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Proletari din toate țările, unlțî-vlF!

Colectivul minei Lonea a extras peste plan de la începutul 
anului și pînă acum mai bine de 4100 tone de cărbune. Tehnicie
nii și-au adus pe deplin contribuția la acest succes, interesîndu-se 
îndeaproape de munca brigăzilor de mineri care le sînt încredin
țate. IN CLIȘEU: Tehnicianul Macaveî Alexandru, cercetează 
împreună cu normatorul sectorului V, tov. Fazakas loan, situa
ția îndeplinirii planului la brigăzi în prima decadă din februarie.

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

Angajamentele minerilor 
de la Uricani prind viață

de cărbune cocsifi-

acestei realizări ob-
18 muncitori mineri 
cameră nr. 10 este

muncii în cele trei 
s-a reușit ca fiecare 

al brigăzii să-și cu- 
mod precis sarcina ce

„Secretul" succesului
Pînă în ziua de 10 februarie 

a. c. brigada condusă de Vascul 
Dumitru de la sectorul I al mi
nei Uricani a depășit sarcinile 
planificate pe această perioadă 
cu 100 tone 
cabil.

„Secretul" 
ținute de cei 
din abatajul 
următorul: Printr-o bună orga
nizare a 
schimburi 
membru 
noască în 
îi revine pe tot parcursul celor 
8 ore de lucru. Abatajul came
ră nr. 10 are două aripi. In timp 
ce patru muncitori evacuează 
cărbunele pușcat de schimbul 
precedent, alți doi din schimb 
bat găuri în aripa cealaltă pre
gătind-o pentru pușcare. In a- 
cest fel minerii din această bri
gadă reușesc să evacueze cărbu
nele din ambele fronturi de lucru 
și lasă și pentru schimbul urmă
tor un cîmp pușcat.

Acest lucru elimină timpii ne
productivi și asigură în perma
nență o mare productivitate. Din 
brigadă se evidențiază în mod 
deosebit minerii Ștefan Nicolae, 
Suciu Onisie, Drăguș Gheorghe, 
Catojel Ștefan.

Brigăzi fruntașe
Pe prima decadă a lunii fe

bruarie la sectorul II al minei' 
se evidențiază în cadrul întrece
rii brigăzile conduse de minerii 
Timofte Spiridon și Năsăleanu 
Miron.

Brigada lui Timofte Spiridon 
și-a depășit sarcinile de plan în 
prima decadă cu 104 tone de 
cărbune. De asemenea, brigada a 
economisit la diverse materiale 
1000 lei și a îmbunătățit simți
tor calitatea cărbunelui extras. 
Brigada condusă de Năsăleanu 
Miron a realizat în aceeași pe
rioadă o economie de 800 lei, 
și-a depășit planul cu 120 
de cărbune cocsificabil de 
calitate.

S-au evidențiat minerii 
loan, Negrilă Nicolae, 
loan și Vlad loan din brigada 
lui Timofte Spiridon, Carpen

tone 
bună

Cucu 
Axenie

GriIlie, Mînzat loan, Dimofte 
gore din brigada lui Năsăleanu 
Miron.

Crește viteza 
de înaintare

La sectorul III investiții tot 
mai multe brigăzi de mineri ob
țin viteze sporite la lucrările de 
pregătiri. Pe prima decadă a lu
nii februarie au realizări fru
moase brigăzile de tineret con
duse de tovarășii Bucur loan, 
Steț loan și Iosif D. loan. Bri
gada condusă de tovarășul Bucur 
Ioan a depășit planul cu 1,4 la 
sută.

La galeria simplă din planul 
IX și la suitorul de legătură 
unde lucrează brigăzile conduse 
de Steț loan și Iosif D. loan 
viteza de înaintare a crescut cu 
1,5 la sută față de viteza pla
nificată. O contribuție de seamă 
la aceste realizări au adus-o 
minerii Turany Ludovic, Rentea 
Vasile și alții care folosesc tim
pul de lucru din plin și execută 
o judicioasă amplasare a găuri
lor pentru pușcare.

A. NICHIFOREL

„6 August*' din 
o adunare gene-! 
analizat activita^' 
trecut și au ales 
conducere.
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Siguranța circulației este un obiectiv de cea mai mare importanța pentru feroviari, 
aceea, verificării frînelor cu aer comprimat i se acordă multă importanță. In cadrul reviziei de 
vagoane din Petroșani sarcina aceasta este încredințată membrului de partid Cazan Ioan și echi
pei sale. IN CLIȘEUL DIN STINGĂ: Revizorul Cazan Ioan la bancul de probă al ventilelor de 
distribuire a aerului la frîna automată.

Acarul este ajutorul imediat al impiegatului de mișcare. Pentru siguranța și buna desfă
șurare a circulației, acarului i se cere multă atenție. IN CLIȘEUL DIN DREAPTA: Tînărul Po
pescu Vasile, acar fruntaș în stația Petroșani, deschide parcursul unei garnituri de tren.

Noi brigadieri 
ai muncii patriotice

Cele 4 brigăzi utemiste de 
muncă patriotică ce s-au con
stituit în cursul anului trecut la 
Filatura Lupeni au desfășurat o 
activitate bogată. Ele au între
prins numeroase acțiuni de folos 
obștesc pentru înfrumusețarea 
incintei fabricii și pentru colec
tarea fierului vechi, efectuînd 
peste 5.000 ore de muncă vo
luntară.

Cu ocazia unei recente anali
ze făcute asupra activității bri
găzilor de muncă patriotică a 
reieșit că un număr de 42 tineri, 
membri ai brigăzilor de muncă 
patriotică, au efectuat peste 100 
ore de muncă voluntară, cîști- 
gînd dreptul de a deveni purtă
tori ai insignei de brigadier al 
muncii patriotice. Printre tinerii 
care au fost trecuți pe lista pen
tru primirea insignei de briga
dier se numără tinerele Ruican 
Eugenia, Toth Florica, Roff Ma
ria, Galben Ana, Racolța Ana 
precum și tînărul Bană Stan, 
cretarul organizației U.T.M. 
secția IlI-a.

se- 
din

Probleme
pentru inovatori

Ușurarea muncii minerilor 
asigurarea protecției muncii 
sînt probleme importante i

în
Printre a- 
o metodă 
suitorilor,

și 
. , lor

sînt probleme importante care 
preocupă pe mulți inovatori de 
la mina Lupeni. Pentru aceasta, 
cabinetul tehnic a alcătuit un 
plan bogat în teme de inovații 
care-și așteaptă rezolvarea 
cursul anului curent, 
ceste teme figurează 
de armare în fier a 
cofraje alunecătoare la puțuri, po
sibilități de haldare a noroiului 
cu cupele de funicular, metodă 
de pușcare în medii grizutoase, 
procedeu de lichidare fără peri
col a acumulărilor de metan la 
lucrări în fund de sac în caz de 
decuplare a curentului electric, 
ca și multe alte asemenea teme.

Luptînd pentru rezolvarea 
cestor probleme, inovatorii, 
oamenii 
peni vor aduce o contribuție 
portantă la buna desfășurare a 
activității exploatării.

a-
toți 
Lu- 
im-

muncii de la mina

M. S.

Brigada de tineret a candidatului de partid Peter Victor de 
la sectorul I al minei Petrilai se numără de mult timp printre bri
găzile fruntașe ale exploatării. Ea dă cărbune în contul ultimelor 
luni ale anului 1961. In acest an tinerii acestei brigăzi sînt hotă- 
rîți să extragă cît mai mult cărbune. In cursul lunii ianuarie ei 
au dat peste plan 200 tone de cărbune energetic.

IN CLIȘEU : Brigadierul Peter Victor citește ortacilor lui îna
inte de intrare în mină din ziarul „Steagul roșu“ despre realizările 
minerilor de la celelalte exploatări din Valea Jiului.

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

Pentru realizarea angajamentelor
Minerul Părău Nicolae, vizat 

în timpul consfătuirii brigăzii pen
tru că face nemotivate, și-a luat’ 
angajamentul de a nu mai lipsi? 
De asemenea tovarășii Dumitraș 
Traian și Racocianu loan criti
cați că nu își fac datoria, așa 
cum se cere, s-au angajat ca ne 
viitor să muncească în așa felj 
încît să nu mai creeze greutăți/ 
în munca brigăzii.

Scoaterea de sub plan a unor? 
grupe rămase în urmă constituie 
de asemenea una din preocupări- 
le organizației de bază.

Faptul că brigada condusă de1 
minerul Enciu Nicolae nu-și rea-1 
lizează planul a atras atenția or
ganizației de bază. După ce s-a 
făcut o documentare la locul de 
muncă în timpul celor trei schim
buri, biroul organizației de bază 
a constatat că din cauza unui 
șef de schimb indisciplinat sarci
na ce revenea schimbului respec- 
tiv nu se îndeplinea de multă 
vreme. Acest lucru dezorganiza! 
munca și împiedica realizarea 
planului brigăzii. La propunerea 
biroului organizației de bază, șe-’ 
ful de schimb a fost înlocuit ?.u 
un miner destoinic, iar celelalte 
schimburi au fost reorganizate. 
In urma acestor măsuri briga
da obține rezultate bune.

O situație asemănătoare a exis
tat și în brigada lui Hegyi A»i 
lexandru. Majoritatea brigă- j 
zilor din sector au fost îndruma- j 
te să aplice exemplul brigăzii ( 
fruntașe conduse de minerul He-' 
geduș Dănilă care, luîndu-și an
gajamentul de a da cărbune de 
calitate bună, extrage intercala- 
țiile de piatră separat și alege | 
șistul vizibil cu mult simț de 
răspundere. Un bun exemplu în 
această direcție îl dau minerii Co- 
diea Petru, Faraga Ioan, Maxim 
Vasile, Ghergely Arpad, David 
Amos și alții.

Luptînd cu elan, minerii secto
rului II de la Aninoasa sînt ho- 
tărîți să întîmpine Conferința re
gională de partid prin îmbunătă- 
țirea continuă a muncii politice 
și economice în sector, dînd zil
nic cărbune peste plan.

Călăuziți în activitatea lor de 
documentele plenarei C.C. al 
P.M.R. din 3—5 decembrie 1959 
și de hotărîrea Conferinței raio
nale de partid minerii de la Ani
noasa obțin succese importante 
în cadrul întrecerii socialiste. In 
cinstea apropiatei Conferințe re
gionale de partid, membri și can- 
didații de partid din organiza
țiile de bază s-au angajat să 
intensifice munca politică pen
tru obținerea unor înalți indici 
cantitativi și calitativi la extrac
ția de cărbune.

La sectorul II al minei biroul 
organizației de bază a îndrumat 
pe comuniștii Băcăianu loan, Ste- 
fanek Alexandru, Vetro Francisc, 
Stan Silviu să controleze cum se 
face repartizarea planului pe bri
găzi și dacă minerii din brigăzi 
cunosc obiectivele întrecerii. In 
acest fel s-a putut constata că unii 
mineri, ajutori sau vagonetari nu 
cunosc decît în parte și formal 
obiectivele întrecerii. La inițiati
va biroului organizației de bază 
au fost organizate consfătuiri cu 
toți membrii brigăzilor, s-au a- 
dus la cunoștința fiecărui miner 
sarcinile ce-i revin.

In consfătuirea brigăzii condu
se de minerul Gozma Remus s-au 
analizat realizările și lipsurile 
membrilor din brigadă. S-a ana
lizat de asemenea posibilitatea 
ridicării productivității muncii în 
abataj, a intensificării luptei pen
tru economii. In consfătuire șe
ful de brigadă Cozma Remus a 
chemat la întrecere pe șefii de 
schimb Godrea Dumitru și Heme- 
ric Matei. El s-a angajat să ri
dice în schimbul său productivi
tatea muncii cu 300 kg. cărbune 
pe post, să economisească la 50 
tone de cărbune 10 cartușe de 
exploziv și 4 capse. De asemenea 
s-a angajat 
mîsească

ca lunar să econo-
4 cărucioare de lemn 

de mină prin refolosirea lemnu
lui vechi.
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Se dezvoltă 
întovărășirea

Nu de mult, membrii întovără
șirii zootehnice 
Lupeni au ținut 
rală în care au 
tea depusă anul 
noul comitet de

In cursul anului 1959 fondul 
de bază al întovărășirii a crescut; 
cu 74 la sută, s-au comasat 38 
ha. de teren aparținînd membri-’ 
lor înscriși și s-a depus la G.E.G.1 
un sold numerar de 7.305 lei pro
venit din taxe de înscriere. Nu
mărul membrilor întovărășirii a; 
crescut în prezent Ia 106 familii 
de țărani muncitori.

1. MOȚOC 
corespondent
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Program de lecții 
și conferințe

Luni: Școala medie (secția 
maghiară), orele 19—20, lecția 
de limbai engleză; orele 20—21, 
limba rusă; sala A.S.I.T. orele 
20—21, limba engleză.

Marți: Școala populară de 
artă, de la orele 19—20, isto
ria muzicii, lecția Beethowen, 
Simfonia V-a — muzică de 
cameră.

Miercuri: sala A.S.I.T. ore
le 20—21, istoria artelor plas
tice, lecția „Epoca renașterii". 
Joi: Școala medie (secția ma
ghiară), orele 19—20, limba 
rusă și limba engleză, ora 20— 
21, limba rusă; sala A.S.I.T. 
orele 20—21, limba engleză.

< Vineri; Școala medie (sec- 
z ția maghiară) orele 19—20, 
'. limba franceză; istoria teatru- 
j> lui, lecția Teatrul renașterii 
( germane.
? Duminică: sala A.S.I.T., o-
> rele 9—10 (fizică) lecția „Le-
< gile gazelor", orele 10—11
< (chimie), „Clorul și compușii 
? săi", orele 11—13 (matema- 
S tici), lecția „Piramide".
< In căminele culturale
? Joi, orele 19—20, în cadrul $
> căminului Livezeni se va ține ' 
s conferința „Primul ajutor la
< locurile de muncă".
S Universitatea populară
s U.R.U.M. Petroșani
< Duminică, sala clubului
< U.R.U.M.P., orele 9—10, ma-
> tematică, tehnologia materia- 
J lelor.

In legâfurâ
de noi cercuri

Pentru ; 
apropiat 
afirme în 
să-și dezvolte talentul și cunoș
tințele în materie de poezie și 
proză, cu concursul cercului lite
rar „Minerul" Petroșani, în lo
calitatea Lupeni a luat naștere 
cercul literar „N. Labiș", iar la 
Uricani cercul literar „D. Th. Ne- 
culuță". De mai muită vreme în 
localitatea Petrila ființează cer
cul literar „M. Eminescu", a că
rui activitate trebuie însă îmbu
nătățită. Cercurile literare respec
tive funcționează pe lîngă clu
burile miniere

Cercurile trebuie să 
fășoare o asemenea muncă înc.ît 
să atragă tot mai mulți tineri la 
activitatea literară. Creațiile 
membrilor cercurilor trebuie să 
fie străbătute de un puternic su
flu al contemporaneității, combă- 
tîndu-se tendințele de îndepărtare 

o
au 

să desfășoare o lar- 
pa-

ii acorda un sprijin mai 
tinerilor dornici să se 

i domeniul literaturii,

I

des

de la realitatea vie pe care 
trăim. Conducerile cercurilor 
datoria 
gă activitate de educare 
triotică a membrilor cercu
rilor, să-i orienteze înspre o 
creație pătrunsă de spirit parti
nic, avînd un bogat conținut și 
forma artistică adecvată.

Cercul literar „Minerul" Petro
șani va acorda sprijinul său cer
curilor din diferite localități, însă 
este necesar, ca ele să-și trăiască 
viața de sinestătător. începătorii 
din localitățile Petrila, Uricani 
și Lupeni nu-și vor mai trimite 
creațiile la cercul din Petroșani 
sau la ziarul local, ci le vor su
pune dezbaterii cercurilor din lo
calitățile respective. Numai după 
ce cercurile locale își vor di vi
za se vor trimite lucrările la 
cercul din Petroșani. Acest lucru 
va asigura pe de o parte o selec
ționare atentă a lucrărilor, iar 
pe de altă parte prin discutarea 
lor în cercuri se dobîndesc ex
periența și cunoștințele necesare 
în activitatea începătorilor. Crea
țiile din localitățile unde funcțio
nează cercuri literare vor fi ana
lizate la cercul din Petroșani nu
mai în cazul cînd vor purta viza 
cercurilor locale.

au-
as-

M 0 N E R
Azi muntele nu poate să-ți cuprindă 
Trupul în neagra lui oglindă. 
Răzbești prin ziduri minerale, 
Prin codrul îngropat deschizi portale. 
Cînd sfarmi uitate ramuri reci — 
Prin vîrste și prin ere treci, 

Tu faci să-twie-n mari cuptoare 
Pierdutele amiezi tînjind de soare. 
Și-n fața muntelui tu nu te pleci, 
In subteran cînd îți croiești poteci...

ILIE CONSTANTIN

Printre cei mai cunoscuți și 
îndrăgiți artiști amatori din Lo- 
nea. se numără și tovarășa Bor
za Maria, funcționară la direcția 
minei. Pentru a împărtăși tine
rilor artiști amatori din raionul 
nostru din bogata sa experiență 
artistică, am rugat-o pe tovarășa 
Borza să ne spună cîteva cuvin-Borza să 
te:

— Sînt 
vîrsta de 
prima dată, în 1928 am jucat ro
lul Ebaierinei Teodoroiu în piesa 
cu același nume. De atunci am 
îndrăgit mult teatrul și nu m-am 
despărțit 
în trecut 
tea duce 
susținută.
tructori artistici, nu primea nici

mm—- - - —~---------- -----------

artistă amatoare de la 
lf> ani. cînd pentru

de el nici pînă astăzi, 
însă, tineretul nu pu- 
o activitate artistică 
Nu erau cluburi, inș

cu înființarea 
literare în raion

începătorii din localitățile Pe
troșani, Vulcan, Lonea, Aninoa- 
sa vor continua să-și trimită lu
crările la cercul din Petroșani 
(redacția ziarului local) urmînd 
ca răspunsurile să se dea prin 
poșta redacției care va apare 
lunar.

V. A.

acum 
parcă 
ieșind

Gara C.F.R. a 
orașului Petro
șani, seara, pri
vită de pe podul 
suspendat peste liniile sale îți 
oferă un mozaic de lumini : albe 
sau galbene, de-o intensitate vie, 
verzi sau roșii, mai pale, mai 
discrete. Oamenii se văd 
la muncă, printre linii, 
mai mici, mogîldețe negre, 
și intrînd în umbră.

Munca o simți aici pulsînd 
parcă mai vie ca oriunde, gîn- 
dindu-te că majoritatea vagoa
nelor ce trec lin pe șinele de 
oțel, duc cu ele gînduri și vise 
împlinite, rodul muncii atîtor și 
atîtor oameni ai muncii — a mi
nerilor Văii Jiului, a oțelarilor 
de la Hunedoara sau Reșița, a 
constructorilor de la Orașul Sta
lin, a textiliștilor, muncitorilor 
de la fabricile alimentare sau de 
confecții... In vagoane întîlnești 
semne cunoscute și dragi, în 
cărbunele trimis de prietenii din 
mine, în lingourile turnate de si- 
derurgiști și transformate în 
mașini de cine știe ce fabrică 
nouă a țării noastre noi, în lem
nul pentru mine dăruit de mun
citorii forestieri minerilor, în a- 
limentele trimise tot lor din toa
te colțurile patriei.

Am cunoscut de curînd un tî*  
năr feroviar, dirijor modest și 
nevăzut al acestor vagoane, a 
trenurilor ce le compun. Din 
gura lui prea multe n-am aflat 
despre sine. Pentru a-1 cunoaște 
mai bine m-am adresat unui to
varăș de muncă, impiegat ca și

COLȚUL ARTISTULUI AMATOR

o adevărată pală
un fel de sprijin din partea 
torităților. Condițiile create
tăzi de partidul și guvernul nos
tru dau posibilități largi pentru 
desfășurarea unei activități artis
tice de masă multilaterale. Dar 
nu toți tinerii își dau seama de 
marea importanță ce o constituie 
pentru ei activitatea într-o for
mație artistică. Tocmai despre a- 
cest lucru vreau să vorbesc a- 
cum.

în momentul de față joc rolul 
" . „ > „Alar-
Orlin Vasiliev. Pentru a 
bine firea acestei femei, 

sale pline de curaj și 
am căutat în primul 

înțeleg momentul istoric 
îl tratează piesa. Citind

l-a

Fainei din piesa bulgară 
ma" de 
înțelege 
acțiunile 
bărbăție, 
find să 
pe care 
cărțile indicate, am aflat lucruri 
interesante despre lupta de elibe
rare a poporului bulgar împotri
va fascismului, despre felul cum 
comuniștii au condus masele la 
victorie. De asemenea am aflat 
multe din obiceiurile poporului 
bulgar, am învățat din înțelepciu
nea lui. Același lucru îl pot spune 
și despre „O zi de odihnă” a lui 
Kataev sau despre piesa „Suflete 
de hîrtie" pe care am început s-o 
repetăm. Fiecare piesă jucată îți 
dezvăluie lucruri noi, felurite ca
ractere de oameni, îți îmbogățeș
te cunoștințele despre viață. Pot 
spune, fără să greșesc, că cercul 
dramatic este pentru cel ce 
îndrăgit o adevărată școală.

Spun unii tineri că nu le 
mine timp 
tistică! Nu 
după orele 
gospodăria, 
comitetul de partid al minei și 
cu toate acestea îmi rămîne time 
suficient pentru plimbare și pen
tru club. Pentru cel ce a îndră
git teatrul, activitatea în cercul 
dramatic este o destindere, o re
creare după o zi de muncă. Acest 
lucru îl pot confirma tovarășii 
Florescu Iulian, Trifan Paul, Mi- 
huț Elena, Buday Paraschiva și 
alții, care activează de mulți ani 
în cercul dramatic al clubului 
minier din Lonea 

ră-
ar- 
Eu. 
i c

pentru activitatea 
cred acest lucru, 
de serviciu îmi 

activez ca membra în

★

IMPIEGATUL de MIȘCARE
el. Acesta mi l-a descris în cu
vinte simple, nemeșteșugite:

— Bun băiat, Constantinescu; 
Tudorică cum îl alintă prietenii. 
Este de prin toamna lui ‘49 aici, 
la Petroșani. Cit îl vezi de mă
runțel și slăbuț, viața clocotește 
în el ca mustul din vase după 
culesul viilor... Nu că facem 
parte din același birou ți-1 des
criu așa. 11 cunosc ca pe-un copil 
de al meu și n-aș ,. 
vrea. fiindcă-1 
vezi cam repezit y w
la vorbe și în 
gesturi, să-l crezi 
om rău. Așa-i 
felul lui. E de prin părțile Ol
teniței, băiat de oameni săr
mani; țăran sărac i-a fost tat-su. 
l-a murit încă pe timpul răz
boiului. Biața maică-sa doar ea 
știe cîte a pătimit apoi, pînă s-a 
bucurat să-l vadă pe el într-o 
școală, iar pe fratele său cel mic, 
Adrian, crescînd mare și în pu
tere.

Cu chiu cu vai a terminat Tu
dor 5 clase primare, a mai în
cropit cîteva de gimnaziu, apoi 
prin ’46 a ajuns să se înscrie la 
Școala medie C.F.R. de mișcare 
și comerț. A început-o la Bucu
rești și a terminat-o la Timișoa
ra. După absolvire a lucrat în 
vreo trei stații mai mici, pînă a 
ajuns aici, la Petroșani. Urmă- 
rindu-1 cum își îndeplinește sar
cinile de asigurare a circula
ției în stație, mi-am dat seama 
că nu întîmplător a fost primit 
și în partid, fiind apreciat —

ț

*
i 
i 
i
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ÎN LOC DE POȘTA REDACȚIEI
ANDRE1 SAMUEL — elev 

Lonea. Din poezia „Să n-asculți 
poetul care cîntă Luna" reți
nem •

Să n-asculți poetul
care cîntă Luna.

Cînd în juru-i
viața clocotește într una. 

Ca-n povești se-nalță
zilnic către cer 

Sonde noi, furnale,
dînd petrol și-oțel. 

Noi mașini,
mari hidrocentrale 

Fabrici și uzine
ne răsar în cale, 

Pretutindeni crește
falnic —- șantierul; 

Mult cărbune scoate
din adine minerul.

In rest poezia nu e realizată. 
Cele două strofe ce urmează n-au 
legătură logică, sînt lipsite de 
fior poetic, lucru ce de altfel se 
remarcă în oarecare măsură și 
în versurile publicate mai sus. 
Mai scrieți 1

KRUJELAK MIHAI — Petri
la. Nici de data asta nu vă pu
tem spune altceva decît că poe
ziile „Turnătorii", „In orașul 
meu natal", „Meșteri neînfricați", 
„Clădim socialismul", nu sînt 
publicabile. Dacă ați acordat a- 
tenție conținutului, nu același 
lucru se poate spune despre rea
lizarea artistică. Versurile con
stituie înșiruiri de cuvinte lip
site de căldură, de forță 
nală. De asemenea sînt 
greșeli de construcție, 
pentru a realiza rima cuvinte 
nepotrivite. Din aceste cauze în 
versuri se nasc confuzii.

CALIN MARIN — Petroșani. 
Din poezia „Patriei" reținem

* ------

emoțio- 
multe 

Folosiți

atît de tineri, cît și de cei vîrst- 
nici. Așa că în 1957, de Ziua 
ceferiștilor, cînd a primit Insig
na pentru merit ceferist m-am 
bucurat împreună cu toți tova
rășii săi.

Ceea ce ne face însă să-i a- 
preciem și mai mult e spiritul 
său de inițiativă în clipele grele. 
Nu știu, ați auzit ? Acum doi 
ani, în septembrie, a dat un a- 

devărat examen 
de curaj și spi
rit de inițiativă. 
A salvat 
tren.

întîmplat ? am în-

tin

— Cum s-a 
trebat.

— In aparență simplu. Era 
într-o noapte de septembrie. Tov. 
Constantinescu era impiegat de 
serviciu. De la Livezeni i se a- 
nunțase: „Trenul nr. cutare a 
plecat din stație 1".

— „Are cale liberă 1“ a răs
puns impiegatul. Trenul a plecat 
din stație. Era un marfar greu, 
tras de două locomotive, plin cu 
cărbune cocsificabil pentru side- 
rurgiștii de la Hunedoara. Părea 
că totul e în ordine. In stație se 
făceau manevre pentru eliberarea 
liniei a șaptea. Mai erau vreo 
doi kilometri de parcurs, cînd, 
deodată, telefoanele începură să 
sune. De la Peștera Boli, stație 
aflată în pantă pe linia opusă, 
scăpaseră la vale cîteva vagoa
ne. Primejdie ! Ce era de făcut ? ! 
Singura linie liberă în stație era 
cea ne care urma să intre mar-

I tI t ♦

strofele 4 și 5 care au unele ca
lități.

Dar negrii nori 
ce acoperîră țara 

Au fost de odată
spulberați de vînt... 

Și multe s-au schimbat
de odinioară 

Pe-acest trudit
și prea bogat pămînt. 

Pe soartă-acum
poporul e stăpîn 

Căi luminoase
în față i se deschid 

Pășește ferm
pe unicul său drum 

Pe care-1 luminează
puternicul partid.

POP TRAIAN — Vulcan. O 
început poeziile „Sub stindarde 
păcii", „Spre viitor", „Pace", 
promit. Ele vădesc calități în pri
vința mînuirii versului. Se ob
servă însă o oarecare lipsă de 
grijă față de conținut, față de 
claritatea ideilor ce se vor trans
mise. Or acest lucru e deosebit 
de important. încercați încă, 
dar cu mai multă exigență față 
de calitatea poeziei.

ARAMA VAS1LE 
Poezia „Cîntec Văii 
întrunește calitățile 
pentru a fi publicată, 
prin lipsa de imagini 
și greșeli de construcție.

PUTNEANU IOAN — Petro
șani. In poeziile „Grivița nouă", 
„înainte", „Armatei sovietice" și 
„Minerul" găsim unele imagini 
frumoase, dar construcția lor nu 
corespunde întrutotul. Așteptăm 
lucrări mai bune, la nivelul u 
nora trimise înainte !

— Lupeni. 
Jiului" nu 

necesare 
Păcătuiește 

artistice

V. F.

•
farul și aceasta, 
în partea de că
tre Peștera Boli, 
era în curbă,

deci, dacă vagoanele scăpate pe 
pantă ar fi intrat pe aici s-ar 
fi răsturnat, blocînd toate liniile 
apropiate. Trebuia eliberată li
nia principală. Prin telefon, cu
rînd totul se aranjă. Dar abia 
se eliberase linia a Il-a și va
goanele intrară deja în plină 
viteză în stație. Se luaseră între 
timp măsuri de prindere a lor 
cu saboți, pe toată linia. Fără 
rezultat însă. Fiecare clipă era 
prețioasă. Mărfarul de către Li
vezeni se apropia și el de stație. 
Un minut să mai fi întîrziat și 
ciocnirea ar fi fost inevitabilă. 
Dar tînărul Constantinescu cal- \ 
culase totul cu sînge rece:

Anulați comanda mărfarului 
de Livezeni, treceți linia a Il-a 
cu direcția pe linie moartă.

Tocmai la timp. Vagoanele în 
cauză intrau cuminți spre locul 
de siguranță, în vreme ce măr
farul „fuma" Ia semnalul de o- 
prire, doar la 100 de metri mai 
înainte, fără ca oamenii de pe 
el să știe de ce primejdie scăpa
seră prin perspicacitatea tînăru- 
lui impiegat Constantinescu Teo
dor...

...Povestitorul își curmase de 
mult șirul vorbelor, dar atmos
fera celor povestite de el mai 
stăruia în jur, întregind parcă 
și ea chipul eroului său, unul 
dintre mulții ceferiști care stau 
de veghe la asigurarea circula
ției zecilor de trenuri ce trec 
prin Petroșani.

IPIMIE STRA'UȚ
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o LA SANIUȘ...
— Spicuiri

dintr-o corespondență —
Sclipirile palide ale soarelui de 8 

iarnă învesmîntau Lupeniul în 8 
haina dimineții. Orașul s-a trezit o 
la viață. Pilcuri, pilcuri de ti- 8 
nerz și tinere cu sănii se. zăreai 
pe străzile orașului mineresc. 8 
îată-le pe surorile Gayer, două 8 
dintre harnicele muncitoare de 8 
la preparația Lupeni, împreună 8 
cu sortatorul Lorincz Emil, o- 8 
prindu-se într-o sanie trasă de 8 
c <i în fața sfatului popular. 8 
Bencze Rozalia, președinta co- 8 
rnitetului de femei, îi întîmpină 8 
cu bucurie La micul grup din 8 
fața sfatului se alăturară alți ti 8 
neri și tinere de la preparația 8 
Lupeni. artista amatoare Bir- 8 
s in Cristina, ing. Negulescu Ste. 8 
Han, Dobre Palaghia, Dioancă 8 
Nicolae, ing. Smaranda Nicolae, 8 
Kiraly Irina și Gertruda, Lăcă- 8 
tuș Cornelia, Bădilă Dumitru, | 
Nagy Elisabeta și mulți alții, g 
Tehnicianul Popa Traian și elec- g 
tricianul Hroștea loan, ajutați de 8 
alți tineri, fac ultimele pregătiri 8 
pentru excursie. Apoi toți își >'■ | 
cupă locurile în sănii și... o

— Excursie plăcută! Se aude g 
un glas în urma săniilor. Caii 8 
parcă prind aripi. Săniile zboară 8 
purtind spre Orașul Nou—Uri-1 
câni tineri plini de voie bună, g 
cire muncesc împreună și își pe. g 
trec timpul liber tot împreună. 8 

8 
8 
8

N. R. Ca o manifestare a gri- 8 
jii pentru om, conducerea prep.i- | 
rației Lupeni, cu sprijinul com:- g 
telului sindical, organizează peg 
perioada de iarnă, în fiecare joi 8 
și duminică, excursii <i sănii 8 
pentru salariații preparației. Pi- | 
nă în prezent peste 200 de pre- | 
părători au participat la excursii g 
ca aceasta descrisă mai sus, ne 8 
scrie corespondentul Costanda- 8 
che Ion. |
CO CO-QOCOVOQQOOOQ -CO CO CQ-CO-OQ OO OO
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„CINE $TIE...
Joile de tineret din orașul Lu

peni devin tot mai interesante. 
Conferințe, seri literare, procese 
sociale axate pe teme de educa
ție, informări despre situația in
ternațională și multe alte forme 
au fost folosite pentru a face 
joile de tineret mai instructive 
și mai plăcute. N-au lipsit nici 
concursurile literare de felul 
„Cine știe cîștigă“. La joia de 
tineret care s-a ținut în 11 fe
bruarie a. c. la clubul minier din 
Lupeni s-a desfășurat un con
curs pe tema protecției muncii 
în minerit și la suprafață.

Avînd ca ghid instrucțiunile 
privitoare la aplicarea normelor 
de tehnică a securității muncii 
în mină și la suorafață tovarășii 
ing. Huszti Ștefan, șeful servi
ciului aeraj, împreună cu ing. 
Teodorescu Constantin, șeful sec
torului III de la mina Lupeni, 
au pregătit concursul. Materia
lul a fost în așa fel ales îneît 
să pună în temă pe unii lucră
tori în subteran ca maiștri mi
neri, artificieri, mineri și electro
mecanici care încă nu cunosc 
perfect sau nu aplică întocmai 
N.T.S.-ul.

La toate întrebările puse de e- 
xaminator, concurentul Goanță 
Silviu a răspuns bine, dovedind

SĂ APLICE”
o profundă cunoaștere a. N.T.S.- 
uluî. Un număr de aproape 200 
tineri au aplaudat și răspunsu
rile bine gîndite ale concurentei 
Găină Maria, laborantă la sec
torul V aeraj, în legătură cu pre
vederile N.T.S. pentru munca lai 
suprafață. Prin consultare au 
participat la concurs pentru te
mele ce privesc N.T.S. în elec
tromecanică tinerii Suba Mircea, 
energetic de sector la sectorul 
III și electro-lăcătușul Gheorghe 
Dumitru, de la același sector ei 
dînd dovadă de o bună pregătire.

Comisia de examinare, a acor
dat premiul I concurentului 
Goanță Silviu, premiul II tova
rășei Găină Maria și premiul 
concurenților Suba 
Gheorghe Dumitru.

La acest concurs 
participe și ceilalți 
maiștri mineri care 
vitați, cu atît mai mult că tema 
concursului la unii avea să le 
împrospăteze cunoștințele de 
N.T.S. iar la alții chiar să le îm
bogățească. Tocmai cu acest scop 
comitetul U.T.M. și conducerea 
clubului au organizat în colabo
rare cu serviciul de aeraj al mi
nei concursul: „Cine știe... să a- 
plice!“.

Mircea
III 

Și

să
Și

o

VEȘTI BE LA PREPARAȚIA LUPENI
O decadă de succese

Colectivul preparației Lupeni 
obține însemnate succese în mun
că. Astfel, în prima decadă a 
lunii februarie muncitorii de 
aici au recuperat peste plan mai 
mult de 1000 tone de cărbune 
spălat pentru cocs.

In întrecerea socialistă, tova
rășii Sibișan Victor, Dumitrescu 
Alexandru, Mazăre Vasile, David 
Alexandru. Gyorgyi Ștefan, ing. 
Măndoiu Dumitru și alți frun
tași au dovedit prin munca 
dorința de a obține succese 
ce în ce mai mari.

lor 
din

înving greutățile
Zilele geroase de iarnă au 

mult de furcă colectivului care 
lucrează la sectorul de trans-

dat

port al preparației Lupeni. Va
goanele navetă, mari și greoaie 
aflate pe liniile înghețate, parcă 
nu mai voiau să se urnească din 
loc. In dimineața zilei de 10 
februarie brigada utemistă de, 
transport condusă de Berdoli Va-' 
sile a hotărît să spargă gheața 
groasă care trecuse peste nive
lul liniilor. După o muncă plină 
■de entuziasm, tinerii au reușit 
să descongestioneze linia, punînd 
convoiul în mișcare și astfel să 
ajute desfășurarea normală a 
procesului tehnologic de prepa
rare.

Cu elan deosebit 
tinerii Berdoli 
Mihai, Hamzu 
Aurel și alții.

au muncit 
Vasile, Hroștea 
Gheorghe, Buha

P. DRĂGAN
corespondent

era bine 
artificieri 
au fost in-

M. L.

0

Primirea de noi membri — sarcină 
de seamă a organizațiilor U. T. M.

De ce e neglijat transportai 
de persoane ?

Este vorba de modul cum în
țeleg tovarășii de la Lonea, mai 
ales tov. ing. Vasca luliu, șeful 
sectorului de transport, să asi
gure buna desfășurare a trans
portului de personal pe distan
țele Petroșani—Petrila și 
trila—Lonea. Mai mulți 
și tehnicieni de la Petrila 
zisat că în ultimul timp 
portul se face defectuos,
neața, de pildă, cînd frigul este 
mai puternic, minerii sînt ne-

... .......... ..........

Pe
rn ineri 
au se- 
trans- 
Dimi-

Căminul tinerilor 
poate deveni

din Lonea 
model

In ultimii ani au fost date în 
folosința tinerilor muncitori din 
Valea Jiului cămine moderne în
trunind cele mai bune condiții 
de locuit. Camerele spațioase 
au fost înzestrate cu mobilier 
de bună calitate : dulapuri, cu
iere, mese, scaune. In fiecare 
cămin există bibliotecă, săli de 
club, baie. Din păcate însă mai 
sînt cămine care din cauza sla
bei gospodăriri au ajuns de ne
recunoscut la scurt timp după 
darea lor în folosință. Drept e- 
xemplu poate fi luat căminul ti
nerilor din Lonea.

Cu doi ani în urmă, era unul 
din cele mai frumoase cămine 
din Valea Jiului. Astăzi este cu 
totul altfel. încă de la intrare 
îți dai seama de lipsa unui gos
podar priceput și mai ales de lip
sa de interes ce o arată căminu
lui cei ce îl locuiesc. Se văd uși 
fără drucăre (deși printre tineri 
sînt foarte mulți lăcătuși), pe
reți zgîriați, pe coridoare mici 
băltoace de zăpadă topită... Mer- 
gînd în camere găsești paturi 
nefăcute, la geamuri 
rupte, tineri care stau 
îmbrăcați cu hainele de 
cameră dezordonată este 
care locuiesc Bucheru 
Pîslaru Ștefan și Dan 
Mai sînt tineri ca Șerban Zam
fir, Corniță Gheorghe, Popa A- 
lexandru care refuză să ia parte 
la acțiunile inițiate de comite
tul de cămin. Ei n-au ieșit nici
odată la muncă voluntară, nu 
participă la ședințele convocate 
de administrație. Și acest lucru 
se întîmplă cu toate că marea 
majoritate a tinerilor sînt ute- 
iniști.

Organizațiile U.T.M. de la 
sectoare se interesează prea pu
țin de educația tinerilor în afa
ra locului de muncă. Ca dovadă

perdele 
pe pat 
șut. O 
cea în 
Eugen, 
Aurel.

mină 
timp 
cum 
au pentru ca, < 
comitetului de partid, să poată 
lichida neajunsurile ce se obser
vă astăzi în cămin.

Vizitatorul rămîne foarte sur
prins aflînd că deși căminul ti
nerilor din Lonea are o baie cu 
două cazane și cu un mare nu
măr de dușuri stă nefolosită de 
aproape doi ani de zile. Cauza 
n-o cunoaște nimeni în mod pre
cis, nici chiar administratorul. 
Doar atît se poate afla că are 
ceva defect și nu se poate fo
losi. Cazul î-a fost anunțat în 
repetate rînduri tov. Dan Mihai, 
șeful serviciului administrativ al 
minei, dar pînă acum nu s-a luat 
nici o măsură, îneît oamenii sînt 
nevoiți să facă baie la mină. 
Tovarășul Dan mai știe (din ra
portul făcut de administratorul 
căminului la 20 mai 
multora din articolele 
rie ca cearșafuri, fețe 
și altele le-a trecut de 
menul cînd trebuiau 
Cu toate acestea 
obligați să plătească în 
nuare uzura cazarmamentului. 
Lipsuri serioase se găsesc și la 
celălalt cămin din Lonea.

Se impune ca în cel mai scurt 
timp organele în drept să ia mă
surile necesare pentru repararea 
băii și înlocuirea cazarmamen
tului uzat. De asemenea se cere 
cu toată seriozitatea ca adminis
trația să pună capăt dezordine- 
lor care există prin scoaterea din 
cămin a tinerilor care nu res
pectă normele de conviețuire în 
cdmun. Numai așa căminul nou 
al tinerilor din Lonea va putea 
deveni un cămin model, alături 
de celelalte din raionul nostru.

mi au venit în ultimul 
decît foarte rar să vadă 
trăiesc tinerii, ce greutăți 

cerînd sprijinul

voiți să aștepte timp îndelungat 
sosirea trenului electric, sau da- 
că-i răzbate frigul să pornească 
spre mină pe jos, cu abonamen
tele de circulație în buzunar. To
varășii de la Lonea se îngrijesc 
ca toți călătorii să aibă bilete 
de călătorie sau abonamente lu
nare, dar nu le prea pasă despre 
felul cum se asigură deservirea 
lor.

Transportul de călători aduce 
minei Lonea venituri însemnate 
în fiecare lună. O parte din a- 
ceste venituri ar putea fi foarte 
bine utilizate pentru reparații de 
calitate la locomoivele electrice, 
repararea ușilor, ferestrelor, aco
perișurilor la vagoane.

Muncitorii mineri constată însă 
că toate aceste probleme nu prea 
interesează pe tov. ing. Vasca 
luliu și nici pe subalternii săi. 
Călătorii știu un singur lucru: 
transportul de personal să se 
facă în bune condițiani conform 
cu orarul de mers stabilit. To
varășii de la Lonea ar trebui să 
înțeleagă acest lucru și să ia 
măsuri corespunzătoare!

G. D.

Una din principalele sarcini 
care preocupă biroul organizației 
U.T.M. din comuna Cîmpu lui 
Neag este întărirea rîndurilor or
ganizației de bază prin primirea 
de noi utemiști din rîndul celor 
mai buni tineri. In comună exis
tă mulți tineri neorgainzați, mai 
ales fete care merită să devină 
membri ai organizației U.T.ÎA. 
De aceea, biroul organizației de 
bază U.T.M. (secretară tov. Ște- 
fănescu Elena) a discutat într-o 
ședință măsurile ce trebuie luate 
în vederea intensificării muncii 
politice pentru atragerea celor 
mai merituoși tineri în organiza
ție. Aceste măsuri au fost cuprin
se în 
lui.

Au 
crete 
a se 
tînără din comună pentru 
pregăti în vederea intrării 
U.T.M. De asemenea cu tinerii 
neutemiști s-a organizat un cerc 
de studiere a Statutului U.T.M., 
unde li s-a vorbit despre scopul 
organizației U.T.M., despre înda
toririle și drepturile unui ute
mist.

Prin luarea acestor măsuri, bi
roul organizației U.T.M. din co
muna Cîmpu lui Neag a obținut 
realizări frumoase în privința 
muncii de primire de noi mem
bri. Organizația din comună a 
primit în ultima perioadă 16 u- 
temiști, dintre care 9 sînt fete.

Asemenea organizației U.T M 
din comuna Cîmpu lui Neag au 
obținut rezultate bune în munca 
de primire de noi membri și or
ganizațiile U.T.M. de la sectorul 
forestier Buta .(secretar Carman 
Mihai), cartierul Uricani (secre 
tar Ghiurchuț Fănică) și altele.

Realizările frumoase obținute 
de aceste organizații se dațoreșc 
faptului că birourile organizații-

planul de muncă al birou-

fost stabilite sarcini con- 
pentru fiecare utemist, de 
ocupa de cîte un tînăr sau 

a-i 
în

lor de bază și-au îmbunătățit 
metodele de muncă. Ele își pla
nifică judicios activitatea, se o- 
cupă cu răspundere de mobiliza
rea utemiștilor la înfăptuirea o- 
biectivelor prevăzute în planurile 
de muncă.

Nu același lucru se poate spu
ne despre organizația U.T.M. sat 
Uricani, (secretar tov. Danciu 
loan). Deși sînt mulți tineri ță
rani muncitori merituoși, in ria
dul lor nu s-a desfășurat o mun
că politică susținută pentru a ti 
atrași în organizația U.T.M.

Biroul acestei organizații va 
trebui să se preocupe cu mai 
multă răspundere de îmbunătăți
rea muncii politico-educative, de 
activizarea utemiștilor. Acest lu
cru va duce la îmbunătățirea 
muncii de întărire a rîndurilor 
organizației de baza.

N. NOVAC 
activist U.T.M.

" —«=☆

V

1959) că 
de lenje- 
de pernă 
mult ter- 
înlocuite.

locatarii sînt 
conti-

> Vulcanul, 
r a șomerilor

transformat
i ție populară
i minier. Blocurile construite 
) centrul orașului te fac fără să 

vrei să te oprești în loc și să
\ le privești îndelung. Privindu-le. 
( gîndul ți se îndreaptă spre oa- 
) menii veniți aici din diferite col

țuri ale țării să înalțe locuințe 
confortabile pentru mineri, școli,

. cămine, spitale, cluburi...
» ...Intr-una din zilele anului 

1952. din comuna Miculești cinci 
frați au plecat către șantierul 
Vulcan. Patru s-au angajat ca 

' dulgheri, iar al cincilea, Ioan, ca
> fierar-forjar. Pe atunci în Vul

can de-abia se turna fundația 
primului bloc: blocul B. 52. Cei 
cinci frați Căplescu împreună cu

L alți constructori au ridicat în- 
tr-un timp scurt primul bloc pî
nă la șarpantă, iar după acesta 

, au clădit altul și iar altul. Șan-
> tierul începuse să-și mărească 

volumul de lucrări. La început 
patru dintre frați, Grigore, Eu
gen, Gheorghe și Nicolae au for-

f mat o echipă de dulgheri. Lui 
Nicolae i s-a încredințat condu
cerea echipei. Echipa executa lu

comuna de altădată 
și pensionarilor, s-a 
în anii de democra- 
într-un frumos oraș 

in

CINCI FRAȚI Ci
crări de cofraje, montări de sche
lă de fațade, șarpante, ba chiar 
ajunsese să toarne și betoane.

Prin aceasta membrii echipei 
s-au făcut cunoscuți pe întregul 
șantier. Lună de lună echipa 
obținea realizări frumoase. La 
panoul de onoare era așezată la 
loc de cinste fotografia șefului 
de echipă. Din 1952 și pînă în 
prezent echipa nu a obținut de
pășiri mai mici de 40—50 la 
sută. Multe echipe de dulgheri 
au luat 'ființă de atunci, dar 
pe cea condusă de Căplescu Ni
colae nu a întrecut-o nici una.

Cu vreo doi ani în urmă a ve
nit la șantierul Vulcan proiectul 
unui nou bloc: blocul G 3. 
Săpăturile pentru fundații înce
puseră. Lucrările de dulgherie 
au fost date echipei lui Căples
cu și n-au trecut decît cîteva 
luni și 36 de apartamente din 
bloc au fost date în folosință, 
iar ceva mai tîrziu, cînd blocul 
a fost terminat în întregime. 104 
familii de mineri au primit apar
tamente noi, cu încălzire centra
lă.

Pentru munca lor cei cinci

frați au fost apreciate după, me- X 
rit. Căplescu loan este președin- 5 
tele comitetului sindical de sec- J 
ție la șantierul Vulcan, Nicolae / 
este de 8 ani șef de echipă, Eu-X 
gen a fost recomandat să plece | 
la o școală specială... Cu banii j 
clștigați pe șantier Nicolae și-a / 
construit o ’ casă, Grigore și \ 
Gheorghe la fel și-au construit < 
și ei case, iar Ioan și-a cumpă- / 
rat o mașină de cusut, aparat \ 
de radio, mobilă. ?

Au trecut 8 ani. In Vulcan j 
s-au construit 14 blocuri cu 649 / 
apartamente, două cămine pentru ■ 
tineri nefamiliști cu 750 locuri, I 
un pavilion spitalicesc cu 70 de S 
paturi. 20 case în șir cu peste > 
150 apartamente, case individua- \ 
le, conducta și bazinul de apă r 
potabilă de la Morișoara, maga- J 
zine, iar în anul acesta la Cri- / 
vidia vor fi date în folosință pî- \ 
nă la 1 Mai încă 50 apartamen- > 
te în case în șir. j

Cei cinci frați au cu ce se / 
mîndriprin munca lor au con- î 
trlbuit și ei la obiectivele ce au C 
fost date în folosință în orașul | 
Vulcan. (

I. ARAMĂ î 
corespondent ?



Vizita lui A. I. Mikoian în CubaPoporul indian salută cu căldură 
vizita iui N. S. Hrușciov în india

DELHI 12 (Agerpres). Cores
pondență specială :

Prima zi a vizitei lui N. S. 
Hrușciov în India a produs o 
deosebită impresie asupra opi
niei publice, în special datorită 
.cuvîntării rostite de șeful guver
nului sovietic în ședința comună 
a celor două camere ale parla
mentului indian. Subliniind pozi
ția sovietică fermă în favoarea 
realizării dezarmării generale și 
totale N. S. Hrușciov a adus în 
felul acesta direct mesajul de 
pace al poporului sovietic în A- 
sia. In cercurile ziaristice din 
Delhi se apreciază acest lucru 
în mod deosebit, cu atît mai mult 
cu cît această atitudine este a- 
doptată în preajma conferinței la 
nivel înalt. După cum relata co
respondentul agenției Reuter, A. 
Farrell, „dl. Hrușciov care și-a 
început turneul în Asia a făcut 
un nou apel la dezarmarea u- 
niversală atunci cînd s-a adresat 
celor două camere ale parlamen
tului indian".

Același corespondent sublinia
ză că N. S. Hrușciov „a oferit 
ajutor sovietic tuturor țărilor 
care luptă pentru independență 
și pentru dezvoltarea lor econo
mică".

A doua zi a vizitei lui N. S. 
Hrușciov în India este consacra
tă, în cea mai mare parte, trata
tivelor sovieto-indiene la nivel 
înalt.

La 12 februarie președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, l-a vizitat pe vi
cepreședintele Indiei, Radhakrish- 
nan, la reședința sa. Intre N. S.

In Sahara a fost eletloaiă 
exnloiia piimei liomhE 

alsmiie îranîeze
PARIS 13 (Agerpres).
La 13 februarie, la ora 7 di? 

mineața (ora Parisului) Franța 
a efectuat ' explozia primei sale 
bombe atomice. Aceasta este o 
bombă cu plutoniu în care se 
produce fisiunea atomilor grei, 

j Explozia a fost efectuată în 
partea centrală a deșertului Sa- 
harei, în apropiere de oaza Reg- 
gane care se află la o depărtare 
de 1200 km. de orașul Alger și 
1000 km. de Casablanca (Ma
roc). Potrivit informațiilor pre
sei, bomba atomică franceză 
constituie un dispozitiv foarte 
voluminos cu greutatea de 10 
tone. Observatorii ziarelor sub
liniază că un asemenea dispozi
tiv nu poate fi transportat cu 
avionul sau cu alte mijloace.

La Paris nu s-a anunțat ofi
cial posibilitatea unor noi ex
plozii experimentale atomice, 
însă primul ministru Michel 
Debre a declarat că experiențele 
din Sahara nu constituie decît 
un prim pas și că Franța a an
ticipat chiar programul său.

Observatorii din Paris mențio
nează că după părerea cercurilor 
oficiale din Franța, explozia bom
bei atomice franceze trebuie să 
deschidă Franței accesul în așa 
numitul club nuclear, adică să-i 
permită să se numere printre ță
rile care posedă arma atomică.

Observatorii subliniază de a- 
semenea că explozia a fost pre
cedată de o vastă campanie de 
proteste în toate țările lumii.

Hrușciov și Radhakrishnan a a- 
vut loc o convorbire prietenească 
și călduroasă în cursul căreia 
Radhakrishnan a subliniat că 
poporul indian este fericit să sa
lute vizita lui N. S. Hrușciov în 
India. Poporul indian știe, a de
clarat Radhakrishnan, că Uniu
nea Sovietică este prietenul nos
tru de nădejde. La sfîrșitul vi
zitei N. S. Hrușciov a semnat în 
cartea de onoare a vicepreședin
telui Indiei.

Tot în dimineața zilei de 12 
februarie, N. S. Hrușciov a avut 
o întrevedere cu primul ministru 
Nehru. înainte de a începe tra
tativele primul ministru i-a pre
zentat lui N. S. Hrușciov pe un 
țăran locuind în apropiere de 
Delhi, care a înmînat lui N. S. 
Hrușciov în dar o măsuță. Pri
mind darul, lucrat cu măiestrie 
de bătrînul meșter indian, N. S. 
Hrușciov i-a mulțumit călduros.

La amiază, primul ministru 
Nehru a oferit un prînz în cin
stea lui N. S. Hrușciov.

In cursul după-amiezii a avut 
loc „recepția cetățenească" ceea 
ce în India înseamnă un miting 
de masă sub cerul liber. La a- 
ceastă întîlnire au luat cuvîntul 
N. S. Hrușciov și Nehru. Sutele 
de mii de oameni care au parti
cipat la întîlnire au manifestat* * 
pentru prietenia sovieto-indiană.

britanic numeroși vorbitori atrag 
atenția asupra pericolelor pe care 
le implică planurile de înarmare 
atomică a armatei vest-germane. 
7.iarul „Daily Telegraph" arată 
că neliniștea pe care o provoacă 
această perspectivă este sinceră 
și larg răspîndită. Ziarul reco
mandă să nu se permită trupelor 
Btindeswehrului vest-german să-și 
însușească tehnica folosirii rache
telor care ar putea deveni pur
tătoare de focos nuclear.

• NEW YORK. — Agențiile 
de presă anunță că regiunile si
tuate în vestul mijlociu al State
lor Unite sînt bîntuite de furtuni 
de zăpadă, cele mai puternice cu
noscute în ultimii 25 de ani. In 
statele Illinois, Wisconsin și Io
wa din cauza înghețului și zăpe
zii au fost întrerupte transpor
turile, au fost închise școlile. Du
pă cum relatează agenția Asso
ciated Press, din cauza vîntului 
și în urma accidentelor au mu
rit 16 persoane.

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

IN R. F. G.

Proteste împotriva 
proiectului de lege 
cu privire la starea 

excepțională
BERLIN 13 (Agerpres).
Oamenii muncii din Germania 

occidentală protestează împotriva 
proiectului de lege cu privire la 
starea excepțională, elaborat de 
guvernul de la Bonn, văzînd în 
aceasta o încercare a cercurilor 
guvernante din R.F.G. de a li- ' 
chida drepturile oamenilor mun
cii și sindicatelor lor. După cum 
anunță agenția A.D.N., organb > 
zația Uniunii germanilor din l 
landul Saxonia inferioară a a t 
doptat un energic protest împo-j 
triva proiectatei aplicări a legii 
cu privire la starea excepțională,. 
Intr-o scrisoare adresată Land- 
tagului din Saxonia inferioară, 
Uniunea germanilor cere repre
zentanților acestui land în Bun
desrat să voteze împotriva pro
iectului de lege.

• DENVER. — La 9 februarie 
delegația oamenilor de stat so
vietici condusă de D. S. Polians- 
ki a părăsit orașul Spring'fiel, ca
pitala statului Illinois, plecînd 
cu avionul la Denver. Pe aero
port oaspeții sovietici au fost 
conduși de guvernatorul statului 
Illinois W. S. Stratton, de repre
zentanți ai locuitorilor orașului.

• ROMA. — La înapoierea la 
Roma după vizita făcută în 
U.R.S.S., președintele Republicii 
Italia, Gronchi a făcut pe aero
port o declarație în care a spus 
printre altele că această vizită 
a fost utilă, deoarece a atins țin
ta principală a așteptărilor noas
tre modeste și precaute: să stu
diem posibilitățile reale de crea
re a unei atmosfere de destinde
re, pe care o doresc toate popoa
rele lumii. Ea ne-a permis de 
asemenea să culegem datele ne
cesare unei mai bune definiri a 
liniei politice a țării noastre".

• LONDRA. — Cu prilejul re
centei sesiuni a parlamentului

HAVANA 12 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La 10 februarie A. I. Mikoian, 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Fidel 
Castro, primul ministru al Re
publicii Cuba, și persoanele care 
îi însoțesc în călătoria lor prin 
țară, au făcut o escală pe insula 
Pinos unde au vizitat îndeosebi 
căsuța muzeu unde, în perioada 
anilor 1853—1870, a trăit în 
exil eroul național al poporului 
cuban Jose Marti. De aici, A. I.

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

Recepție la ambasada R. P. Chineză 
din Moscova

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La Moscova s-a sărbătorit îm
plinirea a 10 ani de la data sem
nării Tratatului sovieto-chinez de 
prietenie, alianță și asistență 
mutuală. La 12 februarie cu pri
lejul acestei date importante Liu 
Siao, ambasadorul R. P. Chine
ze la Moscova, a oferit o mare 
recepție în noua clădire a amba
sadei, de pe colinele lui Lenin.

----------- o---------- -
înarmarea Germaniei occidentale — 

un perscoi pentru pace
BERLIN 13 (Agerpres)
După cum anunță agenția 

D.P.A., comisiile Bundestagului 
pentru buget și problemele mili
tare au început discutarea buge
tului militar al R.F.G. Agenția 
precizează că cea mai mare par
te a acestui buget va fi secret 
atît pentru majoritatea deputați- 
lor cît și pentru opinia publică. 
Totodată această agenție vest- 
germană publică o amplă rela
tare asupra „constituirii Bundes- 
wehrului care în 1961 intră în 
faza finală". Potrivit datelor fur
nizate de D.P.A., în cursul anu
lui viitor vor exista 12 divizii 
vest-germane iar pînă în 1963 
se va încheia crearea celor 28 
unități de aviație și 22 unități 
ale marinei federale. Agenția 
D.P.A. anunță de asemenea că 
sînt în curs de constituire alte 
patru divizii blindate și o divi
zie aeriană de transport a trupe
lor. Contrar tuturor angajamen
telor asumate de Republica Fede
rală Germană, șantierele navale 
vest-germane vor produce distru
gătoare pentru marina militară 
care dispune deja de trei vase 
americane, precum și de subma
rine, de o unitate de debarcare 
etc. Aviația vest-germană este în- 

Mikoian, Fidel Castro și persoa
nele care îi însoțesc au plecat 
spre Santiago, al doilea oraș din 
Cuba din punct de vedere al im
portanței lui — centrul adminis
trativ al provinciei Oriente.

In drum spre Santiago, Fidel 
Castro, a invitat pe A. I. Miko
ian să viziteze una din primele 
cooperative create în Cuba după 
răsturnarea dictaturii lui Batis
ta — cooperativa „Ignacio Agro- 
monte" situată în provincia Ca- 
maguey.

Din partea sovietică la recep
ție au participat: Leonid Brej- 
nev, Frol Kozlov, Nuritdin Mu- 
hitdinov, miniștri, deputați ai 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
mareșali ai Uniunii Sovietice, 
oameni ai culturii, reprezentanți 
ai vieții publice. La recepție au 
participat, de asemenea, membri 
ai- corpului diplomatic.

In timpul recepției Liu Siao și 
F. R. Kozlov au rostit cuvîntări.

zestrată cu avioane americane de 
tip „Starfighter".

In cea de-a doua jumătate a 
anului viitor, relatează D.P.A., o 
mare parte din batalioanele vest- 
germane pentru rachete vor fi 
gata de luptă. Aceste batalioane 
vor fi înzestrate atît cu rachete 
de tip „Ajax“ cît și cu rachete 
de tip „Hercules" cu focos ato
mic.

Gercuri largi ale populației din 
R.F.G. cît și opinia publică din 
celelalte țări occidentale își ex
primă neliniștea provocată de 
urmările primejdioase ale înar
mării Germaniei occidentale. In 
întreaga Republică Federală se 
fac auzite chemări la rațiune. 
Ziare și organizații obștești vest- 
germane cer să se renunțe la a- 
ceastă politică primejdioasă ale- 
gîndu-se calea mai constructivă 
a tratativelor și înțelegerii pre
conizată cu atîta perseverență de 
guvernul R.D.G.

Asupra pericolului creării în 
R.F.G. a unei puternice forțe mi
litare deținută de revanșarzi și 
foști naziști au atras atenția și 
dezbaterile care au avut loc zi
lele trecute în parlamentul bri
tanic. Intr-un articol consacrat 
acestor dezbateri ziarul „Times 
des Nation", deși se aliază la 
politica oficială britanică, subli
niază „puternica repulsie popu
lară față de o Germanie Fede
rală prea puternic înarmată".

----- O-----

Ministrul de Externe 
al Austriei este în favoarea 

încheierii unui acord 
cu privire la dezarmare 
PARIS 13 (Agerpres).
La 12 februarie, Kreisky, mi

nistrul Afacerilor Externe al 
Austriei, care se află la Paris 
într-o vizită oficială, luînd cu
vîntul la o conferință de presă 
s-a referit la situația interna
țională actuală. Kreisky s-a pro
nunțat, printre altele, în favoa
rea încheierii unui acord cît se 
poate de larg cu privire la de
zarmare, în condițiile instituirii 
controlului corespunzător și a 
urat succes lucrărilor Conferin
ței de la Geneva a celor trei pu
teri în problema încetării expe
riențelor cu arma nucleară, pre
cum și lucrărilor Comitetului ce
lor 10 țări pentru dezarmare.

6 FUBLiCiTÂTE
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Mă r ți ș o are :
Bogat sortiment de i 

mârțișoare s-a pus în vin- j 
zare prin toate unități- i; 
le specializate din raion ? 
ale O. C. L. Produse In- / 
dustriale Petroșani.

! Procurați-vă din timp < 
> mărțișoare pentru cei < 
i dragi ! J

T.A.P.L. PETROȘANI 
vinde prin licitație publică 
o mînză murgă de un an.

Licitația va avea loc în 
19 februarie 1960 în oborul 
de vite din Petroșani.

Mînza poate fl văzută în 
grajdul din curtea fostului 
restaurant „Parîngul".

Licitanții vor depune 10 
la sută din prețul de stri
gare.

: TEATRUL DE STAT ‘
: „VALEA JIULUI" 

PETROȘANI
■ prezintă :
i duminică 14 februarie
: I960

: 10SPEETOBIIL DE POLITIE
piesă în 3 acte

' dc J.B. Priestley
Regia artistică

' și scenografia :
Horea Popescu

ANUNȚ
I.R.T.A. — autobaza Pe

troșani aduce la cunoștință 
întreprinderilor, instituțiilor 
și tuturor cetățenilor că în- 
cepînd cu data de 1 februa
rie 1960 potrivit H.C.M. nr. 
81 din 28 ianuarie 1960 pre 
țurile la transportul de 
marfă cu autocamioane s-au 
redus cu 26 la sută.

Autobaza Petroșani satis
face cu promptitudine toate 
cererile de transporturi.

PROGRAM DE RADIO
15 februarie

PROGRAMUL I. 8,00 Muzică 
populară, 10,00 „Viața nouă a 
satului", program de cîntece și 
jocuri populare romînești, 10,20 
Concert de muzică din opere,
11.30 Almanah științific (relua
re), 13,05 Cîntece patriotice, 
14,00 Cîntece populare romînești, 
16,40 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 17,15 Curs 
de inițiere muzicală. „Medalion 
Franz Schubert", 19,15 Teatru 
la microfon : „Zile de februarie". 
Scenariu radiofonic de Liviu 
Bratoloveanu, 21,00 Melodii popu
lare romînești. PROGRAMUL II. 
15,00 Frumusețile Patriei Sovie
tice cîntate de compozitori, 16,30 
Vorbește Moscova ! 19,00 Din 
cîntecele și dansurile popoarelor, 
19,45 Tribuna Radio : „Avîntul 
economiei țărilor socialiste",
20.30 Doine și jocuri populare 
romînești, 22,00 Muzică simfo
nică.

★

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