase
mănătoare. Astfel brigada lui 
Cosma Remus a pornit la între
cere cu cea condusă de Heme- 
ric Matei. Brigada condusă de

Enciu Nicolae se află în întrece
re cu cele conduse de Pentec 
Alexandru și Solok loan. Și nu 
numai acestea, ci toate brigăzile 
sectorului 11 se află antrenate în 
întrecerea socialistă.

Păcat însă că urmărirea rea
lizărilor în întrecere se rezumă 
aproape exclusiv la producție, fă
ră să se urmărească în același 
timp și modul cum se duce lup
ta pentru economii. Calculul e- 
conomiilor e lăsat pe sfîrșitul lu
nii, ceea ce nu e tocmai bine. 
Așa cum calcularea economiilor 
de materiale se face lunar, ele 
pot fi făcute tot așa de bine st 
decadal, ceea ce ar permite să se 
ia mai operativ măsuri de înlă
turare a risipei, de micșorare a 
consumurilor specifice, Artifi
cierii pot contribui efectiv la 
evidența consumului de mate
rial de pușcare, iar maiștrii mi

Way

Lucrările Conferinței raionale 
U. T. M.

Organ ai Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional
4 pag. 20 bani

La București a început

i au fost
Anital Ște-
Comitetu-

ales 
care

loși 
din
tovarăși: 

al C.C. al 
al Comi-

Ieri dimineață, într-o atmosfe
ră plină de entuziasm, a avut 
loc în sala clubului A.S.I.T. din 
Petroșani deschiderea Conferin
ței raionale U.T.M. La lucrările 
ei participă delegați ai organi
zațiilor U.T.M. din întreaga Vale 
a Jiului și numeroși invitați.

Lucrările conferinței 
deschise de tovarășul . 
fan, prim-secretar al 
lui raional U.T.M.

In unanimitate a 
prezidiul conferinței 
fac parte următorii 
Barna Ioan, membru ; 
P.M.R., prim-secretar 
tetului raional de partid, Dejeu 
Dumitru, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popular 
regional Hunedoara, Nistor Oc
tavian, delegat al C.C. al U.T.M., 
Szabo Carol, prim-secretar al 
Comitetului regional U.T.M., 
Szuder Wiliam, membru în Bi
roul Comitetului raional 
partid, director general 
C.C.V.J., Antal Ștefan, prim-se
cretar al Comitetului raional 
U.T.M., Popîrțag Grigore, miner 
fruntaș de la mina Vulcan, Co- 
jocaru Gheorghe, secretar al 
comitetului U.T.M. mina Petrila, 
Cîrciumaru Victor, miner frun
taș de la mina Uricani, Rakoczi 
Viorica, funcționară la mina Lu- 
peni, Roșu Dumitru, secretarul 
organizației U.T.M. de la șan
tierul de construcții din Petro
șani1, Micheș Gheorghe, secreta
rul comitetului U.T.M. de la 
Institutul de mine din Petroșani, 
Jurca Silvia, directoarea Școlii 
de 7 ani Aninoasa.

de 
al

mă a luat
Ciolofan Miron, care 
mortul Comisiei de 

In continuare au
cuții în jurul dării de 
asupra activității 
raional U.T.M.

Lucrările conferinței continuă. 
(Citiți în pagina a 3-a: Da

rea de seamă asupra activității 
Comitetului raional U.T.M., pre
zentată de tovarășul Antal Ște
fan).

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

Toate sectoarele minei Lonea — 
peste plan

Colectivul minei Lonea s-a an
gajat să extragă peste plan pînă 
la 1 Mai cel puțin 6000 tone de 
cărbune, adică aproximativ 1500 
tone pe lună. Iată însă că mine
rii de aici, avînd create condiții 

se știa că

neri la urmărirea angajamente
lor de întrecere privind economi
sirea lemnului de mină.

lată numai un exemplu. Por
nind și ele la întrecere, brigăzile 
de întreținere s-au angajat între 
altele să recupereze lunar 10 că
rucioare de lemn vechi, care să 
fie trimis în abatajele figuri spre 
a fi folosit la stive. Către sfîr
șitul lunii ianuarie 
brigada lui Hegeduș Dănilă și 
Hegy Alexandru își îndeplinesc 
cu cinste angajamentele de între
cere, că brigada lui Codrea Du
mitru a dat peste plan 334 tone 
de cărbune, cea a lui Cosma Re
mus, 136 tone etc. In schimb nu 
se știe dacă brigăzile de la în
treținere au trimis — așa cum 
s-au angajat în întrecere — vre
un cărucior de material lemnos 
recuperat spre abatajele în figu 
ri. Și acest lucru nu este impo
sibil.

In întreaga Vale a Jiului, în
trecerea se desfășoară sub sem
nul luptei pentru cărbune mai 
mult, mai bun și mai ieftin. An
gajamentele de întrecere luate de 
brigăzile de mineri din sectorul 
11 Aninoasa urmăresc atingerea 
acestui obiectiv. Este însă nece
sar ca și evidența întrecerii să 
nu se rezume numai la cantitate, 
la volumul producției, ci să pună 
operativ în lumină cum se duce 
lupta pentru calitate, pentru re
ducerea prețului de cost, căci nu
mai astfel brigăzile sectorului își 
vor îndeplini cu cinste angaja
mentele luate.

1. B,

In continuare au fost alese 
organele conferinței.

In secretariatul conferinței au 
fost aleși tovarășii Leoveanu 
Gheorghe, Trușcă Gheorghe, Du
mitra? Ioan, Safta Raveca, Re- 
bedea Miron.

In comisia de redactare a 
proiectului de hotărîri a confe
rinței au fost aleși tovarășii 
Geamănă Constantin, Plăvichea- 
nu Dumitru, Jura loan, Voinic 
Paul, Kelemen Rozalia.

In comisia de validare au fost 
aleși tovarășii Man Iuliu, Onaic 
Tiberiu, Blaj Virgimica, Anițes- 
cu Vasile, Bîldea Nicolae.

Conferința raională U.T.M. a 
aprobat următoarea ordine de zi:

1. Darea de seamă a Comite
tului raional U.T.M. și a Comi
siei raionale de revizie.

2. Alegerea Comitetului raio
nal U.T.M., a Comisiei raionale 
de revizie și a delegaților la 
Conferința regională U.T.M.

Trecîndu-se la primul punct 
de pe ordinea de zi a luat cu- 
vîntul tovarășul Antal Ștefan, 
care a prezentat darea de seamă.

După prezentarea dării de sea- 
cuvîntul tovarășul 

a expus 
revizie.

urmat dis- 
seamă 

Comitetului

bune de muncă, și-au întrecut 
propriul angajament. Pînă la 29 
ianuarie ei au trimis la prepa- 
rația Petrila 1899 tone de căr
bune peste plan. La obținerea 
acestui important succes și-au 
adus contribuția toate sectoarele 
minei. Merită evidențiate efortu
rile colectivului de la sectorul 
II al minei care în ultimele pa
tru zile a extras în plus de 
sarcina planificată 267 tone de 
cărbune. In întrecerea socialistă 
pe mină se situează acum mine
rii sectorului IV care în ultimele 
patru zile au dat peste plan nu 
mai puțin decît 620 tone de căr
bune.

> ★ In toamna anului trecut un
l grup de muncitori, ingineri și 
s tehnicieni de la preparați'! Lu- 
( peni a făcut un valoros schimb 
| de experiență cu preparatorii din 
\ Petrila. Atunci, participanții la 
1 schimbul de experiență care a 
| avut loc la Petrila și-au împărtă- 
« șit multe lucruri între ei,
) Acum cîteva zile un alt schimb 
f de experiență, de astădată ținut 
| la preparația Lupeni, a avut loc 
\ între delegații acelorași uzine. 
/ Cu acest prilej delegații petri- 
j leni au văzut modificările făcu- 
< te la pompele din flotație, felul 
) cum se realizează concasarea 
i blocurilor de cărbune în sortare, 
\ cum a reușit colectivul sectoru- 
l lui. de transport să înlăture în- 
| ghețarea liniilor normale de sub 
Spreparație și cum funcționează 
f zețajul.
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întâlnirea tineretului 
și studenților din țările 

regiunii Balcanilor 
și Mării Adriatice

Sîmbătă dimineața lai Casa de 
cultură a studenților „Grigore; 
Preoteasa" din Capitală, s-a des-: 
chis întîlniirea tineretului și stu
denților din țările regiunii Bal-1 
cânilor și Mării Adriatice, inii-’ 
țiată în urma propunerii făcută) 
de Uniunea Tineretului Munci
tor și Uniunea' Asociațiilor Stu
denților din R. P. Romînă.

La lucrările întîlnirii iau parte 
peste 250 de tineri din R. P. Al
bania, R. P. Bulgaria, Grecia,! 
Italia, R.P.F. Iugoslavia, R. P. j 
Romînă precum și observatorii! 
din partea, tineretului din Cipru.

Sînt de asemenea prezenți oas
peți de onoare: deputați, acade
micieni, oameni de știință, artiști 
din țările regiunii Balcanilor și 
Mării Adriatice, precum și nu
meroși ziariști romînil și străini.

Răspunzînd invitației Comite
tului de pregătire, la întîlnire a- 
sistă Christian Echard, secretar 
general al F.M.T.D., Rolf We
issbach, secretar al F.M.T.D., 
Hans Dall, secretar al C.O.S.E.C., 
Sudhandhu Chaudhuri, secretar 
al U.I.S.

In numele Uniunii Tineretu
lui Muncitor și al Uniunii Aso
ciațiilor Studenților, al întregu
lui tineret din R. P. Romînă, Ni
colae Roman, secretar al C.C. al 
U.T.M., a salutat 
ții la întîlnire.

Prin îndelungi 
gații la întîlnire 
zidiul.

In continuare, ședința a 
prezidată de Todi Lubonja (R.P. 
Albania). A fost adoptată ordi
nea de zi și programul desfășu
rării întîlnirii.

Primit cu vii aplauze Virgil 
Trofin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., a prezentat raportul ge
neral : „Contribuția tineretului și 
studenților din regiunea Balca
nilor și Mării Adriatice pentru 
transformarea acestei regiuni 
într-o zonă a păcii, denucleari- 
zată, pentru lărgirea cooperării 
și dezvoltării relațiilor de prie
tenie între tineret și studenții din 
această parte a lumii".

Lucrările întîlnirii continuă.

pe participan-

aplauze 
au ales

dele-
pre-

fost

c u R T
★ In cadrul unei șezătoare la 

căminul cultural din Coroești, 
un grup de femei întovărășite 
vor prezenta un program artis
tic compus din cîntece, recitări, 
scenete și dansuri. Repertoriul 
cuprinde bucăți din programul 
artistic cu care echipa întovără- 
șitelor se pregătește pentru Ziua 
Internațională a Femeii. 1

★ Pe patinoarul din Lupeni C 
amatorii de hochei pe gheață r 
vor avea prilejul să vadă în j 
curînd primul joc al tinerei echi- C 
pe de hochei a preparației Lu- < 
peni. Deocamdată hocheiștii Ko— 1 
vacs 1., Laszlo L, Ardeleanu V., / 
Laszlo A., Smaranda N, Imre \ 
B„ Voiculescu V., Szoke Ștefan ( 
și alții se pregătesc intens pen- J 
tru jocul pe care-l vor susține S 
in fața publicului lupenean. s
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ULTU Ă-A
UN NOU CERC LITERAR

Cu sprijinul cenaclului literar 
„Minerul" din Petroșani și a Co
misiei regionale de îndrumare a 
cercurilor literare, joi după-amia
ză, în cadrul clubului minier din 
Lupeni, a luat ființă un nou cerc 
literar.

Acesta este cel de-al treilea 
cerc literar înființat în Valea 
Jiului, pentru îndrumarea crea
țiilor tinerilor începători pe tă- 
rîmul literaturii.

Pentru a cinsti memoria unuia 
dintre cei mai talentați tineri 
poeți romîni ai zilelor noastre, 
mort înainte de vrerne, cercul a 
primit numele lui „Nicolae La
biș".

La secția din ■ 
Petroșani a Șco- 

| Iii elementare de | 
; muzică din Deva ; 
au posibilitatea ' 

i să-și dezvolte ta- 
I lentul muzical fiii 

oamenilor muncii 
din Valea Jiului, 
care n-au împli
nit încă vîrsta de 
14 ani pentru a 
se putea înscrie 
la Școala popu
lară de artă.

în clișeu: La 
una din orele 
practice de mu- | 
zică, ale noii sec- j 
ții muzicale din I 
Petroșani.

..... . --------------------------------------- 1

r 
i

In cadrul cercului „N. Labiș" 
din Lupeni sînt înscriși munci
tori, intelectuali, elevi și stu- 
denți cu dragoste de literatură.

Din biroul nou ales fac parte 
muncitorii Ardeleanu loan și 
Goanță Grigore, studentul mi
nier Burețea Ioan, prof. Purdea 
Emilia și Pascu Arthur, respon
sabil al emisiunii stației locale 
de radioficare.

In planul de activitate cercul 
și-a inclus, pe lîngă munca de 
creație propriu-zisă, organizarea 
de manifestări publice — simpo
zioane, serate literare, concur
suri pe teme actuale, recenzii de 
cărți, programe speciale la sta
ția de radioficare etc. — menite 
să vină în sprijinul culturaliză
rii oamenilor muncii din locali
tate și împrejurimi.

Totodată, biroul cercului și-a 
propus ca punct important spri
jinirea activității brigăzilor ar
tistice din cadrul clubului.

NOI SPECTACOLE
Iubitorii de piese dramatice 

din Petroșani au avut ocazia să 
asiste joi la o nouă premieră a 
Teatrului de stat din localitate. 
E vorba de data aceasta de pre
zentarea spectacolului „Inspecto
rul de poliție" de J. B. Priestley, 
în regia lui Horia Popescu.

In distribuție apar: Ana Col- 
da (Sybile Birling), Gh. lordă- 
nescu (Arthur Birling), Anca Le- 
dunca (Sheila), Lucian Temelie 
(Erich), Ioan Pavlescu (inspec
torul Goole), Ștefania Donca (Ed
na), și VI. Jurăscu (Gerard).

Un spectacol pentru toate vîrs- 
tele a pregătit Teatrul de păpuși 
„Vasilache** din Petroșani. Pie
sa, pusă în scenă de loan Co- 
man, este o comedie în 3 acte 
și 10 tablouri „Vasilache la ța
ră" de A. Predescu și N. Stro- 
iescu.

Intr-o concepție interesantă, 
montarea noii piese este îmbogă
țită de muzica plină de lirism 
care o însoțește, realizată de 
compozitorul local Al. Jeles.

....

Cu prilejul centenarului 
„A. P. CEHOV44

In săptămîna aceasta, 
la clubul minier din 
Lupeni s-au organizat o 
seamă de acțiuni închi
nate sărbătoririi a 100 
de ani de la nașterea 
marelui scriitor clasic, 
rus A. P. Cehov.

La începutul săptămî- 
nii a avut loc o seară 
literară, în care prof. 
Ștefănescu Silvia a fă
cut o prezentare a vie
ții și operei marelui 
scriitor.

In ziua de 27 ianuarie 
cu concursul Teatrului 
de stat, în sala de con
ferințe a avut loc un 
simpozion Cehov. In 
prima parte a luat cu- 
vîntul prof. Goja loan, 
director al Școlii medii 
mixte din localitate, ca
re a vorbit celor 300 de

participanți despre Ce
hov ca maestru al ge
nului scurt.

In partea a doua a 
simpozionului, actorul 
Dem. Columbeanu, ele
vii Crîsnic Oliviu și Bi
rou C-tin au dat citire 
cîte unei schițe de Ce
hov. Apoi, actorii I. 
Mărgăritescu și G. Do- 
ru, au interpretat schița 
„Chirurgie".

Tot cu acest prilej, 
pe tema centenarului A. 
P. Cehov, în cadrul clu
bului se va organiza du
minică, 31 ianuarie, un 
concurs „Drumeții ve
seli", în care se vor în
trece elevii claselor a 
X-a a Școlii medii mix
te din localitate.

M. SOLOMON
corespondentă

de el cu niște mîini vinjoase, 
nevăzute.

— Aduceți niște traverse, spu
se maistrul.

Au adus niște traverse, au pus 
una din tobe pe traversă și ia
tă l ea a început să alunece as
cultătoare, spre locul indicat, 
spre o clădire apropiată.

Trebuia acum pusă pe posta
ment. Cu ce ? Cum ? Foarte grea 
fiind, noua instalație nu putea 
fi ridicată.

Maistrul Lupu Dumitru arun
că pentru o clipă privirea spre 

tavanul încăpe
rii, unde a fost 
introdusă toba.

O macara l 
el.

adusă. Dar

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

„POEMUL MOȘII” — ii meuieiă festivă
Gerul pișcă cu lăcomie fețele 

îmbujorate. în curtea uzinei lu
crează doi oameni. Unul e mai 
vîrstnic, iar celălalt pare foarte 
tînăr. Se muncesc de aproape 
două ore să găsească o soluție 
pentru a putea să monteze cele 
două tobe ale noii mașini de cu
rățat lanțurile de crațere. Lucra
rea e urgentă. Chiar foarte ur
gentă.

De curlnd în cadrul secției 
construcții metalice de la Uzina 
de reparat utilaj minier Petro
șani a sosit o comandă mare de 
lanțuri. Ele sînt ..

te, se sudează la 
mașină cap la cap 
și apoi bavura 
care rămine (par
tea inutilă a sudurii) trebuie cu
rățată.

Manual această operație e foar
te anevoioasă, un singur munci
tor vreme de 8 ore reușește să 
îndepărteze bavura abia de pe 
un lanț. In schimb tobele aces
tea, montate pe noua mașină, în
locuiesc cu succes munca a 10— 
15 oameni. Și ce frumos sînt cu
rățate lanțurile cu noua mașinal 
Ai impresia că sînt nichelate.

Ei, dar, pînă una-alta tobele 
sînt tot nemontate. Trebuie nea
părat cît mai repede montate. Și 
sînt atît de grele! Spațiul unde 
se montează este foarte îngust, 
greu te poți aici mișca în voie.

Muncitorul cel vîrstnic, tov. 
Uțaș Francisc, după o clipă de 
gîndire se adresă tinărului or
tac, utemistul Petru Rădoi.

— Cheamă maistrul, măi bă
iatule, că i ceva bai aici. Iacă, 
vremea zboară, și pînă la ora 
două tobele trebuie montate.

Maistrul Lupu Dumitru a so
sit într-un suflet. A cam price
put care-i necazul. De aceea a 
mai adus cîțiva muncitori cu el. 
Tobele se cereau ridicate pentru 
montare. Dar nici vorbă s-o poa
tă face, nici cu ajutorul primit.

, Pămîntul parcă le ținea țintuite

spuse 
fostM acaraua a

unde să fie agățată. In căpriorii 
de sus, niște căpriori de brad, 
nu prea aveau încredere că pot 
rezista unei greutăți prea mari.

— Să încercăm totuși, spuse 
maistrul.

în cinci minute macaraua a 
fost agățată sus, apoi toba a 
fost prinsă de cîrligul macaralei 
și încet, încet, a început să fie 
ridicată.

Lemnul a rezistat. Toba s-a 
supus ascultătoare. Acum își o- 
cupă liniștită locul. La fel s-a 
montat și cealaltă tobă.

Maistrul răsuflă ușurat, 
față i-au apărut broboane de su
doare.

Tobele fiind montate, de mîine 
sau chiar de după-amiază vor pu
tea să fie folosite.

— Cîte e ora, măi băieți ? în
trebă maistrul.

— De-abia e 10, i se răspun
de.

Pc față i-a apărut un zîmbet:
— Bună treabă am făcut I Am 

terminat montarea cu patru orc 
mai repede.

CĂLIN MARIN
muncitor U.R.U.M.P., membru al 

cenaclului literar „Minerul"

Sîmbătă, 30 ianuarie, 
la cinematograful „7 No
iembrie" a avut loc pre
miera festivă a filmului 
sovietic pentru ecran lat 
„Poemul mării", creație 
a studiourilor „Mosfilm".

Iată pe scurt subiec
tul filmului...

...Construcțiile hidro
centralei de la Kahovka 
se apropie de sfîrșit. In 
curînd, fluviul Nipru va 
fi indîguit și o vastă 
întindere de pămînt 
va fi inundată. O 
mare artificială va fi 
creată. In zona ce ur
mează a fi inundată se 
află și satul Zelenîi Kut, 
ce-și trăiește ultimele 
zile. Pe versantul unui 
deal, la țărmul viitoarei 
mări se construiesc noi

le așezări pentru locui
torii ce vor trebui să 
părăsească satul Zelenîi 
Kut. Din toate colțurile 
Țării Sovietice vin’ spre 
a-și lua bun rămas de 
la satul natal, profesori, 
generali, medici, agro
nomi, ofițeri, ingineri.

Zugrăvind portretul 
profund și detailat al 
diferitelor caractere, con- 
fruntînd în conflicte dra
matice puternice perso
najele pozitive, întru
chipare a chipului omu
lui sovietic — și perso
najele negative — oa
meni străini societății 
sovietice, filmul afirmă 
victoria noului asupra 
vechiului, respirînd un 
mare entuziasm și un 
profund umanism.

Pe

i.

oropsiți ai vieții, 
la foame, sus 1 
inimi răzvrătirea,

V'

TEXT COMPLET

INTERNAȚIONALA
Versuri de Eugen Pottier

Muzica de Ad. Degeyter

Sculați, voi 
Voi osîndiți 
Să fiarbă-a
Să-nceapă al lumii vechi apus 1 
Sfîrșiți odată cu trecutul negru, 
Sculați, 
Azi nu
Luptați

popor de osîndiți ! 
sinteți nimic în lume, 
ca totul voi să fiți !

Refren :
Hai la lupta cea mare
Rob cu rob să ne unim, bis.
Internaționala
Prin noi s-o făurim.

II.
Stăpînii-n slava lor netoată 
Ce au făcut pentru norod, 
A trîntorilor cruntă gloată, 
Decît să-i fure-al muncii rod ? 
In groase lăzi de fier ascuns-au 
Avutul nostru cei sătui. 
Luîndu-1 înapoi, poporul 
Lua-va numai dreptul lui.

Refren :
Hai la lupta cea mare...

III.
Ne-au dat miros de praf bogății 
Pace-ntre noi și iuptă lor ; 
Cînd s-or uni cu noi, soldații 
Vor pune arma la picior.
Și de-or mai încerca pahonții 
Să ne măcelărească-apoi 
Vor ști îndată că toți glonții 
Sînt pentru ei, nu pentru noi.

Refren:
Hai la lupta cea mare...

IV.
Sculați! Nu-i nici-o mîntuire 
In regi, ciocoi sau dumnezei 
Unire, muncitori, unire 
Și lumea va scăpa de ei.
Prea mult ne-au despuiat tîlharii 
Ce-n lene, lux, desfrîu se scald ; 
Să ne unim toți proletarii 
Să batem fierul cît e cald.

Hai
Refren: 

la lupta cea mare...

V.

ne-au tras în piepturi,piine, plumbi
pus la sarcini mii și mii;

Drept
Ne-au
Pe cînd cei mari au numai drepturi, 
Noi n-avem decît datorii.
Destul am plîns cerșind dreptatea, 
Muncind de-a pururea, pribegi, 
Flămînzi și goi: egalitatea 
Dă omenirii alte legi.

Refren:
Hai ia lupta cea mare...

VI.
Țărani și muncitori noi sîntem 
Partidul mare muncitor ;
Pămîntul este al celor harnici,
Cei leneși plece unde vor 1
Cînd vulturi lacomi, corbi de pradă 
N-or mai pluti, nori negri-n vînt, 
Pe cer luci-va-ntotdeauna
Al înfrățirii soare sfînt.

Refren:
Hai Ia lupta cea maire...

<

PASIUNEA PENTRU CITIT
Tînărul Popescu Ioan, reușeș

te, ca de altfel mulți tineri din 
Valea Jiului, să îmbine armonios 
munca din subteran cu cea de 
culturalizare.

In urmă cu cîțiva ani, cînd a 
poposit pe meleagurile noastre 
de prin părțile Bucureștiului, nu 
prea știa el multe despre mină, 
despre minerit.

De la început i-a plăcut mina, 
reușind să se califice în scurt 
timp ca ajutor miner.

Pe lîngă munca în mină îl pa 
sionează și cititul.

La început a împrumutat de la 
biblioteca clubului minier din 
Petrila cărți mai ușoare, apoi 
din ce în ce mai grele, ajungînd 
azi să înțeleagă minunatele scrieri 
ale clasicilor universali.

Literatura sovietică ocupă un 
loc de frunte între cărțile sale 
preferate. A citit cu deosebită 
plăcere romanele „Bărbăție",

„Anii crînceni", „Povestea unui 
om adevărat" și altele.

Scriitorii noștri contemporani 
îi plac de asemenea foarte mult. 
Astfel, romanele „Desculț" ori 
„Negura”, „Rădăcinile sînt ama
re" sau „Pe muchie de cuțit" 
l-au ținut treaz multe seri, pînă 
noaptea tîrziu.

Și astfel, în anul 1959 a reușit

să citească nu mai puțin de 150 
volume.

Tovarășa bibliotecară Budea 
Aurica, văzîndu-i setea de lite
ratură, l-a îndemnat să facă re
cenzii, pe care le-a prezentat al
tor cititori, l-a îndemnat să par
ticipe la seri și șezători literare.

Insigna „Prieten al cărții", pe 
care a dobîndit-o de curînd, este 
o mărturie a dragostei sale pen
tru citit.

De asemenea, activează cu suc
ces în brigada artistică de agi
tație, fiind un talentat artist a- 
mator.

Acesta a făcut conducerea clu
bului minier din Petrila să-l nu
mere printre colaboratorii săi de 
bază.

S. RADU



Darea de seamă asupra activității Comitetului 
raional U.T.N. prezentată de tov. Antal ștclan

Darea de seamă a Comitetului raional U.T.M. prezentată în 
conferință — după ce a trecut (n revistă principalele evenimente 
interne și internaționale — a analizat activitatea desfășurată de 
Comitetul raional U.T.M. de la ultima conferință raională. Ea a 
scos în evidență mai ales munca politică și organizatorică desfă
șurată de Comitetul raional U.T.M. și de organizațiile U. T. M. 
din raion pentru mobilizarea tineretului Văii Jiului la înfăptuirea 
sarcinilor economice puse de partid, pentru educarea comunistă a 
tinerilor

Crește contribuția tinerilor 
la îndeplinirea sarcinilor de plan

In perioada ce a trecut de la 
ultima conferință raională U.T.M., 
a subliniat darea de seamă, con
tribuția tinerilor mineri de la 
exploatările miniere din Valea 
Jiului la sporirea producției de 
cărbune a crescut substanțial.

In cursul anului 1959 tinerii 
mineri din Valea Jiului au ex
tras 76.000 tone de cărbune peste 
plan, din care 27.000 tone căr
bune cocsificabil.

O mare contribuție la obține
rea acestor succese au adus bri
găzile de tineret conduse de tov. 
Toacă Ștefan de la mina Lonea, 
Michiev Gheorghe de la mina 
Petrila, Schneider Francisc de 
la mina Aninoasa, Hunyadi loan 
de la mina Vulcan. Diana Chițu 
de la mina Lupeni, Hrițcan Va- 
sile de la mina Uricani și multe 
altele, care și-au depășit sarci
nile de plan cu cîte 1.700—5.000 
tone de cărbune.

Rezultatele însemnate obținute 
tinerii mineri în lupta pen- 
sporirea producției de căr

bune sînt un rod al îmbunătă
țirii preocupării organizațiilor 
U.T.M. pentru întărirea și crea
rea de noi brigăzi de tineret.

In raionul nostru există în 
prezent 413 brigăzi de produc
ție ale tineretului, față de 284 
cîte erau la conferința anterioa
ră, în care sînt cuprinși un nu
măr de 6.800 tineri. Din totalul 
brigăzilor de tineret 179 lucrea
ză în subteran.

Comitetul raional U.T.M. și 
organizațiile U.T.M. au avut o

Tineretul — luptător activ 
pentru economii

In anul care a trecut, a subli
niat darea de seamă, prin mun
ca politică desfășurată de orga- 
i 'ațiile U.T.M., sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, lupta 
pentru economii a constituit un 
obiectiv de seamă în munca ti
nerilor.

Prin măsurile luate de Comi
tetul raional U.T.M.. tineretul 
din Valea Jiului a obținut în 
anul 1959 economii în producție 
prin reducerea consumurilor 
specifice de materiale și energie 
în valoare de 1.703.628 lei.

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică sînt o formă concre
tă de organizare și mobilizare 
a tineretului la realizarea de e- 
conomii. Sub conducerea orga
nizațiilor de partid, organiza
țiile U.T.M., ajutate de Comite
tul raional U.T.M. s-au preocu
pat cu simț de răspundere de 
constituirea unui număr cît mai 
mare de brigăzi utemiste de mun
că patriotică.

In perioada de care se ocupă 
darea de seamă s-au creat în 
raion 158 brigăzi de muncă pa
triotică, în care sînt cuprinși un 
număr de 5.210 utemiști și ne- 
utemiști.

Prin brigăzile de muncă pa
triotică și prin acțiunile între
prinse de tinerii neîncadrați în 
aceste brigăzi, organizațiile 
U.T.M. au mobilizat un număr 
de 8.500 tineri Ia diferite acțiuni 
de folos obștesc care au efectuat 
168.200 ore de muncă patriotică 
la colectarea a 2.550.000 kg. fier

Educarea comunistă a tinerilor — 
sarcină centrală a organizațiilor U. T.M.

In perioada ce a trecut de la 
conferința anterioară, a arătat 
în continuare darea de seamă, 
Comitetul raional U.T.M. sub 
conducerea partidului, a obținut 

preocupare deosebită pentru lua
rea în patronajul tineretului de 
noi secții și sectoare de produc
ție. Numărul secțiilor și sectoa
relor de tineret a crescut în a- 
nul 1959 cu 17 față de conferin
ța anterioară. In cele 28 secții 
și sectoare de tineret existente 
în raionul nostru, sînt cuprinși 
un număr de 7.000 tineri.

In munca și activitatea sa de 
zi cu zi, Comitetul raional U.T.M. 
a îndrumat cu atenție și organi
zațiile U.T.M. din celelalte ra
muri de activitate economică ca 
cele de la prepairațiile Petrila și 
Lupeni, U.R.U.M.P., termocen
trala Paroșeni, Filatura Lupeni, 
Depoul C.F.R. Petroșani, con
strucții și altele.

De un real folos în creșterea 
producției, productivității muncii 
și reducerea prețului de cost au 
fost sezisările făcute de unele 
posturi utemiste de control. In 
anul 1959 în raionul nostru s-au 
creat 66 posturi utemiste de 
control.

Activitate bună au desfășurat 
mai ales posturile utemiste de 
control de la sectoarele IV — 
mina Vulcan, II — mina Petri
la, I — mina Aninosaa și altele 
care au combătut cu tărie in
disciplina în producție, risipa de 
materiale și au făcut numeroa
se propuneri pentru îmbunătăți
rea procesului de producție.

Calificarea tineretului a stat 
de asemenea în centrul atenției 
organizațiilor U.T.M.

vechi. De asemenea organizațiile 
U.T.M., sub conducerea organi
zațiilor de partid, au mobilizat 
brigăzile patriotice și Ia alte 
acțiuni : înfrumusețarea parcuri
lor și amenajarea de spații verzi, 
plantarea a 161.000 puieți, cu
rățirea și îngrijirea a 32 ha. pă
duri. S-au evidențiat în antrena
rea tinerilor la acțiuni de folos 
obștesc organizațiile U.T.M. de 
la Institutul de mine. Grupul 
școlar minier Petroșani, coope
rativa „Jiul", întreprinderea „6 
August" și altele. Prin acțiunile 
întreprinse, brigăzile de muncă 
patriotică au realizat economii 
în valoare de 4.826.652 lei. In 
cursul anului trecut, tineretul 
Văii Jiului și-a adus contribu
ția la lupta pentru economii 
realizînd în total 7.745.985 lei 
economii.

In continuare, darea de seamă 
a subliniat că pe lîngă realiză
rile obținute de tinerii raionu
lui în îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice, s-au manifestat și u- 
nele lipsuri. Unele brigăzi de 
tineret de la minele Petrila, Lu
peni, muncesc formal, nu-și în
tocmesc cu regularitate progra
me de lucru, nu organizează ac
tivități educative cu tinerii, fapt 
ce face să nu se obțină rezultate 
pe măsura posibilităților. Lip
suri au existat mai ales în pri
vința îndrumării brigăzilor sla
be. Acest lucru a făcut posibil 
ca lunar un număr de 30 bri
găzi de tineret să rămînă sub 
plan. Aceste lipsuri trebuie grab
nic lichidate.

noi succese în munca de educa
re comunistă și patriotică a ti
neretului. Organizațiile U.T.M. 
au cultivat în rîndurile tinerilor 
tradițiile revoluționare de luptă 

ale poporului nostru muncitor, 
ale partidului și U.T.C.-ului.

Un rol însemnat în educarea 
comunistă și patriotică a tinere
tului l-a avut învățămîntul po
litic U.T.M. In anul școlar 1958- 
1959 învățămîntul politic a cu
prins peste 7.800 tineri utemiști 
și neutemiști.

Unele cercuri „Să ne cunoaș
tem patria" ca cele conduse de 
tov. Gaftiniuc Ecaterina, Piters 
Ana, Onac Tiberiu au organi
zat excursii colective la Doftana 
și Sarmisegetuza și alte acțiuni 
cu caracter politic.

Numărul cercurilor de învăță- 
mînt a crescut în acest an șco
lar cu 41. Organizațiile de par
tid au acordat un ajutor de preț 
în îmbunătățirea învățămîntului 
de organizație prin cei 297 pro
pagandiști membri și candidați 
de partid, care conduc cercurile 
de învățămînt U.T.M.

Cu mult simț de răspundere 
s-au ocupat unii propagandiști 
cum sînt tov. Bîldea Nicolae, 
Cătrîn Ioan, Roja Rudolf și al
ții, de organizarea de acțiuni cu 
caracter patriotic cu cursanții 
din cadrul cercurilor pe care le 
conduc, reușind să obțină în
semnate succese în ridicarea pre
gătirii politice și ideologice a u- 
temiștilor.

Prin grija organizațiilor U.T.M. 
în majoritatea cercurilor politi
ce U.T.M. lecțiile sînt predate 
la zi, cu conținut bogat și atrac
tiv, ceea ce a făcut ca și parti
ciparea cursanților la activitatea 
cercurilor să devină tot mai bună.

In educarea comunistă a tine
retului un rol de seamă au avut 
întîlnirile organizate între tine
ret și activiști de partid și de 
stat vîrstnici.

Organizațiile U.T.M. din Lu
peni, Vulcan, Petroșani, au or
ganizat în colaborare cu S.R.S.C. 
și A.R.L.U.S. conferințe despre 
caracterul antiștiințific al reli
giei, despre felul cum a fost re
zolvată problema națională din 
patria noastră, despre marile 
realizări ale Comsomolului. La 
colțurile U.T.C. înființate în 
majoritatea organizațiilor noas
tre s-au ținut conferințe despre 
viața și munca eroilor uteciști. 
Unele organizații de bază au a- 
cordat o mai mare atenție or
ganizării adunărilor generale cu 
temă. Au fost organizate adu
nări tematice pe diferite teme, 
ca de pildă „Cinstea de a de
veni candidat de partid", „Car
netul roșu de U.T.M." și altele. 
Aceste adunări au dezvoltat dra
gostea tinerilor față de partidul 
clasei muncitoare, față de orga
nizația noastră de tineret.

Rezultatele obținute de tinere
tul nostru în realizarea sarcini

lor economice se datoresc în primul 
rînd îmbinării în mod armonios 
a educației primite prin formele 
de învățămînt, prin întîlnirile 
cu comuniști și a conferințelor 
expuse, cu practica din produc
ție. Aceasta a dus în mare mă
sură la lichidarea absențelor 
nemotivate și a cazurilor de in
disciplină, la ridicarea aportului 
lor în sporirea producției și rea
lizarea de economii.

In comparație cu alți ani Co
mitetul raional U.T.M. și orga
nizațiile U.T.M., cu ajutorul or
ganizațiilor de partid, s-au preo
cupat cu mai multă competență 
de organizarea timpului liber 
al tineretului. In scopul cunoaș
terii bogățiilor și frumuseților 
patriei, au fost organizate cu 
tineri peste 50 excursii la Ada- 
Kaleh, Hunedoara, în întreprin
derile raionului nostru etc. S-au 
organizat concursuri „Cine știe 
cîștigă" și „Drumeții veseli" pe 
teme ca „Marea noastră prie
tenă U.R.S.S.", „Relațiile romî- 
no-ruse de-a lungul veacurilor", 
pe teme ale protecției muncii etc. 
Unele comitete U.T.M.. cum sînt 
cele de la mina Lupeni și 
U.R.U.M.P. au obținut succese 
în organizarea joilor de tineret, 
care s-au desfășurat deseori cu 
programe artistice bogate, cu 
concursuri—ghicitoare. Joile de 

tineret au contribuit la atrage
rea tineretului la citirea litera
turii. In perioada care a trecut 
de la conferința anterioară peste 
2.000 tineri s-au înscris la con
cursul „Iubiți cartea" iar 504 
au devenit purtători ai insignei 
„Prieten al cărții". In căminele 
de tineret au fost organizate în 
colaborare cu comitetele sindi
cale, biblioteci volante cu cărți 
adecvate muncii și vieții tinere
tului. In timpul liber tineretul a 
fost îndrumat și spre activita
tea cultural-sportivă. Cele 41 for
mații artistice culturale din ra
ionul nostru cuprind un număr 
de peste 1.100 tineri.

In educarea tineretului în spi
ritul patriotismului socialist și 
a cunoașterii de către acesta a 
valorilor culturale ale poporu
lui nostru, un rol de seamă l-au 
avut festivalurile tineretului, ca
re au intrat în tradiția organi
zațiilor U.T.M. din Valea Jiului. 
Spre deosebire de anii prece
dent, în această perioadă, în 
toate localitățile raionului nos
tru s-au desfășurat festivaluri 
ale tineretului, care fiind bine 
pregătite au constituit adevăra
te sărbători de masă. La festi
valurile locale și raionale, au 
participat peste 14.500 tineri.

Rezultate pozitive au fost ob
ținute și în antrenarea tinerilor 
la acțiunile sportive.

Cu toate succesele noastre, a 
subliniat darea de seamă, în ra
port cu sarcinile puse de partid

Toată atenția tineretului studios
In raionul nostru învățămîn- 

tul de cultură generală și profe
sională a făcut pași uriași în anii 
regimului democrat-popular. Da
rea de seamă s-a ocupat pe larg 
de munca desfășurată de orga
nizațiile U.T.M. din școli și In
stitutul de mine. Pentru aprofun
darea cunoștințelor, organizați^ 
U.T.M. din Institutul de mine a 
ajutat efectiv conducerea institu
tului la antrenarea studenților 
în activitatea științifică. Mulți 
studenți participă intens la ac
tivitatea cercurilor științifice.

Anul trecut în raionul nostru 
au fost înființate numeroase 
cursuri serale de școli medii ca
re sînt frecventate de un număr 
de 802 elevi. Trebuie arătat îpsă 
că la antrenarea tinerilor mun
citori la învățămîntul seral și 
fără frecvență, organizațiile 
U.T.M. nu au avut un aport co
respunzător.

La sfîrșitul anului școlar 
1958-59 din numărul de 582 e- 
levi existenți în școli medii au 
promovat 545 elevi, rămînînd 
doar 37 elevi repetenți. Rezul
tate bune au obținut la învăță
tură mai ales elevii de la Șco
lile medii din Lupeni și Petro
șani. La obținerea acestor suc-

Intărirea organizațiilor U.T.M. — 
garanția obținerii de noi succese

In perioada care a trecut de 
la ultima conferință raională 
U.T.M., a subliniat darea de sea
mă, organizațiile U.T.M. din 
raionul nostru s-au întărit mult 
prin creșterea continuă a rîndu- 
rilor lor, prin îmbunătățirea me
todelor lor de muncă. S-a îmbu
nătățit substanțial în activitatea 
organizațiilor U.T.M. planificarea 
muncii, Comitetul raional U.T.M. 
a desfășurat un control și o în
drumare mai calitativă în rîndul 
organizațiilor de tineret. La ba
za activității Comitetului raio
nal U.T.M., a biroului său, a stat 
principiul muncii colective.

Comitetul raional a ajutat mai 
mult comitetele U.T.M. de la 
exploatări în organizarea instrui
rii birourilor U.T.M. și activiza
rea utemiștilor pe bază de sar
cini concrete.

Comitetul raional U.T.M. a 
acordat o mare atenție primirii 
în rîndurile organizației a ce
lor mai buni tineri. In anul 1959 
în fiecare lună au fost primiți 
în U.T.M. sute de tineri. Bine 

în fața organizațiilor U.T.M., în 
munca de educare comunistă și 
patriotică a tineretului se mani
festă încă lipsuri.

Organizarea timpului liber al 
tineretului nu constituie încă o 
preocupare permanentă a orga
nizațiilor U.T.M. Spre exemplu 
la Vulcan, Petroșani, Lonea și 
Petrila joile de tineret nu se țin 
cu regularitate, sau dacă se țin, 
ele nu sînt pregătite temeinic. 
Comitetele orășenești U.T.M. de 
la Petroșani, Vulcan și altei® 
muncesc sporadic în antrenarea 
tineretului la citirea literaturii. 
In aceste orașe numărul purtă
torilor insignei „Prieten al căr
ții" este foarte mic. La Petro
șani, Aninoasa, Lonea și Vul
can organizațiile de tineret pri
vesc cu superficialitate organi
zarea cercurilor „Iubiți muzica", 
a cinecluburilor, a adunărilor cu 
temă și a concursurilor „Drume
ții veseli". Organizarea acțiuni
lor sportive de masă de către 
unele comitete U.T.M. se face la 
fel în mod superficial. Spre e- 
xemplu, la Lonea și Petrila, 
spartachiadele și alte acțiuni 
sportive ale tineretului se des
fășoară slab, numărul tinerilor 
ce au obținut insigna G.M.A. 
este mic. Aceste lipsuri își gă
sesc explicația în faptul că în 
munca de educare comunistă și 
patriotică a tineretului, unele co
mitete U.T.M. nu folosesc un 
activ larg de utemiști.

cese, organizațiile U.T.M. au a- 
dus o contribuție însemnată.

In urma plenarei a Vil-a a 
C.C. al U.T.M. din 1959, orga
nizațiile U.T.M. acordă o aten
ție și mai mare pregătirii prac
tice a elevilor, pentru a îndrăgi 
munca fizică și a deveni munci
tori buni în producție. Pe viitor, 
a arătat darea de seamă, orga
nizațiile U.T.M. vor trebui să se 
ocupe mai intens de ridicarea 
răspunderii elevilor față de în
vățătură, de educarea comunistă 
a elevilor. Darea de seamă a Co
mitetului raional U.T.M. a ana
lizat în continuare preocuparea 
organizațiilor pentru conducerea 
și organizarea activității unită
ților de pionieri din școli.

In raionul nostru, a arătat da
rea de seamă, funcționează școli 
profesionale cu un efectiv total 
de 1.003 elevi, dintre care 773 
utemiști. Organizațiile U.T.M. 
din școlile profesionale s-au o- 
cupat mai bine în ultimul timp 
de organizarea timpului liber al 
ucenicilor, acordă o mai mare a- 
tenție educării ucenicilor, îi mo
bilizează la însușirea temeinică 
a cunoștințelor practice și teo
retice necesare pentru a deveni 
cadre bine pregătite pentru in
dustria noastră socialistă.

au muncit în această direcție co
mitetele orășenești U.T.M. Lu
peni, Petroșani și Vulcan, care 
s-au ocupat cu multă răspunde
re de pregătirea tinerilor neor
ganizați în vederea intrării lor 
în rîndul U.T.M.

Succesele obținute de organi
zațiile LJ.T.M., de întregul tine
ret din Valea Jiului în perioada 
ce a trecut de la ultima confe
rință raională U.T.M., a arătat 
în încheiere darea de seamă, se 
datoresc în primul rînd condu
cerii organizațiilor de tineret de 
către Comitetul raional de partid 
și de către organizațiile de partid.

Organizațiile U.T.M. sînt ho- 
tărîte ca, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, să munceas
că mai susținut pentru educarea 
comunistă a tinerilor, pentru mo
bilizarea lor la înfăptuirea mă
rețelor sarcini ale construcției 
socialiste în scumpa noastră pa
trie — Republica Populară Ro- 
mînă.

(Text prescurtat. Subtitlurile 
aparțin redacției)



Ecouri 
la nota sovietică 

adresată guvernului 
japonez

TOKIO 30 (Agerpres). TASS 
anun(ă :

Opinia publică democratică din 
Japonia a primit nota guvernu
lui sovietic ca un avertisment 
serios la adresa guvernului Kiși, 
care promovează o politică în
dreptată spre subminarea baze
lor păcii și securității în Extre
mul Orient și în Asia.

Referindu-se la nota sovietică, 
Ota, președintele Consiliului Ge
neral al Sindicatelor din Japo
nia, scrie în ziarul „Akanata" : 
Este întrutotul limpede că revi
zuirea tratatului de securitate 
japono-american își propune ca 
scop să întărească alianța mili
tară dintre Japonia și S.U.A., 
îndreptată împotriva Chinei și 
Uniunii Sovietice. Este de aceea 
firesc ca în condițiile cînd gu
vernul plănuiește înzestrarea 
Japoniei cu arme nucleare, echi
parea trupelor cu rachete, întă
rirea bazelor militare, Uniunea 
Sovietică să fie nevoită să de
clare că nu va retroceda Japo
niei insulele Habomai și Sikotan 
atîta timp cît nu vor fi lichidate 
bazele militare de pe pămîntul 
Japoniei și nu va fi încheiat 
tratatul de pace cu Uniunea So
vietică.

Matumoto, unul din conducă- 
toiii Partidului Socialist din 
Japonia, deputat în parlament, 
a declarat că în pofida declara
ției comune japono-sovietice gu
vernul Kiși împiedică întărirea 
prieteniei dintre cele două țări 
și, pretextînd faptul că nu a 
fost rezolvată problema terito
rială, refuză să ducă cu Uniu
nea Sovietică tratative cu privi
re la încheierea tratatului de 
pace. Guvernul sovietic, a de
clarat el, nu poate în mod fi
resc să treacă cu vederea întă
rirea de către guvernul Kiși a 
sistemului militar în Extremul 
Orient, îndreptat împotriva Chi
nei și Uniunii Sovietice.

Mațumoto a arătat în conti
nuare că hotărîrea Uniunii So
vietice de a nu transfera deo
camdată Japoniei insulele Habo
mai și Sikotan, care pot fi trans
formate oricînd într-o bază a- 
mericană, este întrutotul firească.

Victorii mărețe
(Urmare din pag. l-a)

tistică oglindesc imensa energie 
a poporului nostru, inițiativa sa 
creatoare pusă în slujba țelului 
nobil al construcției socialismu
lui. In industria siderurgică s-au 
obținut indici de utilizare nea
tinși pînă acum în țara noastră. 
Mai mult de jumătate din sporul 
producției de oțel s-a obținut pe 
baza unei mai bune utilizări a 
capacităților de producție. A cres
cut volumul lucrărilor executate 
mecanic, între care tăierea căr
bunelui în abataje de la 88 la 
sută la 92 la sută. In anul 1959 
au fost aplicate circa 30.000 in
venții, inovații și raționalizări.

O importantă victorie o cons
tituie creșterea productivității 
muncii în industrie cu 7 la sută 
față de 1958, planul fiind reali
zat în proporție de 101,8 la su
tă. Creșterea productivității mun
cii a contribuit cu aproape 70 la 
sută la creșterea producției glo
bale.

Din cuprinsul Comunicatului 
oamenii muncii din patria noas
tră află cu bucurie că anul 1959 
s-a încheiat cu succese impor
tante în îndeplinirea sarcinii pu
se de plenara C.C. al P.M.R. 
din 13—14 iulie 1959 privind 
realizarea de economii. Prin re
ducerea consumurilor specifice,

Vizita oamenilor de stat sovietici
în India

BANGALORE 30 (Agerpres). 
TASS anunță:

La 21 ianuarie înalțiî oaspeți 
sovietici au vizitat vechea insti
tuție științifică din sudul Indiei 
— Institutul de științe de la 
Bangalore.

Cunoscutul matematician in
dian Bhagwantah, directorul 
institutului, a vorbit oaspeților 
despre activitatea acestui centru 
științific.

Răspunzînd la cuvintele de 
salut ale directorului institutu
lui, K. E. Voroșilov a declarat 
că el împreună cu tovarășii 
de călătorie, sînt bucuroși 
audă că institutul întreține 
gâturi strînse cu instituțiile
științe din Uniunea Sovietică, 
legături atît de necesare și im
portante pentru progresul știin
ței și care contribuie la înțele
gerea reciprocă pe plan interna
țional.

BANGALORE 30 (Agerpres). 
TASS.

La 29 ianuarie Wadiyar, gu
vernatorul statului Mysore, a 
oferit un prînz în cinstea lui 
K. E. Voroșilov, F. R. Kozlov 
și E. A. Furțeva.

In timpul prînzului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie, guvernatorul Wadiyar 
și K. E. Voroșilov au rostit cu- 
vîntări.

★

BANGALORE 30 (Agerpres). 
TASS.

La 29 ianuarie corporația mu
nicipală din Bangalore a orga
nizat o adunare publică în cin
stea lui K. E. Voroșilov, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., F. R. Koz
lov, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri 
și E. A. Furțeva 
vietului Suprem

O—--------------

Vr'zifa grupului de oameni de sfat 
sovietici în S« U. A.

NEW YORK 30 (Agerpres). fost abordate mai ales proble- 
TASS anunță: mele construcției și reconstruc-

Grupul oamenilor de stat so- ției Moscovei și New York-ului. 
vietici care se află în Statele 
Unite a făcut o vizită lui N. 
Rockfeller, guvernatorul statului 
New York.

D. Polianski, președintele Con
siliului de Miniștri al R.S.F.S.R. 
a transmis lui N. Rockfeller cele 
mai bune urări din partea lui 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Rockfeller a mulțumit pentru 
urări și a vorbit despre convor
birea care a avut loc între el 
și N. S. Hrușciov în septembrie 
anul trecut. Guvernatorul statu
lui New York și-a exprimat spe
ranța că delegația sovietică va 
face în 
utilă și

Un al 
de stat
P. O. Keathy, ajutor de primar 
al orașului New York. In cadrul 
convorbirii care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie au

săi 
să
Ie
de

Statele Unite o vizită 
interesantă.
doilea grup de oameni 
sovietici, a vizitat pe

In amintirea marelui Cehov
le 
în 
lui

MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS
La 29 ianuarie, la Moscova pe strada care poartă astăzi nume

lui Cehov, pe fațada casei în care a trăit marele scriitor rus 
anii 1890—1892 a fost dezvelită o placă memorială cu portretul 
Anton Cehov sculptat în bronz
In această casă scriitorul a lucrat la crearea

opere — „Zvăpăiata", „Jubileul" și „Soția".
La 29 ianuarie la mormîntul lui Cehov din 

Devicie, a avut loc un mare miting. Mitingul a 
Konstantin Fedin, președintele Comitetului unional pentru organiza
rea 
au 
rile

cunoscutelor sale

cimitirul Novo- 
jost deschis de

de

jubileului de 100 de ani de la nașterea scriitorului. Cei care 
luat cuvintul au vorbit cu căldură despre Cehov, despre ideala- , 
luminoase ale omenirii pentru care a luptat el.
La mormîntul scriitorului au fost depuse numeroase coroane 
flori

al U.R.S.S. 
deputat! al So- 
al U.R.S.S.

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

„Sentimentele anticapitaliste 
din America Latină sînt în creștere “

NEW YORK 30 (Agerpres).
„Sentimentele anticapitaliste 

din America Latină sînt în creș
tere" — acesta este titlul unui 
articol publicat în cunoscutul 
ziar american „Christian Science 
Monitor" sub semnătura Iui 
Bertram Johansson.

„O problemă serioasă căreia 
Statele Unite trebuie să-i facă 
față în America Latină, scrie au
torul articolului, este aceea a 
concepției care domnește în a- 
ceastă regiune despre capitalis
mul nord-american. Este o pro
blemă de care va trebui să se 
ocupe și președintele Eisenho
wer în cursul călătoriei sale în

în luna februa-

exprimă amă- 
faptul că în A- 
se constată „o

★ MOSCOVA. — La 29 ia
nuarie, N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. l-a primit pe Maurice 
Dejean, ambasadorul Franței la 
cererea acestuia. Intre N.S. Hruș
ciov și M. Dejean a avut loc o 
convorbire privind apropiata vi 
zită în Franța a șefului guver
nului sovietic, 
asistat Andrei 
trul Afacerilor 
nii Sovietice.

La convorbire a 
Gromlko, minis- 

Externe al Uniu-

— La Scheffield, 
mai mari centre 
Anglia, genera- 

com an
ale

★ LONDRA, 
unul din cele 
industriale din 
Iul american Norstad, 
dantul forțelor armate 
N.A.T.O., care a sosit în acest 
oraș în seara zilei de 28 ianua
rie a fost primit cu lozinci ca: 
Norstad, afară din Anglia 1

pc calea construcției socialiste
prin valorificarea resurselor in
terne, oamenii muncii și-au de
pășit angajamentele de economii, 
obținînd economii peste plan în 
valoare de 1,3 miliarde lei numai 
în industria republicană.

Odată cu industria, în anul 
1959 s-a dezvoltat puternic și a- 
gricultura. La sfîrșitul anului 
1959 sectorul socialist al agri
culturii cuprindea 72 la sută din 
suprafața agricolă și 73 la sută 
din suprafața arabilă a țării, u- 
nind la un loc 73,5 la sută din 
numărul de familii țărănești. S-au 
obținut noi succese în întărirea 
bazei tehnico-materiale a agricul
turii prin dotarea ei cu 7.100 
tractoare fizice, 6440 semănă
tori, 3.340 combine precum și 
alte mașini și utilaje agricole.

Progresele făcute în domeniul 
transformării ei socialiste, în în
zestrarea tehnică, au permis a- 
griculturii noastre ca în ciuda 
unor condiții climaterice nu toc
mai favorabile să obțină produc
ții sporite la toate culturile. S-au 
obținut producții importante de 
porumb, grîu, vinuri, carne, ouă, 
lapte, a crescut șeptelul de vite. 
Merită subliniat faptul că spre 
deosebire de anii trecuți, produc
ția de sfeclă de zahăr și de floa
rea soarelui obținute în 1959 
permite acoperirea necesarului de 
zahăr și ulei comestibil din re

surse interne. In anul 1959 sec
torul socialist al agriculturii a 
dat 70 la sută din producția de 
cereale, peste 75 la sută din pro
ducția de floarea soarelui, peste 
85 la sută din producția de sfec
lă de zahăr. Faptul că gospodă
riile de stat au obținut produc
ții medii la grîu la hectar cu 
40 la sută mai mari decît gos
podăriile individuale, iar gospo
dăriile agricole colective cu 15 
la sută mai mari, arată că drumul 
gospodăriei agricole socialiste es
te drumul spre belșug al țărăni
mii noastre muncitoare.

Anul 1959 este anul unor im
portante succese pe calea ridică
rii nivelului de trai material și 
cultural al celor ce muncesc. In 
1959 vînzările de mărfuri prin 
comerțul socialist au fost cu 5 
la sută mai mari decît în anul 
1958. Au crescut simțitor desfa
cerile tuturor categoriilor de măr
furi.

Venitul național a crescut în 
1959 cu 13 la sută față de anul 
1958.

Deosebit de importante sînt 
măsurile luate în urma hotărîrilor 
plenarei C.C. al P.M.R. din 13— 
14 iulie 1959 privind creșterea 
nivelului de trai material și cul
tural al oamenilor muncii. Ince- 
pînd din luna august 1959 sa
lariul mediu al muncitorilor și
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★ MOSCOVA. — La 28 ia
nuarie delegația comercială is 
landeză, care a dus tratative cu 
privire la schimbul de mărfuri 
dintre Islanda și U.R.S.S., a ple
cat spre patrie. Tratativele s-au 
încheiat cu semnarea acordului 
cu privire la schimbul reciproc 
de mărfuri pe anii 1960—1962.

America de Sud 
rie“.

Johansson își 
răciunea pentru 
merica Latină
ură larg răspîndită față de ca
pitalismul S.U.A." și că această 
ură „se menține cu tenacitate" 
în cea mai mare parte a regiu
nilor slab dezvoltate din lume. 
Acest lucru, spune el „este lim
pede atît pentru oficialități cît 
și pentru oamenii de afaceri a- 
mericani".

Articolul 
țațele unei 
gătură cu 
dintre S.U.A. și țările Americii 
Latine de către Reed Powell, 
la Universitatea California 
Los Angeles. Rezultatele anche
tei au apărut în publicația „Bu
siness Horizons", editată de U- 
niversitatea Indiana. Raportul 
lui Reed constată că „revolu
țiile sociale care se semnalează 
în alte părți ale lumii sînt la 
ordinea zilei și în America La
tină" 
faptul 
ricane 
jugul 
și ecleziastice".

citează apoi rezul- 
anchete făcute în le- 
problema relațiilor

și că trebuie recunoscut 
că popoarele latino-ame- 
„sînt hotărîte să scuture 

robiei militare, moșierești

★ CAMBERRA. — Consiliul 
sindicatelor din Australia a ho- 
tărît să participe la boicotarea 
mărfurilor din Uniunea sud-afri- 
cană în semn de protest împo
triva politicii rasiste duse de gu
vernul Uniunii sud-africane. A- 
ceastă hotărîre a fost anunțată 
în seara zilei de 28 
Melbourne de către 
ședințele Consiliului 
din Australia.

ianuarie la 
Monk, pre- 
sindicatelor

personalului tehnic și adminis
trativ a crescut cu 11 la sută, 
fiind de asemenea sporite pensiile 
tuturor categoriilor de pensionari. 
Au crescut de asemenea substan
țial veniturile țărănimii munci
toare. Grija statului nostru de
mocrat-popular față de oamenii 
muncii e de asemenea oglindită 
de importantele cheltuieli so- 
cial-culturale finanțate din buge
tul statului, ele reprezentînd 25,2 
la sută din totalul cheltuielilor 
bugetare. In comparație cu cele 
dim 1958, cheltuielile pentru în- 
vățămînt au crescut în 1959 cu 
5,6 la sută, pentru sănătate și 
prevederi sociale cu 11 la sută, 
pentru asigurări sociale cu 14,1 
la sută. In anul 1959 s-au dat 
în folosința oamenilor muncii 
21.000 apartamente. A crescut 
numărul elevilor și studenților, 
s-a îmbunătățit asistența sani
tară asigurată oamenilor muncii 
de statul nostru democrat-popu
lar.

Prin graiul cifrelor, Comuni
catul Direcției Centrale de Sta
tistică vorbește despre victorii 
importante obținute de poporul 
nostru muncitor, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, pe drumul 
construirii vieții noi, socialiste. 
Victorii cu care oamenii muncii 
din patria noastră se mîndresc. 
Ele dau poporului nostru un pu
ternic imbold în munca sa crea
toare pentru îndeplinirea cu cins
te a planului pe 1960, pentru în
florirea scumpei noastre patrii.

PROGRAM DE RADIO
1 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
ușoară, 8,00 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 10,20 Frag
mente din opera „Bal mascat" 
de Verdi, 11,03 Muzică ușoa**W 
12,00 Muzică populară rotai- 
nească, 13,05 Noi înregistrări 
de cîntece, 14,00 Tineri soliști 
de muzică populară romînească, 
15,10 Concert de prînz, 16,00 
Muzică simfonică, 16,40 Pro
gram muzical dedicat fruntași
lor în producție din industrie și 
agricultură, 17,30 Mari ansam
bluri corale romînești, 18,00 
Muzică populară din Republica 
Arabă Unită, 18,30 Concert de 
muzică ușoară, 19,15 Teatru la 
microfon: „O noapte furtunoa
să". Comedie de Ion Luca Cara- 
giale, 20,28 Muzică ușoară, 22,00 
Radiojurnal, buletin meteorolo
gic și sport. PROGRAMUL II. 
14,07 Din cîntecele de luptă ale 
popoarelor, 15,G0 Lucrări ale 
compozitorilor noștri din dife
rite regiuni ale patriei. 16,30 
Vorbește Moscova ! 17,00 „Pe a- 
ripiie valsului", program de mu
zică ușoară romînească. 19,00 
Muzică populară din țări prie
tene, 19,30 Muzică ușoară, 20,30 
Muzică populară romînească,

----- O-----

CINEMATOGRAFE
1 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Poemul mării; AL. SA- 
HIA: Mama vitregă; MUNCI
TORESC : Casa liniștită; PE- 
TRILA: In zgomotul roților;
ANINOASA: Fata în negru;

VULCAN : Botagoz; CRIVID1A : 
Luna de miere; LUPENI : Vre
mea ghioceilor; URICANI : Ani 
de zbucium. (Responsabilii ci
nematografelor I.onea, Bărbă- 
teni și I.ivezeni nu au trimis 
programarea filmelor pe luna fe
bruarie a. c.).

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


