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Proletari din toate tărite, uniți-vă!

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

Citiți în pagina ÎV-a
• Cuvîntările 

n ,ul oferit 
Conferința 
Indonezia 
Anastas Mikoian continuă vizita 
Bundeswehrul va avea peste 900 
bombardament
Libertate Iui Manolis Glezos!

lui Rajendra Prasad și N.S. Hrușciov la dii- 
de președintele Indiei
de presă a președintelui Eisenhower

îl va întîmpina pe N. S. Hrușciov frățește 
în Cuba 
avioane de luptă și de

NE SCRIU MINERII

Mulțumesc partidului66

Ceferiști fruntași Crește continuu nivelul de trai 
al celor ce muncesc

■ In rafturile magazinelor de stat, odată cu noul an, au a- 
' părut mărfuri noi în cantități sporite — dovadă că cifrele fixa- 
' te de plenara C.C. al P.M.R. din 3—5 decembrie 1959, cu pri

vire la dezvoltarea producției bunurilor de larg consum în a- 
| nul 1960, încep să prindă viață. In perioada 1 ianuarie — 
, 10 februarie a.c. oamenii muncii din Valea Jiului au primit

Mecanicul BALAȘ PETRU 
este bine cunoscut la depou 
datorită modului ireproșabil 
în care împreună cu echipa 
sa, întreține locomotiva. In 
ianuarie echipa sa a econo
misit 19 tone de combusti

bil convențional.

In echipa mecanicului MACI 
PAVEL lupta pentru econo
mii este o veche tradiție. Im 
acest an, în contul de eco
nomii al locomotivei pe care 
o conduce, echipa a înscris 
aproape 20 tone de combus

tibil economisit.
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ț cantități sporite și în sortimente bogate de produse alimentare j
• și industriale, noi apartamente.
♦

Mai multe produse 
alimentare și industriale

Cantitățile de carne, zahăr, u- 
lei puse în vînzare prin magazi
nele alimentare de stat în luna 
ianuarie a.c. sînt considerabil 
mai mari de cît cele puse în vîn
zare în aceeași perioadă a anu
lui trecut. Oamenii muncii din 
Valea Jiului au cumpărat în pe
rioada menționată 1.000 tone de 
făină, 191 tone carne, 55 tone u- 
lei, 135 tone zahăr, 45 tone brîn- 
zeturi, 257 tone mălai etc. Numai 
în primele 10 zile ale lunii fe
bruarie din acest an, s-au vîndut 
mărfuri alimentare cu 274.000 lei 
mai mult decît în aceiași perioa 
dă a anului trecut.

Comparînd mărfurile industria
le vîndute populației din Valea 
Jiului în luna ianuarie a acestui 
an cu cele din aceiași perioadă 
a anului trecut se poate observa 
creșterea considerabilă atît a 
cantităților de produse vîndu
te cît și a puterii de cumpărare 
a populației. Valoarea totală a 
sortimentelor de mobilă vîndută 
în luna ianuarie a.c. se ridică la 
peste 1.100.000 lei, față de 
860.000 lei cît a fost în aceeași 
perioadă a anului trecut. Gospo
dinele au cumpărat 150 bucăți 
mașini de cusut de tip nou 
„Ileana" față de 80 cîte s-au vîn
dut în prima lună a anului 1959. 
Dacă în luna ianuarie a anului 
trecut s-au vîndut 58 de araga-
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zuri cu butelie, anul acesta în 
aceeași lună numărul lor s-a ri 
dicat la 160 de bucăți. Aceste 
mărfuri, trecînd din magazine în 
locuințele oamenilor muncii, le 
fac viața tot mai îmbelșugată 
Cifrele reprezentînd mărfurile in
dustriale vîndute în luna ianua
rie din acest an fiind aproap'e 
duble față de cele din anul tre
cut dovedesc grija statului nos
tru pentru ridicarea nivelului 
trai al celor ce muncesc.

de

Noi apartamente 
date în folosință

Un fapt deosebit de semnifi
cativ pentru zilele noastre, în 
sensul marcării ridicării conti
nue a nivelului de trai al celor 
ce muncesc, îl 
apartamente 
truite pentru

Numai în 
zile din acest 
te în folosința 
lui încă 64 apartamente noi. La 
Petroșani, blocurile nr. 7 și 12, 
fiecare cu cîte 32 apartamente 
din noul cartier Livezeni, și-au 
primit de curînd locatarii. La Lu- 
peni, încă 32 de familii de mi
neri s-au mutat în primele zile 
ale noului an, î'n apartamentele 
blocului 19 dat de curînd în fo
losință.

Toate acestea dovedesc cu pri
sosință creșterea continuă a nive
lului de trai al oamenilor muncii.

constituie miile de 
confortabile cons- 
oamenii muncii.
primele 40 de 
an, au fost da- 

minerilor Văii J iu

Tînărul Seftiuc Remus, ajutor 
miner în brigada de avansări ra
pide condusă de Fleșcan Constan
tin de la sectorul de investiții 
al minei Petrila, a trimis la re
dacție o scrisoare pe care o re
dăm mai jos:

„De mic copil am fost nevoit 
să muncesc pentru 
rinții mei, țărani 
săraci din părțile 
Dărăbanilor nu 
puteau întreține 
gurile, mereu flă- 
mînde ale celor 
7 copii. în mulți 
ani de trudă de 
abia am putut a- 
gonisi atît cit să 
pot trăi de azi 
pe mline. Abia în 
armată, am price
put rostul vieții 
noastre de azi, am 
învățat să lupt 
pentru continua ei 
înflorire. Acum 
vreo doi ani am 
auzit că în Valea 
Jiului este nevoie de 
că și că cine muncește bine, cîștigă 
bine. începutul lui 1958 m-a gă
sit, împreună cu alți 'flăcăi de 
pe la noi, în Valea Jiului. Mine
rii de la Petrila m-au primit cu 
bucurie în rîndurile lor. In briga
da lui Fleșcan unde muncesc și 
azi, am găsit oameni harnici din- 
tr-o bucată, care m-au ajutat să 
învăț frumoasa meserie de minei. 
Cînd am luat primul salariu, 
vreo 1270 lei nu mi-a venit să 
cred. Asta m-a făcut să muncesc 
mai bine, mereu mai bine. Acum 
cîștig în fiecare lună peste 1600 
lei ba uneori pînă la 2000 lei 
Și nu suit decît ajutor miner 
Peste cîteva luni, cînd voi absolvi 
școala de mineri, atunci voi r.îs- 
tiga mai bine

De curînd comuniștii din sec
torul nostru m-au primit candi
dat de partid Tot atunci am

chiaburi. Pă-

brațe de mun-

primit sarcina de partid, de a-mi 
însuși cit mai bine meseria de 
miner. Și sînt hotărît să nu-i 
dezamăgesc pe ortacii mei. (N.R. 
— Tov. Seftiuc este unul din cei 
mai buni elevi ai școlii miniere 
de la Petrila).

De cînd sînt la mină rni-am 
luat o garnitură de mobilă 

nici n-am 
vreodată să 
Noul 
radio 
luat 
casa 
de
timpul burgheziei 
n-am avut 
de o 
lumea, 
lapul
mi-e plin.

Pentru toate a- 
cestea, pentru 
viața pe care o 
duc azi, deosebi
tă de cea de o- 
dinioară ca ziua

de noapte, pentru viața pe care 
cu mîinile mele, ajutat de tova
rășii mei de muncă, o voi face 
mereu mai bună, mai înfloritoa
re, mulțumesc partidului nostru 
drag, guvernului patriei noastre. 
Totul azi mă îndeamnă să mun
cesc mai bine, mai cu spor. Așa 
voi 'face 1".

cum, 
visat

am. I 
de 

l-am 
umple

aparat 
pe care
îmi
de muzică, 

veselie., In

parte 
haină ca 
Acum du-' 
de haine
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Artiști ai Circului 
Mare din Moscova 

la Petroșani

Membrul partid MOL
DOVAN IOAN este un vechi 
și priceput tehnician. Tine
rii din atelierul pe care-1 
conduce, urmîndu-i exem
plul, se situează în primele 
rînduri ale luptei pentru e- 

conomii.

Planul poate 
de

Sectorul de foraj de la Bărbă- 
teni a obținut în luna ianuarie 
o seamă de succese, care-1 si
tuează în fruntea întrecerii son
dorilor Văii Jiului. Pentru a face 
cunoscută experiența sondorilor 
din Bărbăteni tov. inginer Bu- 
suiocescu Constantin — șeful 
sectorului — a fost solicitat de 
un redactor al ziarului nostru să 
arate cum 
condus de 
succeselor.

„Pentru
cel mai greu anotimp. Acum ori
ce defecțiune tehnică cît de mică, 
orice lipsă în buna organizare 
a muncii poate atrage după sine 
stagnarea producției. De aceea 
conducerea sectorului, îndrumată 
de grupa de partid, a luat mă
suri pentru a se asigura la fie-

-------  — ♦♦ a«------- -------

ANGAJAMENTELE PRIND VIAȚĂ

a muncit colectivul 
el pentru obținerea 
Iată răspunsul: 
sondori, iarna este

Cu cîtva timp în urmă, cefe
riștii din Valea Jiului au chemat 
la întrecere socialistă pe tova
rășii lor de muncă din cadrul 
R.C.M. Arad, Caransebeș, Timi
șoara și Simeria. In chemarea' la 

' întrecere ei și-au propus drept 
obiective să reducă volumul de 
manevră cu 10 la sută, să mic 
șoreze staționarea vagoanelor cu 
12,5 la sută, micșorarea staționă
rii în tranzit cu 10 la sută.

Pornind cu hotărîre la îndepli
nirea obiectivelor din chemarea ca-

re au lansat-o, ceferiștii din Va
lea Jiului au obținut în luna ia
nuarie rezultate frumoase, depă- 
șindu-și planul la toți indicii. 
Astfel, reducînd timpii de stațio
nare la tranzit cu manevră, cu 7 
la sută și la încărcare — descăr
care cu 2 la sută, ceferiștii din 
complexul Petroșani au obținut 
importante economii. In cursul lu
nii ianuarie, cu concursul exploa
tărilor din Valea Jiului, ceferiștii 
au încărcat peste plan 2655 de 
vagoane cu diferite mărfuri.

unelte și piese de 
cantitate suficientă,

fi depășit chiar în condifii 
timp nefavorabile
care sondă 
schimb în
căi de acces in bur.ă stare. La în
deplinirea sarcinilor lunare de 
plan, grupa de partid din sector 
a mobilizat pe toți muncitorii. 
Iată două exemple semnificati
ve : Pentru aprovizionarea son-

Tribuna fruntașilor 
întrecerii socialiste

delor 5626, 5627, 5628 era ne
voie de o echipă care să trans
porte circa 15.000 litri de moto
rină. La îndemnul grupei de 
partid, sondorii Sănducu Gheor- 
ghe, Cristea Nicolae, Sicoie To
ma, Takacs Ioan și alții au mun
cit cu abnegație învingînd toate 
greutățile iernii. Aprovizionarea 
cu motorină la sonde s-a desfă
șurat normal. Aș vrea de ase
menea să reliefez eforturile de
puse de sondorii șefi State Du
mitru, Merdescu Radu, Licșor 
Iosif ajutați de Bîrcu Grigore, 
Cautiș Constantin și Ilen Gheor- 
ghe, toți de la sonda 5621, care 
au terminat montarea utilajelor 
cu 5 zile înainte de termen adu- 
cînd sectorului o economie de 
peste 26.000 lei.

In luna ianuarie toate loca 
țiile sectorului și-au depășit sar
cinile de plan la metri fizici. De 
pildă, echipele conduse de Mi- 
hăilă Ion, Cevală Ion, Grigore

5615 
plan 
son-
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Joi seara, cu mult înainte g 
de sosirea trenului de Sime- g 
ria, pe peronul stației C.F.R. g 
Petroșani se adunase un mare g 
—— k_ j.. așteptînd g

pe solii g 
artiști ai g 

Moscova, g 
renumiți în toată lumea. Ir» g 
fruntea unei coloane de pio- g 
n.iieri și școlari se vedea o pan- g 
cartă, pe care era scris în lim- g 
ba rusă „Bine ați venit". 8

Cînd trenul a ajuns în drep- 8 
8 tul peronului, de la ferestrele 8 
8 O e 
8 
8 
8

număr de oameni 
trenul care aducea 
artei sovietice — 

g Circului Mare din 
8 —*“ 
8 
8 
8 
8 
8

M. Grigore de la locația 
și-au terminat sarcinile de 
încă din 20 ianuarie, cînd 
da a atins obiectivul geologic 
stabilit. Remarcăm de asemenea 
munca de înaltă calitate prestată 
de brigăzile sondelor 5626 și 
5627 care au recuperat complet 
toate stratele de cărbune inter
ceptate. La sonda 5626 s-ai fo
losit cu maxim de eficacitate un 
granic sovietic de tip ZIF-1200 A 
care a permis să se foreze mar
șuri scurte în zonele cu cărbune.

Toate echipele de foraj din 
sector au aplicat inițiativa bri
gadierului Pițigoi Dumitru, de 
a depăși planul lunar cu cel pu
țin un metru forat de fiecare 
membru al echipei. In această 
acțiune a adus o contribuție de 
seamă comitetul de secție sindi
cală. Brigada sondei 5628, al
cătuită din echipele conduse de 
Vișan Constantin, Diaconescu 
Ion, Dragomir Tănase împreună 
cu ceilalți sondori și motoriști, 
a forat peste plan 80,15 m. de 
sondă, adică mai bine de 6,5 
metri de fiecare membru al bri
găzii.

Colectivul sectorului nostru se 
angajase la începutul lui ianua
rie să foreze peste plan 28 me
tri. Prin munca însuflețită a fie
cărui muncitor, noi am depășit 
acest angajament cu 19 m. fo
rați.

primului vagon oaspeții so- 8 
vietici, alături de artiști ai cir- 8 
cuiul de stat din București, 8 
răspundeau cu entuziasm la 8 
primirea deosebit de caldă a 8 

§ minerilor, ceferiștilor, elevilor 8 
8 și pionierilor veniți să-i în- ° 
8 tîmpine. 2
8 In aplauzele mulțimii și în " 
8 acordurile unui marș executat,, 
8 de fanfară, un grup de pionieri X 
8 au înmînat buchete de flori ? 
8 artiștilor sovietici. g
8 Cuvîntul de bun sosit a fost o
8 rostit de tovarășul Cosma Gh, ©■
8 președintele Sfatului popular gi
8 orășenesc Petroșani. Apoi a olO__ _______ 1?________ _____

(Continuare în pag. 3-a)

8 vorbit oaspeților în limba rusă g 
8 elevul Auslandar Erik din cla- g 
8 sa VlII-a a Școlii medii mixte, g 
8 Aducînd salutul pionierilor și g 
8 școlarilor, el le-ai împărtășit g 
8 oaspeților bucuria de a-î ve- g 
8 dea în arena circului din Pe- g 
8 troșani. g
8 Din partea artiștilor sovie- g 
8 tici a răspuns conducătoarea 8 
8 grupului Diamkin Maria. In 8 
g numele colectivului, ea a spus : ” 
g „Ne vom strădui, ca prin spec-g 
8 tacolele noastre să vă mulțu-8 
8 mim pentru primirea caldă pe 81 
g care ne-ați făcut-o“.
g Artiștii sovietici vor prezen- g 
8 ta în Petroșani spectacole timp g 
8 de 12 zile. Premiera are loc 8 
8 sîmbătă 13 februarie a. c. la 8' 
8 ora 19- ©
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Pe cuvînf de onoare !

Ca 
gazin 
nu-i neapărată nevoie să fii pă
rinte. Este însă absolut necesar 
să știi cam ce înălțime, talie 
etc. are un copil de 7 ani sau 
de 5 ani. Altfel poate avea ioc 
o întîmplare ca aceasta pe care 
o prezentăm mai jos...

— Tovarășe vînzătoare, aveți 
trenihguri pentru copii de 7 ani ?

— Nu.
— Bine, dar văd acolo în 

destule trenihguri și chiar 
mărimea copilului meu.

— Pe cuvînt de onoare că 
avem !

— Totuși, tovarășe, mie îmi 
trebuie trening, nu cuvînt de o- 
noare.

— Dacă țineți neapărat... pof
tiți, o să vedeți că sînt prea 
mici.

— Acesta este 
bun.

— Nu am știut 
d-voastră este așa de dezvoltat cineva 
la 7 ani.

— Mă jignești tovarășe, băia
tul meu este pus la supraalimen- 
tație tocmai pentru că e cam 
slăbuț. Treningul acesta este bun 
și pentru copiii de 6 ani. Nu 
prea vă pricepeți la copii tova
rășe vînzătoare.

— Asta nu te interesează pe 
dumneata.

— Daa... ? !! Și dacă, după 
indicațiile dumitale aș cumpăra 
un trening cu două 
mare pentru băiatul 
pe cine interesează 
dumitale" ?

să fii vînzător la un ma
de confecții pentru copii

raft 
de

nu

chiar foarte

că băiatul

atenția 
loc de 
răspuns: „Dacă vă place, dacă 
nu...“. Asta înseamnă că cumpă
rătorul în cauză nu va mai primi 
nici un fel de marfă. Dar vîn
zătorul Savu Constantin are to
tuși și pentru cumpărătorii de 
rînd „atențiile" sale. De pildă: 
„Ia nu mai vorbiți atît — gîș- 
telor" (sau alte epitete la fel de 
„măgulitoare" la adresa cumpă
rătoarelor). încă un amănunt: 
gestionarul unității amintite este 
„în ton" cu vînzătorul Savu 
Constantin.

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

ÎToTT1 SPECTACOLE... LA RECE

palme mai 
meu, atunci 
„priceperea

de 
prezentat în 
din Vulcan 
„Inspectorul 
Priestley, 
multă. Mi-

intelectuali din 
iubitori ai artei sce-

In ziua de 9 februarie un co
lectiv de actori ai Teatrului 
stat din Petroșani a 
sala clubului minier 
spectacolul cu piesa 
de poliție" de I. B.

Se adunase lume 
neri, tehnicieni, 
localitate, 
nice. Se așteptau ca timp de două 
ore să se delecteze vizionînd o 
creație a actorilor din Petroșani.

Actorii nu i-au amăgit, prezen- 
tînd un spectacol de bună can
tate. Dar atît spectatorii cît și 
actorii au avut de suferit din altă 
pricină: frigul din sală.

Era un frig în toată legea, 
așa îneît spectatorii au fost ne- 
voiți să rămînă îmbrăcați în pal
toane, blănuri, pulovere, cu pălă
rii pe cap pentru că altfel ris-

MICA PUBLICITATE
SE CAUTĂ...
...un inovator care să desco

pere metoda prin care „Panoul 
inovatorilor" din fața parcului 
„Filimon Sîrbu" din Petroșani 
poate fi reînnoit cu numele și 
fotografiile actualilor inovatori. 
In prezent panoul arată... la fel 
ca acum un an. Poate A.S.I.T. 
Petroșani găsește inovatorul 
căutat.

SE CER...
...de către locatarii blocului nr. 

9 din cartierul Livezeni-Petro- 
șani zile senine cu soare fier
binte. care cu razele lui binefă
cătoare să dezghețe instalația 
de apă din bloc, deoarece cei 
la I.G.O. nu au reușit pînă 
cum să dezghețe conductele 
apă.

FARMACIILE...
...din raion aduc la cunoștința 

tuturor celor interesați că săpun 
pentru noii născuți, pompe — tra
ge lapte și alte articole de acest 
fel pot fi procurate numai de la 
centrul farmaceutic Deva. Noii 
născuți pot face plimbări pînă la 
Deva pentru a-și procura cele 
necesare (plimbarea este utilă 
pentru întărirea organismului). 

de 
a- 
de

...Unde o fi responsabilul ma
gazinului de confecții pentru co
pii din Petroșanr ? Oare pe dîn- 
sul nu-t interesează asemenea 
discuții ale vînzătoarei Bana 
Maria cu cumpărătorii ?

„Dacă vă place, 
dacă nu...“

Atît de des e auzit acest răs
puns dat de vînzătorul Savu 
Constantin, de la unitatea nr. 25 

din Petrila, 
a,u început 

evite. Și dacă acest lucru

știe ce. Dar răspunsul este

a O.A.D.L.F.-ului 
îneît cumpărătorii 
să-l
s-ar întîmpla pe stradă nu ar fi 
cine
dat într-un magazin de stat și 
anume atunci cînd cumpărătorii 
reclamă faptul că vînzătorul 
Savu Constantin vinde marfa „pe 
alese" cunoștințelor sale. Uneori 
se întîmplă să fie 10—15 femei 
în magazin așezate la rînd. Vîn
zătorul 
pentru 

are însă „ochi“ numai 
„oamenii" lui. Și dacă 
îndrăznește să-i atragă 
să servească la rînd în 

marfă primește același

fie frig de a binelea. 
foc de loc. Comitetul 
minei Vulcan (preșe- 
Rîpa Petru) a fost 

mai multe rînduri.

cau să contracteze vreun gutu
rai serios.

Acesta nu este unicul caz. Și 
în alte dăți s-a întîmplat ca în 
sala clubului minier în timpul U- 
nor spectacole teatrale, cinemato
grafice să 
Nu se face 
sindical al 
dinte tov. 
sezisat în 
însă pînă acum n-a făcut nimic 
pentru îndreptarea lucrurilor. Ar 
fi bine să se ia măsuri, nu de 
alta, dar să nu mai aibă loc spec
tacole... la rece.

Am pornit la drum. Eram in 
doi. Să nu vă închipuiți că e 
vorba de vreo călătorie de pro-

de la Petroșani la Vulcan. E 
scurtă ruta. Oricum însă, tot că
lătorie este.

Cum la cartierul de blocuri 
Gh. Dimitrov din Petroșani exis
tă o haltă C.F.R. și cum cei 
care am pornit în acea călăto
rie locuim la blocuri, am luat-o

♦
♦
♦

• - -
$ porția celor făcute de Jules Ver-
♦ ne. E vorba doar de o călătorie
♦
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦•
♦ spre haltă.J Era un ger de vreo 20 de
♦ grade. Pămîntul înghețat tun.
♦ De la blocuri spre haltă coboară 
î o potecă. Dar să vezi alunecuș...
♦ Ajunși acolo am făcut cîteva în-
♦ cercări neizbutite de a coborî în 
î condiții optime pe potecă, apoi J văzînd că nu reușim am luat-o 
t pieptiș.
♦ — Du-îe tu înainte — mi-am
♦ poftit prietenul.
♦
♦
4
♦ 

I

♦

— Du-te tu — mi-a răspuns 
el politicos.

Și m-am dus. Am scăpat din 
mină gardul de care mă ținusem 
pînă atunci și nici una, nici al
ta, fără să depun vreun efort am 
și fosi jos. M-am dus de-a ber
beleacul. Eu jos, prietenul sus.

El se ținea de burtă de rîs, eu 
mă țineam de spate. Dar nu de

5
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£ De-atîta timp, celibatar 
‘ Pămîntul singur, plictisit

Rătăcitor ca1 un hoinar
Prin spațiu-ntins, 

nemărginit..
Privind în noapte luminată 
De mii de stele lucitoare 
Și fermecat, așa de odată 
Se hotărî să se însoare. 
Ajunse uimitoarea veste 
Spre îndepărtatele planete, 
Ce dîndu-și aer de neveste 
Sclipeau timide și cochete. 
Dar Iui, nepăsător la toate 
li-era dragă numai una 
Regina bolții înstelate, 
Frumoasă, mînidră, albă, Luna. 
Pornit-a cîntecul și versul 
Să-nalțe imnuri de iubire 
Și-n spațiu parcă Universul 
încremenise de uimire... 
Dar Luna, plină de avînt 
De poezie plictisită, 
Trimise vorbă spre pămînt 
C-ar vrea să fie cucerită. 
Porni atunci îndrăgostitul 
Ce vrea să-și afle liniștea 
O luptă cu nemărginitul 
Luînd drept armă

doar știința. 
Și-n spre frumoasa, rece, Lună 
Trimise-n grabă o rachetă, 
Apoi o alta și-ncă ung 
Purtînd a dragostei ștafetă. 
Dar ea privea

ne-ncrezătoare... 
Cînd iată vine de la el 
Altă rachetă, purtătoare 
Al unei stele pe-uh Triel.
— A Iui voi fi — își zise Luna 
Căci îndrăzneala lui mă face 
Să simt că steaua totdeauna 
Simbolizează în lume pace. 
Pămîntul fericit primește 
Răspunsul ei de aprobare 
Și mulțumit se pregătește 
Cu aleasa lui să se-nsoare.

<

Vor face-o nuntă minunată 
Cu soare cald, strălucitor 
Ce va aduce-n lumea toată 
Nădejdi de pace-n viitor.

DANA PANTAZOPOL

însemnări dîntr-o călătorie
După această întîmplare ne

prevăzută în programul de drum 
(era foarte sumar întocmit și 
prevedea doar niște documentare 
pe teren) am ajuns la haltă. A- 
veam de așteptat vreo 10—15 
minute pînă la sosirea trenului. 
Dar a fost suficient pentru a ne 
transforma împreună cu ceilalți 
care așteptau trenul, în sloi de 
gheață. Sală de așteptare nu-i. 
Nici urmă de ea. Călătorii n-au 
decît să stea în ger, cu speranța 
că se vor încălzi în tren. Deșar
tă speranță! In tren e mai frig 
parcă decît afară. E un ger stă
tut, de bună calitate, servit (dar 
nu la cerere!) de organele 
C.F.R. Trebuie precizat că în 
vagoanele de călători nu întot
deauna e frig. E și cald. Dar 
numai alunei cînd e cald afară.

După ce am ajuns pe jumătate 
„congelați" la Vulcan ne-am vă
zut de treburi. Apoi, la ora prin- 
zulul, ne-am deplasat la restau
rantul „Straja". O nouă deza
măgire ! Și aici un ger cumplit. 
Muzică și... ger. Să te-ncălzești 
nici vorbă, numai dacă cumva 
nu-ți vine în minte să salți în 
ritmul muzicii! Dar oamenii nu 
sînt totdeauna atît de inventivi 
îneît să le treacă așa ceva prin 
cap, așa că cu toții răcesc de-a 
binelea pînă ce iau masa.

PIN TOATA LUMEA

de tabele și

Mașinile de calcul în medicină
Cu ajutorul mașinii electronice de calcul „lntegrâl-1" oncologii 

din Ucraina au stabilit numărul celulelor canceroase care pier zil
nic într-o tumoare malignă care se dezvoltă natural.

După cum se știe, în tratamentul cancerului este important să 
se cunoască intensitatea procesului de disociere a tumorii maligne 
întrucît produsele disocierii duc la intoxicarea organismului.

Pe baza datelor cu privire la dezvoltarea normală a tumorilor 
maligne la animale, obținute de oncologi pe cale experimentală a 
fost alcătuită o descriere matematică a acestui proces sub forma 
unui sistem de ecuații diferențiale obișnuite. Rezolvarea acestor e- 
cuații a fost obținută la mașina de calcul sub formă 
grafice matematice.

în prezent, cu ajutorul mașinilor de calcul poate 
intensitatea disocierii tumorii canceroase și la diferite 
tratare. Aceasta, la rîndul său, permite elaborarea de 
și folosirea mai rațională a metodelor deja cunoscute 
toxicare a organismului în scopul măririi reacțiilor lui 
apărare și a eficacității tratamentului.

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

Hărți în relief din mase plastice
Fabrica de instrumente geo

grafice din Sofia în colaborare 
cu fabrica „Kapitan Diado Ni
kola" din Ciabrovo a produs 
pentru prima oară în Bulgaria 
hărți colorate în relief din masă 
plastică.

Pe o foaie subțire de masă 
plastică se imprimă în culori 
harta. Apoi, cu ajutorul unei ma
șini vacuumatice speciale sînt

Ceasornice cu transistori
Ceasornicele cu transistori de 

siliciu, al căror prototip a fost 
realizat la Institutul de radio- 
tehnică și electronică al Acade
miei de Științe al R. Cehoslova
ce, sînt de 100 de ori mai pre
cise ca cele mai bune ceasornice 
cronometre maritime. Întreprin
derea „Elektroceas" a început 
producția în serie a noului tip

Crocodilii din Australia
Imediat după ultimul război, 

oricine străbătea coasta austra
liană de la Capul York către 
Cooktown se minuna de numă
rul mare al crocodililor, lungi 
de 5—6 m., ce se vedeau la gura 
numeroaselor rîuri. In aceste 
părți, ei n-au fost vînați de o 
jumătate de secol.

Acum, este o imagine obișnui
tă să vezi apărînd la suprafața 
apei mai întîi ochii curioși, apoi 
capetele uriașilor crocodili, care 
ieșind din apă se cațără pe ma- 

♦ 
♦ 
♦

♦

Restaurantul „Straja" mai are ♦ 
un cusur: vinde scump carto- ♦ 
fii. O porție de cartofi prăjiți X 
cam de vreo 80—100 grame cos- J 
tă... 5,90 lei. E drept că pe lin- * 
gă această cantitate de cartofi * 
mai are și un grătar de porc, ț 
Dar ăla nu întotdeauna se poate ♦ 
minca. Așa că mănînci cartofii ♦

♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
e 
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♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦

și plătești grătarul pe care l-ai 
lasat pe farfurie. De pildă în 
ziua de 10 februarie a.c. bucă
tăreasa șefă Duinea Constanța u 
gătit un grătar! Numai zgîrci 
și crud! Așa a fost porcul: a 
avut și zgîrciuri și a fost și 
crud. Așa a fost servit și grăta
rul. De mîncat nici vorbă. Avea 
o elasticitate excepțională. Și o 
rezistență!...

După aceste peripeții ne-am 
mai încălzit la Petroșani, acasă. 
Ne-a mai încălzit și gîndul că 
Sfatul popular orășenesc Petro- ț 
șani (care răspunde de întreți- ♦ 
nerea drumurilor), organele • 
C.F.R. Petroșani (care răspund J 
de încălzirea trenului) condu
cerea T.A.P.L. (se știe de ce 
răspunde!) vor lua măsuri ca 
pe viitor o călătorie cit se poate 
de banală să nu se transforme 
în... peripeții neprevăzute.

V. ADRIAN

♦
♦
♦

♦
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦

fi stabilită 
regimuri de 
metode noi 

de dezin- 
naturale de

pre-

scoase în relief toate ridicăturiie. 
Noile hărți în relief vor în

lesni turiștilor străini să cu
noască relieful Bulgariei. Ele vor 
constitui de asemenea un 
țios ajutor elevilor.

Hărțile din masă plastică sînt 
mult mai rezistente decît 
din hîrtie folosite pînă acum. 
Ele pot fi curățite mai ușor și 
au un aspect frumos.

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

cele

de ceasornice la numai șase luni 
după obținerea prototipului. La 
baza ceasornicului stă un osci
lator cu transistori dirijat de o 
placă de siliciu care clipește de 
o sută de mii de ori pe secundă; 
cu ajutorul unui 
cu transistori se 
suri cu o precizie 
secundă.

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

alt dispozitiv 
obțin impul- 

de o miime de

luri. Aci stau la soare, unde a- 
dorm. Vînătorul se poate astfel 
apropia și trage cu precizie, de 
obicei în creier. In acest fel au 
fost împușcați în Australia „mîn- 
cători de oameni" (așa sînt de
numiți crocodilii în acele locuri), 
ajungînd pînă la 8 m. lungime.

—o—
0 sondă cu o adîncime 

de 7 km.
La zăcămîntul de gaze din 

Baku (Azerbaidjan) se va fora 
o sondă cu o adîncime de 7.000 
metri. Ea va fi cea mai adîncă 
din Europa și Asia.

Proiectul acestei sonde, care a 
și fost elaborat de oamenii de 
știință din republică, prevede 
forarea sondei la un regim for
țat prin metoda rotativă și cu 
turbine, cu o solicitare axială pe 
sapă de pînă la 25—28 tone. La 
forare vor fi folosite prăjini de 
foraj și burlane de tubaj ultra- 
rezistente, pompe de noroi cal
culate pentru o presiune de 200 
atmosfere, noi tipuri de sape de 
foraj, un ciment special pentru 
solidificare în condiții de pre
siuni și temperaturi înalte.

--- o

Cercetarea peștilor 
din lacul Balaton

cercetări biolo-Institutul de
gice din Tihany al Academiei de 
Științe a R. P. Ungare studiază 
în prezent, printre altele, nutri- 
ția peștilor din lacul Balaton.

O condiție a planificării pis
ciculturii o constituie cunoaște
rea exactă a calității și cantită
ții hranei consumate de șalăii 
din Iac. Deoarece cercetările e- 
fectuate pînă acum nu au putut 
da rezultate satisfăcătoare, se 
procedează la efectuarea unui e- 
xamen radiografie al speciilor 
supuse experiențelor.
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Îmbunătățirea compoziției so
ciale a partidului constituie una 
din principalele sarcini ce stau 
în fața organizațiilor de partid. 
Comitetul de partid și birourile 
organizațiilor de bază de la mina 
Petrila muncesc cu simț de răs
pundere pentru îndeplinirea a- 
cestei sarcini. Ele a>u dobîndit 
o experiență prețioasă în munca 
de primire în partid.

In vederea îmbunătățirii con
tinue a muncii organizațiilor de 
bază pentru primirea în partid 
a muncitorilor de frunte, devo
tați cauzei socialismului, comi
tetul de partid s-a preocupat de 
îndrumarea muncii birourilor în 
această direcție. Lunar comite
tul analizează 
rourile 
modul 
munca 
minei, 
Uzării 
ceastă 
birourilor organizațiilor de bază 
să traseze sarcini membrilor de 
partid, să ducă munca de atra
gere a muncitorilor fruntași în
deosebi a tinerilor în rîndul can
didaților.

Muncitorii fruntași în produc
ție, disciplinați, devotați parti
dului sînt atrași în rîndurile ac
tivului fără de partid. Atunci 
cînd se țin adunări generale des- 
chișe și îndeosebi cînd se pri
mesc candidați și membri de 
partid, se obișnuiește să se In
vite la adunările generale cîte 
4—5 tovarăși din activul fără 

’/ie partid care îl cunosc pe cel 
7e urmează să fie primit în 

partid. Procedînd în felul aces
ta multe organizații de bază de 
la mina Petrila, printre care nr. 
2 (secretar tov. Cenaru Gheor- 
ghe), nr. 3 (secretar tov. Kuti 
Eugen), organizația de bază nr. 
8 (secretar tov. Matei Mircea), 
organizația de ba’ă 
cretar tov. Dima 
șit să cultive la 
intați dorința de 
titlu de membru

O altă metodă 
mitetul de partid este aceea ca 
membrii de partid să se ocupe 
personal de aceia care solicită 
primirea în partid, să-i ajute. 
Așa procedează, de exemplu, or
ganizațiile de bază nr. 2, 3
și 6. Membrii de partid Păsări
că Nicolae, Somogyi luliu, Ki- 
Hdi Adalbert, Bartha Francisc 

mulți alții cresc în brigăzile 
care le conduc numeroși can

didați de partid. Tovarășii Lupu- 
leț Constantin, Pleșa loan, Ena- 
che Chiriță se numără printre 
cei mai buni mineri și munci
tori de la mina Petrila primiți 
în rîndul candidaților.

Bine muncesc în această di
recție și birourile organizațiilor 
de bază nr. 1 și 7. Aceste orga
nizații de bază au reușit să pri
mească lunar cîte 3—5 candidați 
de partid și cîte 1—3 membri de 
partid.

Pentru rezolvarea cît mai o- 
perativă a cererilor prezentate 
de muncitori pentru a de- 
candidați, comitetul de partid a- 
rată birourilor organizațiilor de 
bază felul cum trebuie întocmit 
un dosar, ce documente sînt ne
cesare, ajută la procurarea reco-

împreună cu bi- 
organizațiilor de bază 

în care se desfășoară 
de partid în sectoarele 
insistînd asupra genera- 
experienței pozitive în a- 
direcție. Se recomandă

nr. 4 (se: 
Mișu) au reu- 
muncitorii îna- 
a purta înaltul 
de partid, 
indicată de co-

—=★

Planul poate fi depăș t 
chiar în condiții 

de timp nefavorabil 
(Urmare din pag. l-a)

Condițiile de muncă asigurate 
brigăzilor ne permit ca în luna 
februarie să obținem rezultate 
șl mai bune.

Aceasta cu atît mai mult cu 
cit pentru sondele 5626, 5627,
5628 din perimetrul Lupeni am 
pus în funcție o conductă pentru 
pomparea motorinei pînă la son
dele respective. Țelul tuturor son
dorilor noștri este ca prin folo
sirea rațională și la deplina ca
pacitate a utilajelor sovietice 
2IF-1200 A de care dispunem, 
să sporim continuu viteza co
mercială de foraj, baza obținerii 
de economii în specificul muncii 
noastre'1.

Comitetul de partid 
fața sa pe unii mem-

mandărilor. 
a chemat în 
bri de partid care promiteau re
comandări dar tărăgănau darea 
lor.

O mare atenție se acordă pre
gătirii adunărilor generale ale 
organizațiilor de bază în care se 
fac primiri de membri și candi
dați de partid. De la început a- 
ceste adunări trebuie să consti
tuie o școală pentru viitorul 
membru de partid.

Rezultatul acestei 
îl constituie primirea 
anului 1959 a unui 
185 de candidați de partid, din
tre care 154 muncitori care lu
crează direct în producție, restul 
fiind tehnicieni și ingineri. Din 
rîndurile candidaților 112 tova
răși au fost primiți ca membri 
de partid.

In urma îmbunătățirii muncii 
de educare a candidaților, în 
cursul anului 1959 s-a redus 
stagiul de candidatură la 22 to
varăși, printre care tov. Csibi 
Francisc, Mihai Petru, Gyorgy 
Adalbert. Trebuie însă arătat că 
posibilitățile de primire de can
didați cu stagiul redus au fost 
mult mai mari, dar ele nu au 
fost folosite din plin. Mai sînt 
de asemenea 25 candidați, căro
ra li s-a expirat stagiul și nu 
au fost încă puși în discuția a- 
dunărilor generale. Va trebui ca 
în scurt timp birourile organiza
țiilor de bază să rezolve această 
situație.

In munca de primire în partid 
organizațiile de bază din sectoa
rele minei Petrila întîmpină u- 
nele greutăți cauzate de faptul 
că comitetul orășenesc U.T.M. 
eliberează cu foarte multă greu
tate recomandările pentru ute- 
miști. Așa de exemplu tov. O- 
mota Maria a umblat timp de 3 
luni după recomandare. Comite
tul orășenesc U.T.M. Petrila va 
trebui să privească mai serios a- 
ceastă problemă.

Comitetul de partid și birou
rile organizațiilor de bază de la 
mina Petrila sînt hotărîte să 
îmbunătățească necontenit munca 
de primire în partid, să înlăture 
lipsurile care mai există în a- 
ceastă direcție. Intărindu-șî ne
contenit rîndurile 
țiile de bază vor 
biliza cu tot mai 
întregul colectiv al minei Petrila 
la îndeplinirea sarcinilor mereu 
sporite în lupta pentru cărbune 
mai mult, mai bun și mai ieftin.

DOBRICAN TRAIAN 
activist al comitetului de partid 

al minei Petrila

preocupării 
în cursul» 

număr de.

organiza- 
putea mo- 
mult succes

i

Probleme din activitatea 
muncitorilor forestieri care-și așteaptă 

rezolvarea
La punctul de descărcare a 

funicularului Toplița—Arcanu, se 
muncește cu spor. Numai în 8 
zile din februarie, muncitorii 
Matei loan, Rădvi Va sile, Stor 
Ilie, Albulescu loan, Șerban Ni- 
colaie, împreună cu expeditorul 
Radu Ștefănică și revizorul de 
funicular Furdui loan au primit, 
recepționat și expediat la gara 
Lupeni 261 m. steri lemn de foc', 
20.800 kg. mangal, 51 m. c. buș
teni, 3,766 m. c. doage și alte 
sorturi de material lemnos.

Pe funicular, în afară de ma
terialul transportat de la exploa
tarea Arcanu — de peste munți 
— cu ajutorul cupelor, mai vin 
și bușteni de fag în greutate 
pînă la 1000 kg. Aceasta cere ca 
funicularul să lucreze în bune 
condiții de siguranță. Ori unul 
din pilonii de lemn pentru sus
ținere, anume pilonul nou de la 
pîrîul lui Nădrag, cu o înălțime 
de 18—20 m., are deteriorată 
suprastructura de susținere a 
cablului de transport care tre
buie schimbată urgent, fiind pe
ricol de prăbușire. Totuși, con
ducerea sectorului forestier 
Cîmpu lui Neag tărăgănează 
luarea măsurilor necesare.

Muncitorii care lucrează în 
sectorul forestier Cîmpu lui Neag 
sînt dornici să dea cît mai mult 
lemn. Ei trebuie însă ajutați în 
activitatea lor, prin buna între
ținere a șoselei de transport, po
durilor, a funicularului. Și aoest 
ajutor să li se dea 1

MIHAI ȘT.

Autocamionul 25.968 hurducăia 
pe șosea. La fiecare hop mai 
mare, șoferul Fițu Aurel scapă 
cîte o vorbă de năduf la adresa 
celor care trebuie să întrețină 
drumul. Și are dreptate: drumul 
de la Uricani la Cîmpu lui Nea.g 
este foarte prost întreținut. Pe 
drum gheața stă în mormane, 
unele diguri către Jiu sînt sur
pate încît te aștepți ca în orice 
moment să intre și mașina la 
apă. Podul de la punctul „Fire- 
zoni“ și-a trăit de mult traiul, 
însă tovarășii din comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare 
Uricani și Cîmpu lui Neag, se 
fac că nu văd aceste lucruri. 
Oare nu în sarcina lor intră gri
ja pentru buna întreținere a șo
selei ?

Instalatori fruntași
La șantierul 7 construcții Lu

peni brigada de instalatori con
dusă de tovarășul Istodor Vinti- 
lă a terminat montarea ins
talațiilor pentru apă potabilă la 
blocul nr. 21 la toate etajele cît 
și la parter. De asemenea, ea a 
montat și coloanele de fontă pen
tru scurgere, începînd lucrări a- 
semănătoare și la blocul 22 A. 
In obținerea acestor succese s-au 
evidențiat muncitorii Moroșan Ha- 
.ralambie, Pavel Pantelimon, Pa
vel Octavian și Diaconescu loan.

CIRSTOIU VALENTIN 
corespondent

Sirena a vestit sfîrșitul schim
bului întîi. Muncitorii preparației 
Petrila se îndreaptă grăbiți spre 
căminele lor. Pe scările clădirii 
birourilor preparației, urcă cu 
pași repezi inginerul Florea Sa
bin, șeful preparației. Se așeză 
la birou. Părea nemulțumit. Nu 
era de loc împăcat cu felul cum 
funcționează funicularul ce trans
portă șistul de la preparație la 
haldă. Din cauza înghețului cab
lul aluneca mereu și nu putea 
purta mai mult de 55 de cupe. 
Deseori preparația se oprea din 
cauza funicularului.

Tovarășul Florea făcu diferite 
calcule și schițe, iar spre amurg 
porni spre casă. La poarta de 
la ieșire, se opri involuntar și 
întoarse capul să vadă dacă nu 
cumva s-a oprit iarăși funicula
rul, apoi își continuă drumul.

A doua zi, venind la lucru, in
ginerul Florea se opri direct la 
funicular. Aici se consultă cu 
muncitorii pentru a găsi o solu
ție. care să asigure funicularu
lui un randament sporit. Din vor
bă în vorbă soluția a fost găsită : 
mărirea porțiunii de aderență a 
cablului pe tambur și anumite 
modificări la mașina de acționa
re. Lucrările s-au executat sub 
supravegherea comunistului Ka- 
proș Alexandru, maistru la pre- 
parație, cunoscut pentru pricepe
rea cu care întreține funicularul. 
Prin modificările aduse s-a ma

rit simțitor puterea de tracțiune 
a instalațiilor

Nu după mult 
gata. Se făcea 
treptat, numărul 
cate cu șist a putut fi mărit.

Unul dintre manipulanții de la 
funicular strigă :

— Vedeți că are să scape 1 
Sînt prea dese cupele, nu vor pu
tea urca dealul 1

— N-ai nici o grijă! Ii spune 
zîmbind inginerul Florea Sabin.

Funicularul uruia, ducînd pe 
dealul Maicii 75 de cupe. Spălăto
ria mergea din plin 1

*

timp, totul era 
proba. Treptat, 
cupelor încăr-

obținerea unor succese frumoase 
în întrecerea socialistă. Planul 
producției brute a fost îndepli
nit în proporție de 104,3 la sută, 
iar cel al producției nete de 103,9 
la sută. In luna ianuarie s-au 
produs 1082 tone de brichete 
peste sarcinile de plan.

Printre tovarășii care au con
tribuit la aceste realizări se nu
mără Hog Iosif, Horga Sandu, 
Maior Iosif și tînărul inginer 
Vîlcea Nicolae.

Z. ȘUȘTAC

in acest an au mai fost aduse 
și alte îmbunătățiri procesului 
de producție la preparație. Pen
tru descărcarea simultană a căr
bunelui de la minele Lonea și 
Vulcan, s-a mărit cu 20 la sută 
debitul benzilor de transport, lu
cru care permite golirea vagoane
lor de cărbune într-un timp 
mai scurt

De asemenea, prin grija 
pei de lăcătuși condusă de 
rășul Butuza Petru, s-au 
diferite modificări la transpor
toare în vederea încărcării cărbu
nelui special pe linia a Il-a, redu- 
cîndu-se cu 10 la sută timpul de 
încărcare.

îmbunătățirile aduse procesului 
de producție și mai ales munca 
rodnică a colectivului a asigurat

mult

echi- 
tova- 
făcut

• • •
In sala de fes-. 

țivități a Școlii 
de 7 ani nr. 1 din 
Petroșani se adu
naseră, joi, cei 
mai buni pionieri 
ai școlii. Alătwi 
de ei veniseră șt 
două delegații din 
partea pionierilor 
de la Școala me
die mixtă și de la 
Școala de 7 ani 
nr. 2. Cu toții au 
ascultat cu deose
bită atenție rela
tările tovarășului 
Moldovan Ioan 
maistru la Depoul 
C.F.R. Petroșani, 
despre luptele ce
feriștilor de la 
Grivița din 1933. 
Pe atunci tovară
șul Moldovan era 

ucenic în cadrul acestui atelier. 
El a vorbit copiilor despre lupta 
eroică a muncitorilor ceferiști 
din 1933 pentru o viață mai 
bună, pentru pace.

La sfîrșitul întîlnirii pionierii^ 
în semn de mulțumire și res
pect, i-au prins la gît tov. Mol
dovan loan cravata roșie de 
pionier.

Colectivul sectorului 
electromecanic 

de la mina Petrila 
și-a ales noul comitet 

de secție
Recent, muncitorii și tehnicie

nii de la sectorul electromecanic 
al minei Petrila și-au ales noul 
comitet sindical de secție. Cu a- 
cest prilej colectivul a făcut o 
trecere în revistă a succeselor 
obținute în producție în activi
tatea cultural-sportivă și cea ob
ștească. S-a arătat că în 1959 
sectorul a contribuit la lupta 

ț pentru economii a întregului co
lectiv al minei cu peste 700.000 
lei, economii obținute pe seama 
reducerii consumului de energie 
electrică și prin recuperarea de 
materiale. Dintre muncitorii de 
aici anul trecut s-au ridicat peste 
20 de inovatori care prin rațio
nalizările și inovațiile făcute au 
adus importante economii bă
nești.

Meseriași ca Dănescu Dumitru, 
Svoboda Tiberiu I, Cosma Ru
dolf, Terentică Nicolae s-au si
tuat lună de lună printre cei mai 
buni muncitori din sector. Rezul
tate de seamă s-au obținut și în 
activitatea cultural-sportivă. Par- 
ticipanții la discuții au reliefat 
faptul că noul comitet trebuie să 
ducă o muncă -------=--x—.--x
mai susținută, 
tregul colectiv 
economii.

1 organizatorică 
să antreneze în- 
în lupta1 pentru

L. MANEA
corespondent

Printre muncitorii fruntași 
de la atelierul electromecanic 
al minei Cimpa II se numără 
și utemistul Mihăilă Cornel. El 
își depășește cu regularitate 
sarcinile de plan și dă lucrări 
de calitate.

IN CLIȘEU: 
hăilă Cornel în

Sudorul M i- 
timpul lucru-



ȘTIRI DE PESTE HOTAREj • PUBLICITATE

Un articol 
al tovarășului A. Bunaciu 

publicat în „Pravda”
MOSCOVA (Agerpres). — Zia-i 

rul „Pravda** din 11 februarie 
publică articolul lui A. Bunaciu, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R.P. Romîne, intitulat: „O cale 
largă spre o pace trainică**, care 
comentează declarația Consfătui
rii de la Moscova a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

o---
Libertate

lui Manolis Glezos !
ATENA 12 (Agerpres) TASS
Comitetul sindical pentru apă

rarea libertăților democratice a 
adresat poporului grec chemarea 
de a intensifica lupta pentru e- 
liberarea lui Manolis Glezos și 
a celorlalți democrați al căror 
proces va fi dezbătut în Areopag 
la 12 martie, pentru anularea 
legilor antidemocratice și anti
constituționale, pentru restabili
rea libertăților democratice în 
Grecia.

Comitetul cheamă guvernul să 
elibereze pe Glezos și pe ceilalți 
democrați.

----- O-----

la amploare mișcarea 
c'e solidaritate cu lupta 

poporului dominican 
împotriva lui Trujillo

HAVANA 12 (Agerpres)
Agenția Prensa Latina relatea

ză despre amploarea pe care a 
luat-o mișcarea de solidaritate cu 
lupta poporului dominican împo
triva dictatorului Trujillo.

In Peru s-a intensificat miș
carea pentru ruperea relațiilor 
cu regimul dictatorial al lui Tru
jillo. La Caracas (Venezuela! a 
avut loc o întrunire a președin
ților de pe continentul latino-ame- 
rican în cadrul căreia s-a cerut 
tuturor țărilor din America La
tină să rupă relațiile cu Repu
blica Dominicană. Studenții din 
provincia Camaguey (Cuba) au 
demonstrat în fața Consulatului 
american cerînd imediata retrage
re a forțelor armate americane 
de pe teritoriul Republicii Domi
nicane. Exilații politici domini
cani au demonstrat pe străzile 
Havanei sub lozinca: „Afară cu 
infanteria marină americană din 
Republica Dominicană";

Cuvântările lui Rajendra Prasad și H. S. Hrușciov 
oferit de președintele indieiia dineul

După cum s-a mai anunțat, în 
timpul dineului oferit la 11 fe
bruarie de Rajendra Prasad, pre
ședintele Indiei, în cinstea lui 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
R. Prasad și N. S. Hrușciov au 
rostit cuvîntări.

Salutîndu-1 pe N. S. Hrușciov, 
Rajendra Prasad, președintele 
Indiei, a declarat că vizita făcu
tă de N.S. Hrușciov în India în 
urmă cu patru ani a produs o im
presie profundă asupra poporului 
indian. Ca urmare a acestei vi
zite și a vizitei primului nostru 
ministru în țara dv., a spus R. 
Prasad, India și Uniunea Sovie
tică au năzuit mereu spre rela
ții tot mai strînse între ele. In
tr-adevăr, este îmbucurător să 
vezi că, cu trecerea timpului, în
țelegerea reciprocă și recunoaște
rea reciprocă a idealurilor, nă
zuințelor și cerințelor țărilor 
noastre cresc necontenit.

Referindu-se în continuare la 
problemele relațiilor internațio
nale, R. Prasad s-a pronunțat 
pentru „o mai bună înțelegere re
ciprocă și indulgență în relațiile 
dintre țări, pentru ca toate diver
gențele și litigiile dintre ele să 
se lichideze pe baza tratativelor, 
iar orice încercări de a 
la forță să fie declarate 
legii".

R. Prasad a mulțumit

eforturile „care 
de mult slăbi

ți

j: T.A.P.L. PETROȘANI
•: vinde prin licitație publică 
•: o mînză murgă de un an. 
•: Licitația va avea loc în
;i 19 februarie I960 în oborul 
■; de vite din Petroșani.
■: Mînza poate fi văzută în
•: grajdul din curtea fostului 
•: restaurant „Paringul".
•: Licitanții vor depune 10
•: la sută din prețul de sfri
ji gare.

Hrușciov pentru 
au influențat atît 
rea încordării internaționale 
au contribuit într-o măsură im
portantă la întîlnirile șefilor de 
guverne la nivel înalt în scopul 
rezolvării problemei dezarmării 
generale și a menținerii păcii**.

Am mai afirmat, a spus R. 
Prasad, și aș vrea să repet și 
astăzi, că poporul țării noastre 
apreciază inițiativa dv. în aceas
tă direcție. Salutăm aceste ten
dințe și contactele directe între 
conducătorii marilor puteri și vă 
dorim succes în eforturile dv. 
care, sîntem convinși, au fost 
dictate de dorința sinceră de a 
înceta cursa înarmărilor și de a 
întări forțele păcii generale.

In cuvîntarea sa, N. S. Hruș
ciov a mulțumit pr ședintelui in
diei. R. Prasad, pentru cuvintele 
frumoase rostite la adresa Uniu 
nii Sovietice și a guvernului so
vietic. Apreciem foarte mult rela
țiile de prietenie care s-au sta
tornicit între noi și India, a spus 
N.S. Hrușciov. Arătînd că Uniu 
nea Sovietică și India au același 
țel comun — asigurarea păcii în 
întreaga lume — N. S. Hrușciov 
a continuat: Acordăm o înaltă 
apreciere faptului că Republica 
India merge neabătut pe calea 
luptei pentru asigurarea păcii și 
prieteniei între popoare, între 
state, indiferent de orînduirea po-

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

întîmpina 
pe N. S

recurge 
în afara

lui N.S.

Indonezia îl va

DJAKARTA 12 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La 11 februarie ziarele indo
neziene au publicat sub titluri 
mari știrea că N. S. Hrușciov 
și-a început călătoria în India, 
Indonezia, Birmania și Afganis
tan. Ziarele arată că această vi
zită oglindește politica de pace 
și prietenie dusă de Uniunea So
vietică. Ziarele reproduc cuvin
tele apărute în ziarul „Pravda** 
că această vizită deschide o nouă 
pagină în relațiile de prietenie 
ale U.R.S.S. cu țările Asiei. Mai 
multe ziare publică portrete 
lui N. S. Hrușciov.

Ziarul „Duta Masjarakat" 
publicat la 11 februarie un 
ticol de fond în care spune: 
Sîntem recunoscători Uniunii

ale

a 
ar-

.............. = -----------~-------

Conferința de presă
a președintelui Eisenhower 

WASHINGTON 12' (Agerpres) 
La 11 februarie președintele

Eisenhower a expus în cadrul 
unei conferințe de presă noile 
propuneri americane prezentate 
în aceeași zi de delegația S.U.A. 
la conferința de la Geneva în 
problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară. Aceste pro
puneri au drept scop „încetarea 
experiențelor cu arma nucleară 
pretutindeni unde în momentul 
de față ele pot fi controlate în 
mod eficient**.

Propunerile prevăd astfel în
cetarea experiențelor nucleare 
„în condițiile unui control ga- 

; rantat" în atmosferă, în ocea
ne, în acele regiuni ale cosmo
sului „unde se poate institui în 
prezent un control eficient de co
mun acord", precum și „a tutu
ror experiențelor subterane cu 
arma nucleară care pot fi detec
tate".

Președintele Eisenhower a de
clarat că în ce privește unele 
experiențe subterane „în momen
tul de față nu este posibil să se 
instituie controlul cuvenit". Cu 
alte cuvinte propunerea înseam
nă de fapt acordarea libertății 
de acțiune în ce privește relua
rea experimentării armei nu
cleare. De altminteri răspunzînd 
la întrebările puse de corespon-

denți, Eisenhower a declarat, în
tre altele, că cercetările de labo
rator în domeniul creării armei 
atomice se efectuează în Statele 
Unite fără întrerupere.

Un corespondent l-a întrebat 
pe președinte dacă consideră că 
înainte de a se discuta proble
mele mai largi ale dezarmării 
este necesar să se rezolve pro
blema interzicerii experiențelor 
cu arma nucleară. Președintele 
a subliniat că, chiar dacă în a- 
ceastă 
zat un 
în nici 
greșul 
blemei 
dînd astfel1 această problemă, a 
adăugat Eisenhower, se poate 
obține o adevărată destindere a 
încordării internaționale.

Președintele a 
cum trebuie 
părerea sa, China la dezarmare 
dacă se va realiza un acord în 
legătură cu aceasta. Eisenhower 
a răspuns că rezolvînd problema 
dezarmării, nu trebuie, firește, 
ignorat un teritoriu atît de mare 
ca cel al Chinei.
declarat că după j 
buie creat un fel < 
tru tratative cu * 
blema dezarmării.

problemă nu va fi reali- 
acord, aceasta nu trebuie 
un caz să împiedice pro- 
în alte domenii ale pro- 
dezarmării. Numai abor-

fost întrebat 
să participe, după

realiza un acord în

Președintele a 
părerea sa tra
de aparat pen- 
China în pro-

pe calea

litică și socială a acestor state.
Apreciem foarte mult relațiile 

noastre cu India și considerăm 
că sînt relații bune. Aproape în 
toate problemele ...................  "
care se discută 
Națiunilor Unite 
multe alte probleme internaționa
le opiniile noastre n-au diferit 
niciodată de cele ale Indiei

Referindu-se la dorința guver
nului Indiei de a-și crea o indus
trie națională, N. S. Hrușciov a 
spus că Uniunea Sovietică spri
jină cu bucurie India pentru ca 
să-și creeze o industrie proprie, 
o ajută cu experiența sa 
posibilitățile materiale de 
dispune.

Vorbind despre înalta 
eiere pe care a dat-o președintele 
Indiei în cuvîntarea sa eforturi 
lor Uniunii Sovietice în lupta 
pentru pace N. S. Hrușciov a 
subliniat că Uniunea Sovietică 
face într-adevăr tot ce depinde 
de ea pentru a asigura pacea. 
Insă pacea nu poate fi asigurată 
numai prin implorări sau apeluri 
Pentru pace trebuie să se ducă 
o luptă dîrză. Noi ducem aceas
tă luptă. Eu privesc înainte cu 
încredere, apreciez drept favora
bile perspectivele păcii. In pre
zent în lume s-a creat o aseme
nea situație, un asemenea raport 
de forțe — dacă avem în vede
re existența celor două lagăre 
— încît numai nebunii se pot 
hotărî să recurgă la război pen
tru soluționarea litigiilor privi
toare la organizarea sociala a 
statelor, sau din alte motive.

In țara noastră, a declarat îu 
încheiere N.S. Hrușciov, se dă 
o înaltă apreciere rolului Indiei 
în lupta pentru pace, rolului gu
vernului indian și îndeosebi al 
șefului său, dr. Nehru — primul 
ministru al Indiei. Cred că po
zițiile comune pe care se situea
ză în multe probleme internațio 
nale India și Uniunea Sovietică 
care luptă pentru pace, ne vor 
duce la o și mai mare înțelegere 
reciprocă și la întărirea relații
lor noastre de prietenie.

întăririi păcii 
în Organizația 
precum $î în

și cu
care

apre-

/ Oameni ai muncii 
* din Valea Jiului
CITITE 
„STEAGUL ROȘU”

Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente
TRIMESTRIALE 

și SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 
DIFUZOII UOimARI 

din întreprinderi 
si instituții

FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. R.

Hrușciov frățește
Sovietice pentru că sprijină lupta 
împotriva colonialismului, pentru 
că susține cererea noastră na
țională de a ni se înapoia Iria- 
nul de vest. Ii sîntem recunos
cători pentru ajutorul pe care 
ni-1 acordă în construirea unor 
obiective industriale, deoarece a- 
cest ajutor nu este legat de nici 
o condiție politică. Aprobăm po
litica externă a lui Hrușciov... 
Ca țară prietenă îl vom întîmpi
na pe N. S. Hrușciov frățește.

---------------- ----------------- ■ ------------- ':'l-----------------

Anastas Mikoian 
continuă vizita în Cuba

HAVANA 12 (Agerpres).
La 8 februarie, A. 1. Mikoian, 

prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., în
soțit de dr. Fidel Castro, primul 
ministru al Republicii Cuba, și 
Nunez Jimenez, directorul INRA 
(Institutul național pentru re
forma agrară) au început o că
lătorie prin Cuba. In timpul că
lătoriei care va dura cîteva zile 
oaspetele sovietic va vizita di
ferite orașe ale țării, va lua cu
noștință de activitatea cooperati
velor agricole, create recent în 
țară în conformitate cu legea re
formei agrare.

A. I. Mikoian, F. Castro, N. 
Jimenez și persoanele care îi în
soțesc au vizitat cooperativa 
„Los Pinos", una din cele mai 
mari cooperative, situate în pro
vincia Pînar-Del-Rio, la 100 km. 
de Havana. Oaspeții au fost în- 
tîmpinați cu căldură de condu-

cătorul secției INRA din această 
provincie, Alvarez, de directorul 
cooperativei, Satalonga, de peste 
100 membri ai cooperativei. în
soțiți de aceștia, oaspeții au vi
zitat gospodăria, s-au interesat 
de organizarea muncii în coope
rativă.

Fidel Castro și celelalte per
soane care l-au însoțit pe oaspe
tele sovietic au relatat amănun
țit planurile lor de viitor. Ei au 
făcut cunoscut că INRA are în 
proiect mărirea considerabilă a 
șeptelului porcilor pentru a asi 
gura populației țării necesarul 
de carne, se prevede sporirea 
recoltei de orez la un nivel care 
să îngăduie renunțarea la im
portul de orez. ■

După vizitarea cooperativei 
„Los Pinos" oaspeții au mai vi
zitat două cooperative de ace
lași tip — „Rozario" și „Erma- 
nez Saîz".

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

Bundeswehrul va avea peste 900 avioane 
de luptă și de bombardament

LONDRA 12 (Agerpres).
Corespondentul din Bonn al 

ziarului londonez „Times** rela
tează că zilele acestea au fost 
făcute unor fabrici din Germa
nia occidentală comenzi pentru 
producerea a încă 82 avioane de 
luptă de tip „G-91“ pentru ar
mata vest-germană. In felul a- 
cesta adaugă corespondentul, 
Bundeswehrul va avea în curînd 
282 avioane de luptă de tip 
„G-91“, dintre care numai 50

eon-

sînt importate, restul fiind fa
bricate în fabricile vest-germa- 
ne. Avioanele de acest tip — 
menționează corespondentul —• 
pot transporta și fachete.

„Times** precizează că,
form comenzilor executate sau 
formulate pînă acum, armata 
vest-germană — care mai dis
pune de un număr de 640 de a- 
vioane de tip „Starfighter", va 
avea în total peste 900 de apa
rate de luptă și de bombarda
ment.

PROGRAM DE RADIO
14 februarie

PROGRAMUL. I. 8.00 Răsună 
cîntecul și jocul pe întinsul pa-' 
triei, 9,00 Teatru la microfon 
pentru copii, 10,20 Curs de ini
țiere muzicală : Ghid muzical 
(XI) Izvoarele populare ale 
creației compozitorilor germani 
și austrieci (b.), 11,30 Construc
tori și construcții, 11,45 Concert 
de muzică populară sovietică, 
12,15 Album sonor: Versuri ale 
poeților sovietici în lectura au
torilor, 13,10 De toate pentru 
toți, 14,55 Concert de muzică u- 
șoară, 16,05 Cîntă corul de copii 
al Radioteleviziunii, 18,00 „Dru
meții veseli", 19,05 Muzică u- 
șoară romînească, 19,30 Teatru 
la microfon: „Ecou îndepărtat". 
Adaptare radiofonică după piesa 
lui Sava Golovanivskii, 21,15 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 8,00 Muzică distractivă 
vietică, 8,30 Clubul voioșiei, 9,„0 
Cîntecul săptămînii: „Eroilor 
Grivițeî Roșii" de Gheorghe De- 
riețeanu, versuri de Mihai Pa- 
pae, 10,50 Transmisie din sala 
Ateneului a concertului orches
trei simfonice a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu", 13,15 Mu
zică ușoară, 14,30 La microfon: 
Satira și umorul, 16,00 Vorbește 
Moscova ! 17,15 Antologie clasi
că : H. Ibsen, 17,55 Tineri so
liști de muzică populară romî
nească, 19,30 Muzică ușoară, 
20,05 Seară de romanțe, 21,15 
Pagini alese: Astă seară citește... 
Artistul emerit Radu Beligan, 
21,30 Muzică de dans.

*

Radiojurnale și buletine de 
știri: Programul I — 7,00,
13,00, 19,00, 22,00, 23,52; Pro
gramul II — 7,50, 14,00, 20.00. 
23,00.

CINEMATOGRAFE
14 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Ștrengarii; AL. SAHIA; 
Secretul cifrului; MUNCITO
RESC : ^Moralitatea D-nei Dulska; 
PETRILA: Avalanșa; LONEA: 
Fata cu ulciorul: LIVEZENI: 
Cicatricea; ANINOASA : O în- 
tîmplare extraordinară (seria 
I-a); VULCAN: Micuța; LU- 
PENI: O întîmplare extraordi
nară (seria Il-a); URICANI: 
Stelele.


