
Proletari din toate tarile, uniți-vS!

înainte de termen
La „Librăria noastră" din Lu

peni pot fi văzuți zilnic zeci de 
oameni ai muncii veniți pentru a 
cumpăra ultimele cărți noi apă
rute. Tot mai mult, cartea pă
trunde în casele muncitorilor. 
Tovarășul Eisler A. respon
sabilul librăriei a atras în ac
țiunea de răspindire și difuzare 
a cărții, un numeros colectiv. 
Muncitori, tehnicieni, învățători, 
profesori distribuie lunar cărți în 
valoare de una pînă la două mii 
de lei în întreprinderea, școala 
sau instituția din care fac parte.

De exemplu în luna ianuarie 
tovarășul Caceu Dumitru învăță
tor la școala elementară din car
tierul Ștefan a distribuit contra 
cost cărți în valoare de 1000 lei.

Aceeași importanță este dată 
difuzării cărții și de către colec
tivele de difuzori de la mina Lu
peni, Filatura Lupeni, I.E.L. etc. 
Totuși la
.istribuite 
în special 
cursanții 
partid și 
U.T.M.

mina Lupeni pot ți 
mult mai multe cărți, 
din acelea care ajută 
de la învățămîntul de 

învățămcntul politic

A. N.

Se aleg noile comitete 
ale secțiilor sindicale

In aceste zile au loc adunările 
generale de dări de seamă și a- 
legeri ale organelor sindicale, în 
care membrii de sindicat dezbat 
problemele cele mai de seamă din 
viața organizațiilor sindicale.

La mina Petrila, de exemplu, 
au fost ținute pînă în prezent 116 
adunări generale ale grupelor sin- 
'icale și 7 adunări ale comite- 
ilor de secții. în fruntea grupe

lor și a comitetelor de secții 
sindicale sînt aleși cei mai meri
tuoși activiști obștești, care lu
crează nemijlocit în procesul de 
producție și care sprijină perma
nent activitatea sindicală.

Recent a avut loc adunarea 
generală de dare de seamă și a- 
legere a comitetului de secție 
din cadrul sectorului III al minei 
Petrila. Darea de seamă prezen
tată în fața adunării generale a 
scos în evidență faptul că har
nicii mineri din sector, îndru
mați de către organizația de ba
ză, au luptat cu mult elan pen
tru realizarea sarcinilor de plan 
și obținerea de cît mai multe e- 
conomii. In anul care a trecut 
minerii din sector au extras 7.156 
tone de cărbune peste plan și au 
realizat economii ce însumează 
462.521 lei. In lupta pentru spo
rirea continuă a producției de 
cărbune s-au evidențiat brigăzile 
conduse de tovarăși! Szabo Ca
rol, Enache Chiriță, Jurca Ioan, 
Banciu Marcu Grigore, Cenușa 
Cornel și alții care s-au situat 
în fruntea întrecerii socialiste pe 
sector

In discuțiile purtate pe margi
nea dării de seamă muncitorii 
au scos în evidență metodele fo
losite în organizarea întrecerii, 
propunînd totodată măsuri con
crete menite să ducă la întări
rea secției sindicale și la îmbu
nătățirea activității ei de viitor

In cuvîntul său tovarășul Buia 
Gheorghe, vorbind despre calita
tea cărbunelui, a arătat 
de seamă nu a oglindit 
mecanicii de crațere 
dat interesul să aleagă 
zihil din cărbune, iar 
de secție în foarte mică măsură 
s-a preocupat de acest lucru, țn

că darea 
faptul că 
nu și-au 
șistul vi- 
comitetul

Zăpada scîrțîia sub picioarele 
oamenilor ce se îndreptau dis de 
dimineață spre sectorul de foraj 
Bărbăteni.

— Bine că ați venit tovarăși, 
îi întîmpină ing. Busuiocescu 
Constantin, șeful sectorului pe 
sondorii abia sosiți. Haideți să 
discutăm programul de lucru

...Erau sondorii de la locația 
5621 locație care urma să fie 
montată și de care depindea în
deplinirea planului de producție 
pe sector. Strînși în jurul mesei, 
studiară graficul întocmit pe o- 
perații, aduseră completări, apoi 
sondorul șef Mardescu Radu le 
zise celorlalți:

— Noi putem să o montăm 
mai repede decît prevede planul ?

— Holărit lucru, răspunseră 
mai multe glasuri deodată. Au 
făcut un plan de muncă. Briga
da s-a împărțit In două echipe, 
una condusă de sondorul șef Ra
du Mardescu, iar a doua condu 
să de sondorul șef Dumitru Sta
te. Au început cu amenajarea 
drumului de acces

Cînd drumul a fost terminat, 
brigada s-a reîmpărțit din nou 
în trei echipe: una de montaj, 
alta la transportul utilajului și a 
treia la nivelarea vetrei unde a- 
vea să fie montată noua, sondă.

continuarea discuțiilor tovarășul 
Mutu Titu a vorbit despre greu
tățile pe care le întîmpină brigă
zile de mineri în aprovizionarea 
locurilor de muncă cu material 
lemnos. De multe ori, a arătat 
vorbitorul, lemnul nu vine de di
mensiuni corespunzătoare. Acest 
lucru duce la risipă de lemn.

S-a arătat de asemenea că în 
anul trecut s-au ținut numai trei 

ședințe ale comitetului de sec
ție, iar membrii din comitet nu 
au pregătit temeinic consfătuiri
le de producție. De lipsurile care, 
s-au manifestat în munca comite
tului se face vinovat întregul co
mitet de secție în frunte cu tova
rășul Matula Adalbert, fostul pre
ședinte al comitetului de secție 
din sector. Comitetul de secție nu 
a analizat poziția unor muncitori 
care n-au respectat N.T.S.-ul cît

Z. ȘUȘTAC
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Petroșani funcționează un post de dirijare a vagoanelor im stația 
îacobescu♦ 
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In cadrul serviciului de dirijare a circulației R.C.M. dini
Petroșani. La acest post muncește în tură tovarășul îacobescu Ioan. IN CLIȘEUL DIN STINGĂ: Membrul de partid 
Ioan de la R.C.M. Petroșani urmărește și dirijează mișcarea vagoanelor în stația Petroșani.

Pentru siguranța și buna desfășurare a circulației, rețeaua de telecomunicații are o mare însemnătate. Rețeaua 
este controlată și asigurată de către personalul repartitorului telefonic din Petroșani. IN CLIȘEUL DIN DREAPTA: 
Vasile montater la repartitorul telefonic Petroșani, controlînd cu conștiinciozitate circuitele telefonice.

telefonică 
Fedoreac
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Zilele se scurgeau pe nesimți
te. Ca să nu rămînă sub plan, 
brigada analiza mersul lucrărilor 
după fiecare șut. Aceasta a aju
tat-o să respecte întocmai grafi
cul stabilit. In ziua cînd trebuia 
să se facă ultima probă mecani 
că un nou necaz căzu pe capul 
sondorilor de aici. Tractorul n-a 
putut ajunge la sondă. Patina pe 
gheață.

— Ne împotmolim aici ? Nu 
se poate! și-au spus sondorii. 
Transportăm noi motorina cu bi
doane, cu găleți cu ce vom găsi.

Cînd sapa sondei se înfipse, 
scrîșnind lacom în pămînt, son 
dorii au răsuflat ușurați. Cu cinci 
zile înainte sonda a fost pusă în 
funcție. Prin acest fapt în scrip
tele sectorului în dreptul locației 
5621 figurează o economie de 
peste 5600 lei. In plus sondorii 
de aici au forat peste plan 65,70 
metri de sondă.

GR. GOANȚĂ 
corespondent
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Premiera noului film 

romînesc 
„Secretul cifruluP
Pe ecranele multor cinemato

grafe din țara noastră, de o săp- 
tămînă, rulează cu mult succes 
noua producție a studiourilor de 
filme din București — „Secretul 
cifrului”.

Apreciat de spectatori ca una 
din cele mai bune producții de 
pînă acum ale tinerei noastre 
cinematografii, filmul „Secretul 
cifrului” prezintă momente emo
ționante din luptele armatelor 
romîno-sovietice împotriva fascis
mului. Cu un bogat conținut in- 
structiv-educativ noua producție 
romînească 
perfectă sonorizare 
realizare tehnică.

Marți după-amiază 
tograful „Al. Sahia“ 
șani a avut loc premiera noului 
film 
lui“.
fața unui numeros public, a vor
bit tov. Ioniță Stelian din partea 
comitetului raional A.V.S.A.P.

Filmul „Secretul cifrului" ru
lează la cinematograful amintit 
pînă luni 15 februarie a. c.

se remarcă
Și

printr-o 
o bună

cinema-la
din Petro-

romînesc „Secretul cifru- 
Despre noua realizare, în

c

PE TEME ACTUALE

Citeva probleme legate de îmbunătățirea 
transportului feroviar în Valea Jiului

ANALIZA FĂCUTĂ DE BI
ROUL COMITETULUI RAIO
NAL DE PARTID ASUPRA 
DESFĂȘURĂRII TRANSPOR
TULUI FEROVIAR DE CĂR
BUNI ȘI MATERIALE.

La sfîrșitul lunii ianuarie, Bi
roul Comitetului raional de partid 
a analizat într-o ședință a sa 
activitatea preparațiilor de căr
buni Lupeni și Petrila, precum 
și felul cum R.C.-ul Petroșani și 
stația C.F.R. Petroșani sprijină 
lupta minerilor pentru sporirea 
producției de cărbune. Analiza a 
avut ca scop luarea unui ansam
blu de măsuri menite să ducă 
la îmbunătățirea transportului 
feroviar atît pe traseele C.F.R. 
din raion cît și în incintele ce
lor două preparații, la înlătura
rea gîtuirilor în preluarea pro
ducției1 brute și a locațiilor de 
vagoane în rampe și depozite.

Pe baza concluziilor analizei, 
Biroul Comitetului raional de 
partid a însărcinat un colectiv 
să elaboreze — cu sprijinul unor 
specialiști — o hotărîre cores
punzătoare.

Publicăm mai jos cîteva din 
problemele ridicate în analiza 
făcută de Biroul Comitetului rar 
ional de partid și principalele 
măsuri prevăzute de hotărîre.

Unde și din ce cauze 
se produc gituiri în transport

Producția de cărbune a Văii 
Jiului (ținînd seamă și de an
gajamentul luat de mineri de a 
extrage cel puțin 100.000 tone 
peste plan) va crește în acest 
an cu circa 10 la sută față de 
producția extrasă în 1959. Va 
crește de asemenea simțitor vo
lumul lucrărilor de investiții mi
niere și al pregătirilor executate 
din fondurile producției. Crește
rea extracției de cărbune și in
tensificarea lucrărilor de pregă
tiri și deschideri vor determina 
o sporire substanțială a volumu
lui transporturilor feroviare de 
cărbuni, material lemnos, nisip 
și balast, utilaje.

Luna trecută, unitățile C.F.R. 
din Valea Jiului au făcut față 
într-o oarecare măsură sarcini
lor sporite de transport. Dovada 
sînt cele aproape 7500 tone de 
cărbune pe care minerii le-au 
dat peste plan, precum și canti
tățile sporite de materiale care 
au sosit în depozitele minelor. 
Totuși în transportarea cărbu
nelui și în descărcarea vagoa
nelor cu materiale au fost se
rioase gîtuiri, care au dus pe 
de o parte la stocarea cărbune
lui brut în silozuri (la minele 
Aninoasa și Lonea) iar pe de 
altă parte la mari staționări de 
vagoane în depozitul rninei Lu- 
peni.

Care sînt cauzele principale ale 
gîtuirilor din transportul fero
viar ?

Biroul Co- 
partid a 

următoarele

Analiza făcută de 
mitetufui raional de 
scos în evidență 
cauze principale ale gîtuirii trans
portului feroviar:

— desfășurarea neritmică ai 
procesului de producție la unele 
mine, unde în prima jumătate a 
lunii abia se îndeplinește planul, 
iar în a doua jumătate produc
ția crește foarte mult;

— nerespectarea graficelor de 
dirijare a vagoanelor goale că
tre bazinul carbonifer al Văii 
Jiului (lipsă ce aparține regio
nalelor C.F.R. Timișoara și 
Craiova) ;

— strangulările de la prepara
ția Petrila ca urmare a încărcă
rii majorității cărbunelui spălat 
pe o singură linie;

— staționări mari de vagoane 
cu materiale în depozitul minei 
Lupeni.

In desfășurarea normală a 
transportului feroviar o mare 
influență o au asigurarea uneii 
producții ritmice la fiecare mină 
și respectarea graficelor de a- 
provizionare cu vagoane goale. 
Nu este cazul, socotim, ca să fie 
explicată pe larg necesitatea a- 
sîgurării unei producții ritmice 
pentru că acest lucru este cunos
cut. Trebuie însă arătat că, în 
afară de faptul că în a doua ju
mătate a fiecărei luni producția 
de cărbuni crește cu 5—10 la 
sută ca urmare a tendinței de a- 
salt, și planificarea vagoanelor 
se face uneori sub nivelul cerin
țelor, nu suficient de studiată, 
de teama de a nu avea vagoane 
în locații. Pe de altă parte, 
organele C.F.R. dirijează și ele 
de multe ori în mod neritmic 
vagoanele; ore în șir nu vin va
goane, apoi către ora 19 sosesc 
convoaie cu sute de vagoane. De 
asemenea un număr nepermis 
de mare de vagoane goale so
sesc cu defecțiuni care le' fac 
improprii pentru încărcarea lor 
cu cărbune, mai ales a sorturi
lor cu granulație mică, lucru care 
nu poate fi prevăzut în planifi
carea necesarului de vagoane.

La gîtuirile în transport a,u 
mai contribuit și nefolosirea 
triajului—Petroșani pentru com
punerea trenurilor încărcate la 
preparația Petrila, precum și re
lațiile neprincipiale dintre per
sonalul stației Lupeni și al sec
torului de transport de la pre
parația Lupeni (îndeosebi lipsa 
de răspundere de care dau do
vadă unii impiegați de mișcare).

In circuitul vagoanelor pe li
niile industriale aparținînd Com
binatului carbonifer Valea Jiu
lui există două puncte de stran
gulare. Unul este încărcarea, de 
la preparația Petrila și altul 
depozitul de materiale al minei 
Lupeni. Preparația Petrila, din 
■cauză că linia 5-a nu se poate 
folosi ca urmare a tărăgănării 
instalării cîntarelor, nu are su-

I. MÎRZA

(Continuare în pag. 3-a)
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Tineri ai zilelor noastre

...In timpul ma
rii greve din 15-
16 februarie 1933

1 sirena Atelierelor
( V V Grivița a chemat

A neîncetat lat luptă
nu numai pe

n - muncitorii cefe
A riști, ci întreaga

muncitorime a
Capitalei. La chemarea sirenei 
au răspuns în afara celor 7000 
de ceferiști, 12.000 muncitori 
din întreprinderile Bucureștiului, 
care s-au solidarizat cu gre
viștii.

Pichetul de la sirenă era alcă
tuit din ucenici. In fruntea* lor 
se afla Vasile Roaită.

Prin acțiunea de solidarizare 
a miilor de muncitori bucureș- 
teni, greva de la Grîvița s-a 
transformat într-o puternică miș
care politică de masă împotriva 
regimului burghezo-moșieresc. 
Inspăimîntată, reacțiunea a re
curs la represiune, Ia asasinat. 
In ziua de 16 februarie, în zori, 
mitralierele deschid focul asu
pra atelierelor. In acest timp si
rena trasă de Vasile Roaită a 
prins a suna și mai puternic. 
Roaită privește în față ploaia de 
gloanțe. Vîrfuri de baionete îl 
străpung. Dar mai găsește pu
teri. Mîna rămîne încleștată, tră- 
gînd lanțul sirenei... Strigătul de 
luptă al muncitorilor nu trebuie 
să piară...

Așa și-a făcut datoria de ute- 
cist, ucenicul ceferist Vasile 
Roaită, erou al clasei muncitoa
re. Memoria lui va dăinui întot
deauna în inimile celor ce mun
cesc.

Munca de primire de noi membri U.T.M 
cere o preocupare multilaterală

Pentru organizația U.T.M. de 
la sectorul IV Priboi de la mina 
Aninoasa atragerea celor mai 
buni tineri în rîndurile utemiș- 
tilor constituie o preocupare de 
seamă. După adunarea gene
rală de dare de seamă și ale
geri, care a avut loc la sfîrșitul 

' anului trecut, biroul U.T.M. din 
sector a luat măsuri concrete 
pentru intensificarea muncii po
litice în vederea atragerii celor 
mai buni tineri, în orga
nizație. Celor mai buni ute
miști, șefi de brigăzi de tineret, 
tehnicieni și membrilor biroului 
U.T.M., între care tov. Dumitraș 
loan, Pădureanu Teodor, Pocio- 
vălișteanu Constantin, li s-a tra
sat sarcina să identifice tineri 
care merită să devină utemiști 
și să-i pregătească pentru a fi 
primiți în U.T.M.

In sector au fost găsiți mulți 
tineri merituoși. Cu aceștia s-au 
purtat discuții despre politica 
partidului, despre realizările re
gimului democrat-popular, li s-a 
explicat rolul U.T.M. Tinerii au 
fost chemați de asemenea să par
ticipe la acțiuni voluntare, la a- 
dunări U.T.M. deschise. In urma 
acestei preocupări, numeroși ti
neri neorganizați au cerut să 
fie primiți în U.T.M. In perioa
da care a trecut de la adunarea 
generală de alegeri, organizația 
U.T.M. din sector a crescut lu
nar cu cîte 3—4 membri. Prin
tre noii utemiști se numără ti
nerii mineri State Dumitru, Ba
tin Gheorghe, precum și munci
torii Gurgui I. și Bălțatu Ioachim.

Dar munca de întărire a or
ganizației U.T.M. la sectorul IV 
Aninoasa nu s-a oprit aici. Bi
roul U.T.M. a manifestat o grijă 
deosebită și pentru educarea noi
lor utemiști. 
vechi, între 
loan, Moraru Simion și Dumi- 
traș loan au primit sarcina să 
se ocupe de noii membri U.T.M., 
ajutîndu-i să-și ridice în conti
nuu nivelul politic și cultural. 
Noii utemiști au fost încadrați 
în cercurile politice de studiere 
a Statutului U.T.M. iar o bună 
parte dintre ei au fost înscriși 
la concursul „Iubiți cartea". O 
deosebită atenție s-a acordat de 
către biroul organizației U.T.M. 
activizării noilor utemiști pe 
bază de sarcini concrete. Tov. 
State Nicolae a primit sarcina 
să îndrume tinerii 
din brigada unde 
școala de mineri și 
neri, alți utemiști au 
cini în legătură cu 
tinerilor la recuperarea materia
lului lemnos, la alegerea șistu
lui vizibil.

Grija pe care o are organiza
ția U.T.M. de la sectorul IV A- 
ninoasa pentru educarea noilor 
utemiști îi ajută pe aceștia să 
participe la activitatea organi
zației, să-și îndeplinească cu 
conștiinciozitate sarcinile de pro
ducție.

Utemiștii mai 
care tov. Rehner

necalificați 
lucrează la 
ajutori mi- 
primit sar- 
mobilizarea

I. D.

Din istoricul mineritului 
din Valea Jiului

Subsolul Văii Jiului este bogat 
în zăcăminte de cărbuni. Tradi
ția orală amintește de vînătorii 
de urși Cimpoeru, Iacob, Rusa- 
lin și Barna, care cutreierînd 
văile apelor, au descoperit în- 
tîmplător aflorimente de cărbuni 
ue meleagurile Văii Jiului. Prin 
anul 1840 frații Hoffmann, iar 
apoi Carol Maderspach au acor
dat importanță acestor descope
riri, începînd, primele lucrări de 
explorare, pe malul stîng al Jiu
lui transilvănean, adică în re
giunea Petrila-Lonea.

Prima concesiune de exploata
re a fost acordată acum 100 de 
ani, după care începe în regiunea 
Petrila exploatarea stratelor de 
cărbuni printr-o carieră 1a- zt. 
Din cauza lipsei drumurilor și 
a căilor ferate exploatarea s-a 
dezvoltat încet.

In anul 1867 o societate par
ticulară de căi ferate începe con
strucția liniei Simeria—Petro
șani. (Această linie după primul 
proiect ar fi legat Simeria cu 
Valea Jiului prin Vulcan, ca sin
gură comună existentă în acel 
timp și numai după proiectul 
modificat Merișor—Banița—-Pe
troșani s-a făcut intrarea căii fe
rate în Valea Jiului prin Petro
șani). După deschiderea acestei 
linii ferate în anul 1870, existînd 
posibilitatea de a transporta căr
bunele produs în toate părțile 
Transilvaniei, producția de căr
bune crește. Se deschid mine la 
Lupeni și Vulcan. In scurt timp 
bogățiile de cărbune ale Văii 
Jiului au fost cunoscute în toată 
Europa și datorită poftei de cîș- 
tig a patronilor s-a intensificat 
exploatarea.

Odată cu 
în subteran, 
simtă lipsa
câți în meseria de miner, s-a în
ceput colonizarea localităților 
din Valea Jiului. Cele dintîi case 
sînt barăci din lemn ori din că
rămidă ne arsă. Muncitorii sînt 
străini, parte din Boemia, din 
Stiria, Carintia, iar parte sînt 
localnici din Săcărîmb și Băița. 
De la cei care populau pe a.

începerea lucrărilor 
care au făcut să se 
de muncitori califi-

tunci diferitele cartiere ale loca
lităților s-au păstrat pînă azi 
denumirea de colonii ca Praga, 
Bosnea, Galiția etc.

Dezvoltarea minelor s-a făcut 
relativ încet, deoarece pentru 
patroni nu renta mecanizarea. 
Rareori se întrebuințau ventila
toare. Acestea erau construite 
din lemn și erau acționate ma
nual de copii. Perforatorul me
canic apare abia înainte de pri
mul război mondial. Documen
tele arhivelor arată că erau 
multe grupe de mineri chiar și 
în 1918 care au lucrat fără a- 
ceste mașini, fără de care azi 
nici nu ne putem închipui mun
ca în subteran. Ciocanul de a- 
bataj pînă în anul 1920 era ne
cunoscut în minele Văii Jiului. 
Transportul se- făcea manual, 
sau eventual, în cel mai bun caz 
cu cai.

Exploatarea sălbatică a bogă
țiilor subsolului era însoțită de 

a 
Veșnic cu 
mîine, cu 

spectrul hîd al șomajuui în față, 
cu un salariu de foamete, mun
citorii erau nevoiți să lucreze 
pînă la istovire în galeriile mi
nelor din Valea Jiului.

Dar minerii nu s-au împăcat 
cu această cruntă exploatare. Ac
țiunile lor au fost îndreptate îm
potriva exploatării capitaliste, 
pentru o viață mai bună, pentru 
drepturi și libertăți. încă de la 
înființarea sa Partidul Comu
nist din Romînia a condus lupta 
minerilor pentru o viață mai 
bună.

Așa după cum partidul nostru 
a însuflețit și a mobilizat în tre
cut pe mineri la lupta pentru un 
trai mai bun, după 23 August 
1944, partidul a acordat cea mai 
mare atenție industriei carboni
fere. ridieînd-o la un loc 
frunte în cadrul economiei na
ționale. Ajutorul primit 
partea Uniunii Sovietice a con
tribuit la ridicarea minelor din 
Valea Jiului pe o treaptă nebă
nuită pe timpul capitaliștilor.

ing. FR. DONIN

cea mai cruntă exploatare 
muncitorilor mineri, 
nesiguranța zilei de

de

din

I

*
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Sectorul de tineret 
în frunte

[ Însuflețiți de o- 
biectivele trasate 
de partid în ve
derea sporirii și 
ieftinirii produc
ției de cărbune, 
tinerii mineri aî 
sectorului II de

Ia mina Lonea au pășit în noul 
an cu angajamente sporite. Iată 
doar cîteva din angajamentele 
lor. Tinerii din brigada comu
nistului Vancso Gheorghe s au 
angajat să extragă 1150 tone de 
cărbune peste plan, cei din bri
gada lui Bloss Iosif s-au anga
jat să scoată în afara planului 
de producție 1050 tone de căr
bune. Angajamente însemnate 
și-au luat și tinerii din brigăzile 
conduse de tov. Dorneanu AÎihai, 
Molnar Traian și alții.

Perioada care a trecut de la 
începutul acestui an a dovedit că 
acest colectiv de tineret este ho- 
tărît să-și îndeplinească cît mai 
curînd angajamentele luate. A- 
cest sector a extras pînă în data 
de 10 februarie a. c. 1000 tone 
de cărbune peste plan, situîndu- 
se în fruntea întrecerii pe ex
ploatare.

CINE A BĂUT ODATĂ APĂ
DE LA JII...

Culoarea rugi
nie a frunzelor 
din vii dispă
ruse. Dealurile din 
țurul Călugăreni- 
lor despuiate de 
suflul toamnei Ur
zii păreau 
șe. Pe ici 
șiruri de 
nefiresc

gola- 
pe colo 

araci, 
de mo
de po-

într-o aliniere
notonă stăteau văduvite de po
doaba lor verde de altădată.

Priveliștea, în acea zi de în
ceput de noiembrie nu putea o- 
feri mai nimic. Totuși, doi ochi 
căprui, catifelați, puțin visători 
învăluiau totul din jur, tncercînd 
să îmbrățișeze parcă amănuntele 
acelor meleaguri, stringîndu-le a- 
poi într-un buchet imens: buche
tul amintirilor legate de locul 
natal.

Treptat-treptat priveliștea se 
schimba. Din fereastra trenului 
ce gonea spre locuri necunoscu
te aceiași ochi căprui contemplau 
orașele, satele, schelele construc
țiilor noi ce se înălțau, lăsîndu-le 
în urmă.

In ochii fetii de 16 ani ce sta 
pe o bancă lingă geam se pu
teau citi parcă sentimente con 
tradiclorii. Nostalgia pentru lo
cul naial cu cîteva ore înainte 
părăsit se contopea cu licăriri de 
încredere și speranță în viitor. 
Trenul gonea mereu... Gînd urile 
tinerei de pe bancă zburau însă 
mult mai repede. Ele se aflau 
deja pe meleagurile Văii Jiului, 
unde urma să lucreze. Terminase 
școala profesională din Cîmpina. 
Adeverința de absolvire și repar 
tiția ce le avea dovedeau străda
niile anilor de învățătură.

La început lucrurile n-au mers 
ca pe roate. Bobinatoarea Nica 
Sultana, pentru că despre ea es
te vorba, nedeprinsă cu tainele 
meseriei mai dădea cîte un mo 

' tor bobinat cu defecte, mai în- 
| tîrzia în unele dimineți de la lu- 
i cru. Dar n-a durat mult. Cu to

varăși de lucru ca Diaconu Sil
via, Baran Dumitru, treburile 
s-au îndreptat curlnd. Treptat 
treptat în cei doi ani de cînd se află 

central de reparații 
Vulcan, ajutată de 
de muncă, Sultana 
continuu, cîștigînd 
dragostea colectivu- 
face parte.

la Atelierul 
electrice din 
tovarășii săi 
a progresat 
încrederea și 
lui din care

Așa cum a fost educată tlnă- 
ra Nica Sultana, tot astfel orga
nizația U.T.M. de la A.C.R.E.V. 
a educat și pe alți zeci de tineri. 
Participarea la muncile patrioti
ce, citirea literaturii în cadrul 
concursului „Iubiți cartea" sînt 
preocupări obișnuite pentru tine
rii din această organizație. Zeci 
de tineri au crescut odată cu Ni
ca Sultana, odată cu zilele pe 
care le trăiește Vulcanul renas

«•9

cut. Faptul
na 
al ■ 
frîntură 
ce se desfășoară pe iărîmul cul
turalizării maselor, cînd cartea 
devine un bun al tuturor. Fap
tul că Nica Sultana alături de 
sutele de mii de tineri din întrea
ga patrie participă activ la mun
cile patriotice în cadrul brigăzii 
conduse de Diaconu Silvia este 
un simbol al conștiinței noi do- 
blndite din izvorul nesecat al În
țelepciunii partidului nostru de 
către milioanele de oameni liberi.

Sultana e tînără, are abia 18 
ani. Biografia ei nu e bogată in 
date. E cît se poate de obișnuită; 
a plecat de la sat, a urmat o 
școală profesională, iar acum e 
muncitoare calificată. Da, într-a- 
devăr e obișnuită pentru zilele 
noastre. Dar în alte timpuri? De 
copil mic, îneît nici nu-și mai a- 
mintește, Sultana a rămas orfa
nă de ambii părinți. Ce soartă 
tristă le era hărăzită pe vremuri 
orfanilor! Biografia Sultanei nu 
poartă însă nici o urmă din 
milirițele pe care le-ar fi îndu-

poartă 
cărții" 

din

că Nica Sulta- 
insigna „Prieten 
simbolizează o 
uriașa revoluție

u-

rat 
fia

in
ei

alte timpuri. j 
poartă semnele 

vieți luminoase, semnele 
griji a partidului pentru 
pentru tineret. Biografia ei, o- 
bișnuită, simplă este biografia a 
zeci de mii de tineri crescuți de 
regimul nostru, este un simbol 
al prezentului, semn al viitorului 
tot mai luminos.

Sultana e tînără, are abia 18 
ani. Acest lucru n-o împiedică 
însă să fie printre muncitoarele 
fruntașe, adueîndu-și pe deplin 
obolul la lupta ce o desfășoară 
colectivul din care face parte. 
Drept prețuire a hărniciei sale, 
la Conferința raională U.T.M. ce 
a avut loc în luna ianuarie a.c. 
a fost aleasă membră în Biroul 
Comitetului raional U.T.M. E o 
prețuire înaltă, un îndemn spre 
muncă tot mai rodnică

Viața plină de freamăt, cloco
tul creator au pus stăpînire pe 
Sultana. însuflețită de dorința 
de a merge mereu înainte, de a 
ajunge cit mai departe pe dru
mul ce duce spre o înaltă cali
ficare profesională, spre cultură, 
muncește cu tot mai mult spor.

Fata din Călugăreai, care cu 
doi ani în urmă privea cu nos
talgie spre locul natal ce-l pără
sea, azi se simte cit se poate de 
bine în Valea Jiului. Munca, pre
ocupările intense de zi cu zi o 
fac fericită, încrezătoare. Între
bată asupra glodurilor de viitor, 
despre rămînerea ei în Valea Jiu
lui a răspuns simplu, firesc:

— Doar știți zicala: Cine a 
băut odată apă de la Jii...

V. FULESI

Biogra- 
‘ unei 

mari
om.

T A

Brigada de tineret a lui Ia 
de

Velek loam din sectorul I A al
cele mai grele locuri de muncă, obține avansări sporite. Ea 
plan cu cîte 20 la sută. „Sufletul brigăzii" — așa este cunoscută depănătoarea 
membră de partid, responsabila unei brigăzi de tineret din secția depănat de la Filatura Lupeni, 
pentru realizările pe care le obține în producție. Pentru meritele sale în
Ioan este apreciat de toți tinerii de la Depoul C.F.R. Petroșani. Utemiștii l-au ales secretarul I 
organizației U.T.M. din depou. (In clișee de Ia stingă la dreapta). ;
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minei Lupeni, deși iucrează 
își depășește lunar sarcinile

Roff Maria, ;

muncă tînărul Bătrîtn •

<*



Șantierului O.C.M.M. 
de la Lupeni — 

mai mult sprijin 1
Colectivul de muncitori și teh

nicieni al șantierului O.C.M.M. 
din Lupeni are de executat anul 
acesta un volum mare de lu
crări, printre care noul funicular 
4—5 pentru șist și alte construc
ții industriale necesare minei.

Dintre aceste lucrări cea mai 
importantă este construcția nou
lui funicular. Este drept că pînă 
acum aici s-a lucrat mult clă- 
dindu-se stația și silozurile, au 
fost montați pilonii de susține
re a cablului de transport, cu
loarul de transport.

> Cu toate acestea; ritmul de 
muncă este nesatisfăcător — ți- 
nîndu-sf con.t că funicularul tre
buie predat peste cîteva luni. 
Astfel, șantierul O.C.M.M. duce 
lipsă de lemn lung de 8—9 me
tri, cu un diametru de cca. 30 
cm. pentru confecționarea pilo
nilor de haldă din care cauză 
lucrările respective de montare 
sînt mult rămase în urmă. La 
fel, șantierul duce lipsă de ba
last (cca. 400 m. c.) necesar di
feritelor betonări la stațiile de 
unghi și întoarcere. Nu a sosit 
încă tot utilajul pentru a se pu
tea începe montajele, fiindcă u- 
nele comenzi încă nu au fost 
livrate de întreprinderile respec
tive. La fel sectorul forestier 
Lupeni nu a început să defrișeze 
terenul (cca. 9 hectare) pe care 
se va întinde noua haldă.

Muncitorii si tehnicienii șan
tierului O.C.M.M. din Lupeni 
sînt hotarîți să realizeze sarci
nile de plan. Ei au însă nevoie 
r1- ajutor pentru lichidarea greu- 

<lor.
Și acest ajutor trebuie să li 

se dea de 'ătre direcția comer
cială a combinatului 1

MIHAI ȘT.

Frecvența la învățămînt s-a îmbunătățit
In anul școlar 1959—1960 am 

primit sarcina de a conduce un 
cerc de studiere a Istoriei 
P.M.R. ce funcționează pe lîngă 
organizația de bază C.F.F. Lo
nea. In acest cerc sînt încadrați 
32 membri și candidați de partid 
precum și oameni ai muncii din 
activul fără de partid.

La început frecvența cursanți
lor la învățămînt era nesatisfă
cătoare. Acest lucru s-a datorat 
faptului că muncitorii care lu
crează la gura de exploatare Au- 
șel nu avea create condiții de 
transport spre a veni la sector 
în zilele de studiu. Analizînd a- 
ceastă situație biroul organizației 
de bază a luat măsuri ca acești 
tovarăși să 
vățămînt la 
Au șei.

In urma 
către biroul 
frecvența celor înscriși la învăță
mînt s-a îmbunătățit simțitor. La 
cele 7 lecții predate pînă în pre
zent s-a înregistrat o frecvență 
de 87 la sută, iar la predarea ul
timelor 4 lecții prezența cursan
ților a crescut la 90 la sută.

Problema învățămîntului de 
partid stă mereu în atenția birou
lui organizației de bază, care 
este preocupat îndeaproape de 
răspîndirea cunoștințelor politice 
și ideologice în rîndurile munci
torilor forestieri. Deseori membrii 
biroului participă la predarea și 
seminarizarea lecțiilor. De cele 
mai multe ori controlul asupra 
învățămîntului la exploatarea 
Aușel se face de către mecani
cul de locomotivă Stoica îsac, 
membru în biroul organizației de 
bază, iar la sector de către to
varășul Bucur Vasile, secretarul 
organizației de bază.

Cursanților de la gura de ex
ploatarea Aușel li se trimit la 
timp broșurile necesare pentru

țină ședințele de în- 
gura de exploatate

măsurilor luate de 
organizației de bază,

studiu cît și alte materiale facul
tative în vederea aprofundării 
temeinice a lecțiilor. Se pune de 
asemenea accent pe informarea 
muncitorilor forestieri asupra pro
blemelor internaționale. O bună 
p'arte dintre tovarășii de aici ci
tesc cu regularitate presa de par
tid, iar în unele seri se organi
zează pe dormitoare citirea în 
colectiv a ziarului cu toți munci
torii forestieri. La organizarea 
acestor acțiuni membrii cercului 
de învățămînt dau un ajutor pre
țios

Cu ocazia dezbaterii probleme
lor în seminar numărul cursan- 
ților care iau cuvîntul la discu
ții devine din ce în ce mai mare. 
La seminarizarea lecției a cincea, 
de exemplu, au participat la dis
cuții 16 tovarăși. Cei mai activi 
cursanți la discutarea probleme
lor sînt tov. Banu Florian, Că- 
tuna Gheorghe, Șorecău Solomon, 
Stoica Gheorghe și alții. In mai 
mică măsură iau cuvîntul tova
rășii Fantini A., Slovenski V. ș.a.

In munca noastră de viitor vom 
acorda o atenție și mai mare 
bunei desfășurări a învățămîntu- 
lui de partid, asigurînd totodată 
mobilizarea tuturor cursanților în
scriși în cerc.

GH. MUNTEANU 
propagandist sectorul C.F.F. 

Lonea

Se aleg noile 
ale

(Urmare din pag. l-a)
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8 De cîteva luni bătrînul miner
8 Mihai Petru și-a încheiat soco-
8 lelițe cu mina. Pentru primi da-
8 tă. după 42 de ani cit a lucrat
8 în subteran, nu se mai trezește
8 dis de dimineață să meargă la
8 șut. Despărțirea de mină, de or-
8 taci, de toți acei în mijlocul că-
8 rora a lucrat atîta vreme nu a

După mulfi ani de muncă 
în subteran

cei
să

Petru este vizitat deseori de 
tineri. Atunci bat rinul începe 
le povestească din viata lui. din 
greutățile întîmpinate cînd era 
de virsta lor.

Mihai baci împreună cu soțta 
sa Lucreția sînt cititori perma- 
nenți ai bibliotecii clubului mi
nier. Dar nu numai atît. In ca-

o
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

feroviar în
(Urmare din pag. l-a)

ficient front de încărcare și dacă 
nu se Vor lua măsuri de urgen
tare a instalării cîntarelor, va 
îngreuna în continuare activita
tea minelor pe care le deserveș
te. De asemenea, în depozitul 
minei Lupeni, din cauza lipsei 
de mecanizare și sistematizare, 
uneori vagoanele stau în locație 
în timp ce preparația Lupeni are 
nevoie de ele.

Ce masuri trebuie luate ?

de Biroul 
de partid

Hotărîrea adoptată 
Comitetului raional 
cuprinde măsuri a căror tradu
cere în viață va duce la îmbună
tățirea substanțială a transpor
turilor feroviare în raionul nos
tru. Biroul Comitetului raional 
cere în primul rînd organizații
lor de partid și conducerilor ex
ploatărilor miniere să lupte pen
tru îndeplinirea ritmică a planu
lui de cărbune, pentru înlătura
rea cu desăvîrșire a practicii a-

de descăr- 
vărsate, in- 
pînă la ma
pe verticală

Cîteva probleme legate 
de îmbunătățirea transportului 

Valea Jiului
salturilor de sfîrșit de lună, iar 
organelor C.F.R. să respecte, gra
ficele de aprovizionare cu va
goane goale, prin introducerea 
convoaielor din 4 în 4 ore, în 
trenuri de 50—60 vagoane. Lai 
fel Biroul Comitetului raional de 
partid obligă conducerea C.C.V.J. 
să ia toate măsurile pentru ur
gentarea montării cîntarelor la 
preparația Petrila și să treacă 
la mecanizarea descărcării ma
terialelor în depozite și rampe. 

Trebuie ca organele C.C.V.J. 
să acorde o deosebită atenție 
mecanizării și sistematizării de
pozitului de materiale al minei; 
Lupeni. In acest depozit (la ben
zol îndeosebi) este necesar să se 
demoleze unele instalații care 
nu se folosesc, să se introducă 
dispozitive mecanice 
care a materialelor 
stalații de transport 
gazii și de ridicare
în magazii. O atenție deosebită 
trebuie dată organizării echipe
lor de deservire a depozitului, 
din muncitori stabili, și nu din 
blaumeșterii pe care sectoarele 
îi scot la suprafață.

O problemă de mare importan
ță care se pune în legătură cu 
îmbunătățirea transportului fero
viar este întărirea disciplinei și 
ridicarea calificării personalului 
din sectoarele de transport ale 
preparațiilor. Organizațiile de 
partid și de masă, conducerile 
preparațiilor au datoria de a des
fășura o susținută muncă politi
că și organizatorică pentru în
tărirea disciplinei1 în sectoarele 
.de transport și a simțului de 
răspundere față de sarcinile în-^ 
credințat'e, pentru creșterea de’ 
noi cadre și ridicarea calificării! 
celor existente.

Traducerea în viață a măsuri
lor stabilite de Biroul Comite-1 
tului raional de partid — mă
suri care se referă și la alte pro
bleme legate de transportul fe
roviar — trebuie urmărită în
deaproape de comitetele orășe
nești de partid Petroșani, Pe
trila, Vulcan și Lupeni. Este ab
solut necesar ca organizațiile de 
partid să acorde o mai mare a- 
tenție decît pînă acum transpor
turilor, a căror importanță creș
te zi de zi și care trebuie să 
funcționeze ireproșabil I

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

comitete 
secțiilor sindicale 

președintele comitetului sindical 
din cadrul exploatării, care a 
subliniat realizările obținute de 
muncitori. El a arătat că rezulta
tele obținute în cadrul sectorului 
trebuie să fie consolidate și dez
voltate. Noul comitet al secției 
sindicale, îndrumat de organiza
ția de bază de partid, trebuie să 
mobilizeze muncitorii din sector 
la îndeplinirea angajamentelor 
luate și a sarcinilor de plan spo
rite izvorîte din plenara din de
cembrie 1959 a C.C. al R.M.R. 
Noul comitet are datoria să ex
tindă experiența înaintată în ve
derea sporirii și ieftinirii pro
ducției de cărbune.

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

dea acelora care după zilele 
salariu scoteau foi de boală sau 
făceau absențe nemotivate, în- 
greunînd astfel procesul de pro
ducție. Vorbind despre necesita
tea întăririi disciplinei în muncă, 
tovarășul Buciuman Nicolae a cri
ticat comitetul de secție sindicală 
pe motivul că prea puțin a fă
cut în această direcție. Vorbito
rul a subliniat că darea de sea
mă a comitetului de secție nu a 
arătat pe acei muncitori care au 
făcut absențe nemotivate.

In încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul tov. Giurgiu Gheorghe.

PENTRU
Duminica trecută vremea a 

fost rece, ca în general în toate 
zilele din ultima săptămînă. To
tuși pe tinerii de la mina Lo
nea, care au hotărît să între
prindă în acea zi o acțiune de 
muncă voluntară pentru colecta
rea fierului vechi, nu i-a putut 
opri în înfăptuirea hotărîrii 
luate.

Cînd primele raze ale soarelui 
s-au revărsat asupra Lonei în 
fața clădirii birourilor minei s-au 
strîns numeroși tineri. De aici

OȚELADI
au pornit, în frunte cu secreta
rul comitetului U.T.M., Bucinschi 
Mihai, la strîngerea fierului 
vechi. Acțiunea a durat pînă 
după-amiază și s-a încheiat cu 
rezultate frumoase. Tinerii au 
colectat în acea zi și au expediat 
cu ajutorul, mașinilor de la 
J.C.M. mai bine de 14.000 kg. 
fier vechi, 
s-au situat 
Mag loan,

In fruntea acțiunii 
tov. Stoican Carol, 

Ștefan loan și alții.
V. PATRAȘCIOIU 

corespondent
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fost ușoară, dar vîrsta și-a cerut 
și' ea drepturile. Timp de opt 
ani cît a trecut de cînd a fost 
anunțat că poate ieși la pensie, 
a lucrat în continuare alături de 
ortaci, fiindu-le de mare ajutor. 
Dar nu mai putea ține pasul cu 
minerii mai tineri și atunci, nu 
fără părere de rău, și-a dat „de
misia".

— Să vină alții mii tineri în 
locul nost’, al celor bătrini. Noi 
nu ne mai putem ține de ei — 
a spus el. Și de atunci Mihai 
baci iși petrece timpul acasă, 
ocupîndu-se de gosopdărirt. Dar 
nu-l rabdă inima ca măcar odată 
pe săptămină să nu treacă pe la 
mină să întrebe cum merg „băie
ții", ce succese au mai obținut 
Și de fiecare dată se întoarce^ a- 
casă mulțumit pentru că ..băie
ții" lucrează bine. Brigăzi ca 
ale lui Boca Ștefan, Timar Ghe
orghe, Toacă Ștefan și altele își 
depășesc in fiecare lună sarcinile 
de plan.

în serile lungi de iarnă Mihai

sa lor funcționează una din cele, 
mal vechi biblioteci de casă din 
Lonea. Tovarășa Mihai Lucreția 
a devenit o adevărată populariza, 
toare a cărții, reușind ca în fie
care lună să distribuie 70—80 de 
cărți vecinelor sale. Un cititor 
pasionat este însuși soțul ei. Sea
ra, cînd afară gerul și vîntul 
fac să trosnească copacii, cei doi 
bătrini stau de vorbă sau citesc 
o carte după cum se vede și în 
clișeul nostru. Traiul lor este lip. 
sit de griji. Cei 1200 lei cit pri- 8 
mese pensie, le ajung să ducă 8 
o viață liniștită și îndestulată 8 
Nu de mult și-au cumpărat un 8 
aparat de radio „Victoria", și-au 8 
zugrăvit casa, au cumpărat o 8 
mașină nouă de gătit. Iar la va- 8 
ră, ca în fiecare an, vor merge 2 
la o stațiune de odihnă. g

„Nu sînt cuvinte să cuprin- 8 
dă toată mulțumirea ce o dato
răm partidului pentru tot ce a 
făcut pentru noi muncitorii" ■ 
spune Mihai Lucreția

GH. C.
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Ca'endarul 
1960 înscrie 
dată importantă : 
N. S. Hrușciov în țările Asiei. 
Șeful guvernului sovietic a ple
cat la 10 februarie în India, apoi 
se va opri în Birmania, va face 
o vizită în Indonezia și la îna
poiere va vizita Afganistanul.

Au trecut cinci ani de cînd 
N. S. Hrușciov a vizitat cîteva 
din țările Asiei și în această pe
rioadă prietenia dintre Uniunea 
Sovietică și țările independente 
din Asia s-a adîncit continuu. 
Aportul pe care țările indepen
dente din Asia și Africa îl aduc 
la cauza menținerii păcii, spriji
nul pe care îl acordă inițiative
lor de pace ale țărilor socialiste 
— a căror politică externă ține 
seama de interesele tuturor po
poarelor lumii •— atîrnă greu în 
balanța raportului de forțe pe 
arena internațională. In acest 
an, cînd va avea loc o conferin
ță la nivel înalt, cînd se va dez
bate problema realizării dezar
mării și vor fi luate în discuție 
alte probleme internaționale ma
jore, exprimarea unui punct de 
vedere comun de către țările so
cialiste și țările independente din 
Asia cu o populație de sute și parlament, N. S Hrușciov va lua

politic al anului 
peste cîteva zile o 

Călătoria lui

sute de milioane, are o însemnă
tate deosebită.

Problemele comune care unesc 
țările socialiste și țările inde
pendente din Asia au fost sub
liniate de N. S. Hrușciov la se
siunea din 14—15 ianuarie a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
„Acestea sînt — a spus N. S. 
Hrușciov — problemele luptei 
pentru întărirea continuă a pă
cii, ale luptei împotriva domina
ției colonialiștilor, problemele 
întăririi continue a independen
ței economice și politice a sta
telor care și-au dobîndit liberta
tea și independența".

Nu s-au stins încă ecourile 
călduroasei primiri făcute de po
porul indian oamenilor de stat 
sovietici K. E. Voroșilov, F. R. 
Kozlov și E. A. Furțeva, care au 
confirmat întărirea continuă a 
prieteniei sovieto-indiene, și iată 
că poporul indian trăiește o nouă 
și strălucită manifestare a aces
tei prietenii.

Vizita în India cuprinde nu nu
mai întrevederi cu primul mi
nistru Nehru, cu președintele 
Prasad și cu alte oficialități, dar 
și numeroase contacte cu poporul 
indian. Pe lîngă cuvîntarea în

cuvîntul la un miting de masă, 
va vizita expoziția agricolă in
ternațională la care participă 13 
state și două organizații inter
naționale. Această expoziție este 
vizitată 
statele 
Bombay, 
lesne să 
ța acestei expoziții pentru viața 
Indiei dacă se ține seama că 80’ 
la sută din populația acestei 
țări trăiește la sate; expozițm 
se adresează deci la aproxima
tiv 300.000.000 de oameni. A- 
ceastă expoziție reflectă concis 
întrecerea între cele două siste
me mondiale, felul în care se 
dezvoltă agricultura lor. Depar
te, dincolo de strada Mathura 
Road, unde se află expoziția, 
pavilionul sovietic atrage aten
ția. In acest pavilion milioanele 
de vizitatori pot vedea „Harta 
electrificată a Uniunii Sovietice", 
„Stepa flămîndă prinde viață", 
diferite tipuri de mașini agri
cole etc. In cartea de impresii 
a pavilionului expoziției, Shri 
Bali Ram Bhagat, adjunct al 
ministrului de finanțe a notat : 
„Trebuie să preluăm foarte mul-

de delegați din toate 
Indiei, din Bengal și 
Calcutta și Kerala. Este 
ne imaginăm importan-

i Continuare în pag. 4-a)
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Președintele Gronchi ga HfUSCiOV
uy u? • / ti tr •a părăsit Moscova 

plecTnd spre Roma
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS anunță :
La 11 februarie a părăsit Mos

cova, îndreptîndu-se spre Roma, 
prin Varșovia, președintele Re
publicii Italia, Giovanni Gronchi, 
care a 
cială în 
vitația 
Suprem

Președintele Giovanni Gronchi a 
stat în Uniunea Sovietică 6 zile. 
El a vizitat Moscova și Lenin
gradul, s-a întîlnit cu conducă
torii statului sovietic. In urma 
întîlnirilor a fost dat publicită
ții un comunicat comun sovieto- 
italian și a fost semnat un acord 
cultural între U.R.S.S. și Italia.

La 11 februarie, ca și în ziua 
sosirii sale, pe bulevardele și 
străzile principale din Moscova 
au ieșit mii de locuitori ai Ca
pitalei sovietice pentru a-1 con
duce pe șeful statului italian. 
Numeroși locuitori ai Moscovei 
erau prezenți pe aeroportul Vnu
kovo. Pe frontispiciul clădirii ae
roportului se aflau portretele lui 
Giovanni Gronchi, N. S. Hrușciov, 
K. E. Voroșilov.

Pe aeroportul Vnukovo au so
sit pentru a-1 conduce pe preșe
dintele Giovanni Gronchi Frol 
Kozlov, Ekaterina Furțeva, Ale
ksei Kosîghin, miniștri aî 
U.R.S.S. și alte personalități o- 
ficiale. Au fost de asemenea de 
față diplomați străini și nume
roși reprezentanți ai presei.

La ora 14,30 (ora Moscovei) 
pe aeroport a sosit cu un auto
turism „ZIL-111" — de la re
ședința sa din Kremlin — pre
ședintele Giovanni Gronchi, înso
țit de K- E. Voroșilov.

Comandantul gărzii de onoare 
a prezentat raportul președinte
lui. Au răsunat imnurile de stat 
ale Republicii Italia și 
Sovietice.

K. E. Voroșilov s-a 
de microfon și a rostit 
tare. A 
Gronchi.

a sosit la Delhi

întreprins o vizită ofi- 
Uniunea Sovietică la in- 
Prezidiului Sovietului 
al U.R.S.S.

DELHI 11 (Agerpres). Cores
pondență specială :

Joi 11 februarie, a sosit la 
Delhi președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov. El este însoțit în călătoria 
sa în India, Birmania, Indone
zia și Afganistan de Andrei Gro
mîko, ministrul Afacerilor Exter
ne, Nikolai Mihailov, ministrul 
Culturii al U.R.S.S., Semion 
Skacikov, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Relațiile Eco
nomice Externe de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S., 
Gheorghi Jukov, președintele 
Comitetului de Stat al Consiliu
lui de Miniștri pentru Legături 
Culturale cu Țările Străine, 
și de alte persoane.

Pe aeroportul Palam, din
propierea capitalei indiene, au 
venit în întîmpinarea șefului gu
vernului sovietic R. Prasad, pre
ședintele Republicii India, S. 
Radhakrishnan, vicepreședintele 
Republicii India, J. Nehru, pri
mul ministru și alte persoane o- 
ficiale, printre care primarul o- 
rașului Delhi. Pe aeroport erau 
de asemenea prezenți șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Delhi, precum și alți membri ai 
corpului' diplomatic.

ca

a-

Apariția lui N. S. Hrușciov pe 
scara avionului „IL-18" a fost 
salutată de aplauze puternice de 
cei prezenți.

După ce_a fost salutat de pre
ședintele “ 
ministru 
a trecut 
onoare.

Au fost intonate 
stat ale U.R.S.S. și 
India.

Luînd cuvîntul pe aeroport, 
președintele Prasad a salutat 
cordial pe N. S. Hrușciov în nu
mele guvernului și poporului In
diei și în numele său personal.

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului
U.R.S.S., a 
răspuns.

Prasad și 
Nehru, N. 
în revistă

de primul 
S. Hrușciov 

compania de

imnurile de
Republicii

de Miniștri al 
rostit o cuvîntare de

Uniunii

apropiat 
o cuvîn- 

răspuns președintele

Ședința Camerei Populare a R. D. Germane

A fost adoptata declarația 
guvernamentală prezentata 

de O. Grotewohl

-----O-----

Bundeswehrul 
vest-german 

înarmează cu arme 
de cel mai nou tip

LONDRA 11 (Agerpres)
Cu ajutorul țărilor membre ale 

N.A.T.O. Bundeswehrul vest-ger
man se înarmează tot mai mult 
cu arme din cel mai nou tip.

După cum anunță ziarul „Ti
mes" armata R.F.G. dispune sau 
va dispune în viitorul apropiat 
de patru tipuri 
ferite 
ceste 
pot fi 
ce. In 
ines“ „ 
N.A.T.O. prevăd crearea pînă în 
anul 1963 în R.F.G. a 125 de 
batalioane înzestrate cu arma ra
chetă".

se

de rachete cu di- 
acțiune. Toate a- 
subliniază ziarul, 
cu focoase atomi-

raze de 
rachete, 
folosite 
afară de aceasta, scrie „Ti- 
.planurile de apărare ale

★

11 (Agerpres). TASSDELHI 
anunță :

La 11 februarie președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, a fă
cut o vizită președintelui Repu
blicii India Rajendra Prasad. 
N. S. Hrușciov a fost însoțit de 
Andrei Gromîko, N. A. Mihailov, 
G. R. Jukov. S. S. Skacikov, A. 
Benediktov, ambasadorul U.R.S.S. 
în India și de alte persoane ofi
ciale.

Din partea Indiei la întreve
dere au fost de față K.P.S. Me
non, ambasadorul Indiei în 
U.R.S S. și alte persoane ofi
ciale.

întrevederea a avut un carac
ter deosebit de prietenesc.

In aceeași zi președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, a făcut o vizită 
primului ministru al Republicii 
India, Jawaharlal Nehru.

BERLIN II (Agerpres).
La 10 ianuarie în Camera 

Populară a Republicii Democra
te Germane a fost discutată de
clarația guvernamentală, prezen
tată de președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane 
Otto Grotewohl.

Deputății care au luat cuvîn- 
tul la dezbateri au sprijinit în 
unanimitate declarația guvernu
lui R. D. Germane. Ei au salu
tat cu căldură acțiunile de pace 
ale Uniunii Sovietice, îndreptate 
spre asigurarea coexistenței sta
telor cu sisteme sociale diferite, 
spre încetarea „războiului rece" 
și cursei înarmărilor.

In numele fracțiunii P.S.U.G., 
deputatul H. Matern a cerut ca 
guvernul R. D. Germane să pro
pună guvernului vest-german să 
trimită la conferința la nivel 
înalt, care va avea loc la Paris, 
o delegație germană comună. 
Această delegație trebuie să re
prezinte punctul de vedere ger
man comun în problema trata
tului de pace.

Camera Populară a adoptat 
în unanimitate declarația guver
nului R. D. Germane.

Apoi, în cadrul ședinței, la 
propunerea tuturor fracțiunilor, 
a fost adoptat răspunsul Came
rei Populare a R. D. Germane 
la apelul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. din 15 ianuarie 1960 
adresat parlamentelor și guver
nelor tuturor țărilor lumii. In 
răspuns se arată că Camera 
Populară aprobă în unanimitate 
apelul Sovietului Suprem al

U.R.S.S. Camera Populară con
sideră că legea adoptată de So
vietul Suprem al U.R.S.S. cu pri
vire la o nouă și importantă re
ducere a forțelor armate, ale 
U.R.S.S., este o nouă dovadă a 
dorinței de pace a Uniunii So
vietice îndreptată spre destinde
rea încordării internaționale și 
crearea unei atmosfere de încre
dere în relațiile internaționale.

Referindu-se la evoluția peri
culoasă a evenimentelor din 
Germania occidentală, răspunsul 
Camerei Populare a R. D. Ger
mane amintește de marea răs
pundere care revine poporului 
german în asigurarea păcii în 
Germania, în Europa și în lu
mea întreagă. Camera Populară 
consideră că dezarmarea Ger
maniei ar fi o contribuție hotă- 
rîtoare la dezarmarea pe plan 
internațional.

Camera Populară a R.D.G. 
apreciază acordul privitor la 
convocarea conferinței la nivel 
înalt la Paris drept un pas im
portant spre destinderea conti
nuă a încordării internaționale. 
Camera Populară își exprimă 
speranța că la această conferință 
vor fi încheiate acorduri concre^ 
te în problema dezarmării, p 
cum și în legătură cu încheierea 
Tratatului de pace cu cele două 
state germane și lichidarea si
tuației anormale din Berlinul 
occidental.

PROGRAM OE RADIO

Lucrările Conferinței tripartite 
de la Geneva

GENEVA 11 (Agerpres).
La 10 februarie a avut loc șe

dința ordinară a Conferinței ce
lor trei puteri cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma 
nucleară.

Reprezentanții S.U.A. și An
gliei au insistat ca pentru obți
nerea probelor de produse radio
active să se efectueze zboruri

SUB SEMNUL COLABORĂRII INTERNATIONALE
(Urmare din pag. 3-a)

te lucruri din experiența Uniunii 
Sovietice, mai ales în domeniul 
utilizării științei și tehnicii, pen
tru a accelera dezvoltarea eco
nomiei noastre, ținînd seama, fi
rește, de particularitățile noastre 
naționale". In schimb, pavilio
nul american caută să demon
streze „prosperitatea" fermieru
lui american, prezentînd televi
zoare si incubatoare, dar omi- 
țînd predarea de cunoștințe care 
să-i învețe pe țăranii indieni 
să-și însușească cele mai bune 
metode de cultivare a pămîntu- 
lui. După cum scria săptămîna- 
lul indian ..Blitz", „Ei au uitat 
pe fermierii care s-au ruinat sau 
sînt pe cale de a se ruina. Cei 
doi John și cele trei Jack pe care 
îi vedem aici nu reprezintă deloc 
adevăratul tablou al situației fer
mierilor americani".

De asemenea N. S. Hrușciov 
va vizita uzina de la Bhilai, 
construită cu ajutorul Uniunii 
Sovietice, care va da o produc
ție de un milion de tone anual, 
ceea ce este echivalent cu întrea
ga producție actuală de oțel a 
Indiei. Importanța Bhilaiului 
este însă cu mult mai mare; con
strucția combinatului metalurgic 
demonstrează practic că Uniu
nea Sovietică sprijină prin aju
torul pe care îl acordă țărilor 
slab dezvoltate întărirea inde-

vi- 
ță- 
In-

pendenței economice a statelor 
care au scuturat jugul colonia
list.

Călătoria lui N. S. Hrușciov 
în Birmania se înscrie de ase
menea pe linia apropierii între 
popoare, pentru promovarea cau
zei păcii în întreaga lume.

Ținta principală a acestei 
zite a lui N. S. Hrușciov în 
rile Asiei o constituie însă
donezia, unde șeful guvernului 
sovietic va răniîne aproximativ 
zece zile, purtînd convorbiri cu 
președintele și cu primul minis
tru Sukarno și vizitînd nume
roase localități și insule. Pre
ședintele Sukarno a declarat: 
„Ca președinte al Republicii In
donezia sînt profund satisfăcut 
de faptul că dl. Hrușciov a gă
sit posibil să accepte invitația 
noastră. El se va bucura de o 
primire foarte călduroasă din 
partea poporului indonezian". La 
rîndul său primul ministru ad
junct Djuanda a declarat: „Noi 
am folosit efectiv cît se poate de 
bine ajutorul economic și tehnic 
acordat nouă de guvernul și po
porul sovietic fără nici un fel 
de condiții. Noi dorim să spri
jinim întrutotul eforturile pe care 
le depune poporul Uniunii So
vietice pentru întărirea păcii ge
nerale, eforturi care vor avea o 
influență concretă asupra con
ferinței la nivel înalt".

Din punct de vedere economic, 
Indonezia se bucură de un larg

sprijin — la fel ca și alte state 
independente din Asia și Africa, 
din partea Uniunii Sovietice. 
Dobînzile extrem de reduse la 
creditele pe termen lung care se 
ridică la sute de milioane de 
dolari constituie elemente deo
sebit de importante pentru con
solidarea independenței Indone
ziei în momente cînd această 
țară are de făcut față nu numaî 
sabotajului economic al fostelor 
puteri coloniale, dar și măsurile 
legate de lichidarea rămășițelor 
rebele care fuseseră încurajate 
de țările participante la blocul 
militar S.E.A.T.O. Din punct de 
vedere politic, revendicarea In
doneziei de a-și redobîndi teri
toriul său. Irianul de Vest, este 
sprijinită de Uniunea Sovietică 
și de celelalte țări socialiste.

Ultima parte a vizitei lui N. S. 
Hrușciov în țările Asiei, este 
consacrată opririi în Afganistan, 
care de asemenea se bucură de 
un larg ajutor din partea Uniu
nii Sovietice.

Opinia publică mondială 
mărește cu interes călătoria 
fului guvernului sovietic în ță
rile Asiei, mesajele de pace, de 
bunăvoință și de prietenie pe care 
le duce popoarelor Orientului, 
ale căror legături cu țările so
cialiste se dezvoltă continuu. 
Popoarele din lumea întreagă îi 
urează mesagerului păcii succes 
în misiunea sa nobilă, folosi
toare tuturor popoarelor.

nu numai pe direcții dinainte 
stabilite, așa cum prevedeau ex- 
perții, ci și pe trasee speciale 
care să se stabilească ori de cite 
ori se va întîmpla un eveniment 
suspect.

Aceste încercări ale delegații
lor occidentale de a revizui re
comandările experților în ceea 
ce privește efectuarea de zboruri 
speciale au fost respinse de re
prezentantul sovietic care a ară
tat că pentru obținerea produse
lor radioactive prin efectuarea 
de zboruri speciale este cu totul 
suficient să se folosească tra
seele dinainte stabilite. In spri
jinul acestei teze el a citat de
clarația oamenilor de știință a- 
mericani din care rezultă că no
rul radioactiv are proporții con
siderabile și de aceea pentru de
tectarea lui ajung traseele 
manente stabilite dinainte.

per-

13 februarie
PROGRAMUL I. 6.45 Salut 

voios de pionier, 8,00 Din presa 
de astăzi, 9,00 Curs de inițiere 
muzicală: Concert ghicitoare
(IX) (reluare), 10,00 Limba 
noastră — Vorbește acad. prof. 
Al. Graur (reluare), 10,30 Școala 
și viața (reluare), 12,00 Forma
ții de muzică ușoară, 13,05 Con
cert de prînz, 14,00 Melodii 
populare sovietice. 15,10 Muzică 
ușoară romînească, 16,15 Vr 
bește Moscova 1 18,00 Roza v., 
turilor, 19,05 Muzică de dans, 
20,10 Pe teme internaționale, 
20,30 Cine știe cîștigă ! (relua
re), 21.15 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 14,30 Cîntece și jo
curi populare romînești, 15,30 
Muzică corală romînească, 16,15 
Muzică ușoară, 17,30 Sfatul me
dicului, 17,45 Știința în slujba 
păcii, 18,30 Seară literară: E- 
misiune dedicată unor muncitori 
fruntași de la Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie", 19,00 Muzică 
populară romînească din Munte
nia, 21,05 Emisiunea : „Scrisori 
din țară", 21,15 La sfîrșit de 
săptămînă, cîntec, joc și voie 
bună, 22,00 Muzică de dans.

*

ur-
șe-

zilei de 10 februarie Giovanni' 
Gronchi, președintele Republicii 
italia, a sosit la Leningrad. In 
gara Moscova președintele ita
liei a fost intîmpinat cu căldură 
de locuitorii Leningradului. Pre
ședintele a fost salutat cordial 
de Nikolai Smirnov, președintele 
Comitetului executiv al Consiliu
lui orășenesc Leningrad.

• PEKIN. Capitala Chinei săr
bătorește cea de-a 10-a aniversa
re a semnării Tratatului de prie
tenie, alianță și asistență mutua
lă între R.P. Chineză și U.R.S.S. 
Agenția China Nouă anunță că 
în aceste zile în multe raioane 
din Pekin au loc conferințe des
pre succesele științei și tehnicii 
sovietice. Teatrele din capitală 
și studiourile de televiziune din 
Pekin au pregătit programe spe
ciale consacrate prieteniei chino- 
sovietice.

Radiojurnale și buletine de
știri: Programul 1 — 5,00;
6,00; 7,00; 11,00; 13,00; 15,00;
17,00, 19,00, 20.00, 22,00, 23,52.
Programul II — 14,00; 16,00;
18,00 21,00, 23,00.

CINEMATOGRAFE
13 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Ștrengarii; AL. SAH1A: 
Secretul cifrului; PETRILA : Fa
tima; LONEA : Vizita lui N. S. 
Hrușciov în America; LIVE- 
ZENI : Cicatricea; ANINOASA : 
O întîmplare extraordinară (se
ria I-a); VULCAN: Micuța; 
LUPENI : O întîmplare extraor
dinară (seria Il-a); URICANI : 
Stelele.


