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)

Mecanicul de locomotivă 
GRIOBER ADALBERT este 
fruntaș în lupta pentru eco
nomii. In ianuarie echipa 
sa a economisit 4 tone de 

combustibil convențional.

La mina iron lașă pe Valea Jiului
In 12 zile — 2208 tone 

de cărbune în plus
Fiecare zi ce a trecut din a- 

ceastă lună a constituit pentru 
minerii și tehnicienii minei Pe
trila un nou prilej pentru dez
voltarea realizărilor anterioare. 
Minerii de aici au extras peste 
planul primelor 12 zile ale lunii 
februarie 2208 tone de cărbune 
energetic. De remarcat că acest 
rezultat a fost obținut pe seama 
sporirii productivității muncii cu 
circa 7 îa sută față de cea pla
nificată.

Faptul că în numai 12 zile mi
nerii Petrilei au extras mai mult 
de 2000 tone de cărbune peste 
plan este o nouă dovadă că prin
cipalul lor angajament — să ex
tragă 10.000 tone de cărbune 
peste plan pînă la 1 Mai — va 
fi îndeplinit înainte de termen. 
Rămîne însă ca să se depună e- 
forturi susținute pentru ca toate 
brigăzile de mineri să-și realize
ze ritmic sarcinile de plan.

Cu angajamentul depășit
La începutul acestui an, colec

tivul de mineri și tehnicieni ai 
sectorului III s-a angajat, prin
tre altele, sa extragă peste pla
nul fiecărei luni cel puțin 1000 
tone de cărbune. Avînd asigurate 
condiții de lucru tot mai bune, 
minerii din acest sector s-au ins
talat încă din primele zile ale 
lunii februarie în fruntea întrece
rii pe mină. De atunci și pînă 
la 14 februarie ei au dat peste 
prevederile planului 1416 tone de 
cărbune, depășindu-și astfel an
gajamentul luat pe întreaga lună 
februarie.

*

Magazionerul MUNTEANU 
CONSTANTIN are în păs
trare materiale care concu
ră la siguranța circulației. 
El muncește cu conștiincio
zitate pentru a-și îndeplini 

sarcinile.

Tînăra BUZDUGA LUCRE- 
ȚIA, acar la cabina 8 Petro
șani, se străduiește să asi
gure o circulație rapidă și 
economică garniturilor de 
trenuri pe care le dirijează.

DRAGOTĂ AUREL este șef 
de tren la călători. Trenu
rile de care răspunde nu 
au niciodată întârzieri sau 

defecte de circulație.

Brigăzi de tineret 
fruntașe

Mobilizarea tinerilor mineri la 
o muncă rodnică în producție, 
pentru sporirea și ieftinirea con
tinuă a producției de cărbune, 
constituie o preocupare princi
pală a organizației U.T.M. de la 
mina Lonea. Intr-o ședință a sa 
din luna ianuarie, comitetul 
U.T.M. de la mina Lonea a luat 
în discuție munca politică des
fășurată de birourile organiza
țiilor U.T.M. de sectoare în pri
vința mobilizării brigăzilor de 
tineret la îndeplinirea sarcinilor 
economice ce revin exploatării 
pe anul 1960. Cu acest prilej co
mitetul U.T.M. a elaborat mă
suri concrete în vederea îmbu
nătățirii conducerii formelor ti
nerești de muncă de către orga
nizațiile U.T.M. și întăririi dis
ciplinei în producție. Ca rezultat 
al traducerii în viață a acestor 
măsuri, brigăzile și sectoarele 
de tineret au obținut în ultimul 
timp succese însemnate în mun
că. Brigăzile și sectoarele de ti
neret și-au depășit sarcinile de 
plan în perioada 1 ianuarie — 
11 februarie a. c. cu peste 2000 
tone de cărbune.

Realizări de seamă a înregis
trat mai ales sectorul II, de ti
neret, care în acest interval de 
timp și-a depășit sarcinile de 
plan cu 1000 tone de cărbune. 
Succese importante au obținut 
brigăzile de tineret conduse de 
tov. Timar Gheorghe, Compodî 
Ioan, Toacă Ștefan, Zorilă loan, 
care și-au depășit sarcinile de 
plan cu cîte 10—25 la sută.

Citiți în pagf. IV-a
• Nu există forță în stare să 

împiedice prietenia india- 
no-sovietică.

• Opinia publică mondială 
condamnă experiențele nu
cleare franceze în Sahara.

— Avem toate posibilitățile 
acum ca să rămînem în fruntea 
întrecerii — spuneau cîțiva mi
neri din sector. Toate abatajele 
sînt în plin. In plus nu mai avem 
necazuri cu lemnul și goalele.

In primele 12 zile ale lunii 
curente în acest sector cele mai 
mari realizări le-a obținut brigada 
de mineri condusă de candida
tul de partid Cîșlaru loan. Din 
abatajul brigăzii au fost trimise 
la suprafață peste 300 tone de 
cărbune în plus față de plan. In 
același timp brigada și-a depășit 
randamentul planificat cu peste 
două tone de cărbune pe post.

Brigada de la abatajul 
nr. 3 vest

Despre brigada de mineri con
dusă de Tereny Ludovic ce lu
crează în abatajul cameră nr. 3 
vest din sectorul III se spun nu
mai lucruri bune la mina Pe- 
trila. Deși nou înființată, aceasta 
nu i-a împiedecat pe membrii 
brigăzii să .obțină succese din 
ce în ce mai frumoase. Numai 
în primele 11 zile ale lunii fe
bruarie ei au scos din abatajul 
unde lucrează aproape 200 tone 
de cărbune peste plan, randamen
tul realizat ajungînd la 6,9 tone 
pe fiecare post prestat.

Brigada din care, fac parte 
minerii Danilov Iacob, Nistor 
Florea, Drăghicesc'u Gheorghe, 
Oprițoiu Ștefan și alții este ho- 
tărîtă să adauge la realizările 
obținute noi cantități de cărbune 
de bună calitate.

Răsplata muncii
Minerii din cadrul sectoarelor 

minei Petrila au încheiat luna 
trecută cu 
locurile lor 
mare ei au 
Brigadierul

realizări frumoase la 
de muncă. Drept ur- 
obținut salarii sporite.

Cîșlaru loan, care 
împreună cu ortacii săi a extras 
899 tone de cărbune peste planul 
lunii ianuarie, a realizat un cîș- 
tig total de 3839 lei. Minerul 
Kiss Ioan și ajutorul miner, Ro
taru Gheorghe din aceeași bri
gadă au obținut salarii de 3645 
lei și, respectiv, 2005 lej. De 
asemenea minerii Tereny Ludovic 
și Oprițoiu Ștefan au primit, 
pentru munca lor rodnică din 
luna ianuarie, un salariu de pes
te 3100 lei.

C. MATEESCU

J Bune și rele 
? In sprijinul tencuitorilor
? Pe șantierul de construcții din 
? Lupeni lucrează și harnica bri- 
( gadă de tîmplari de sub condu- 

cerea tovarășului Boștina loan.
( Tîmplarii Banu Cornel, Pora 
) Constantin, Moldovan Vasile ca 
> și restul membrilor din brigadă, 
) conștienți că scurtarea timpului 
2 de montare a tîmplăriei exterioa- 
? re creează condiții pentru acce- 
( lerarea lucrărilor de tencuire și 
( de finisare în interior au ternii- 
\ nat cu mult înainte de termen 
\ montarea ușilor și ferestrelor 
} la blocul 22 A. Astfel, brigada 
} de tîmplari a venit în sprijinul 

tencuitorilor, creîndu-le posibili
tatea să lucreze fn condiții opti
me ca și ei la rîndul lor să ter
mine lucrările de tencuire în in
terior înainte de termenul stabi
lit.

„Să montăm mai bine, 
ieftin”
a pornit 

de apă

mai repede și mai
Sub această lozincă 

întrecerea instalatorilor 
pentru montarea conductelor de 
apă caldă și rece la blocul 21.

în tot timpul lucrului instala-

Odată cu dezbaterea sarcinilor 
de plan pe 1960, la toate exploa
tările miniere din Valea Jiului 
au fost alcătuite planuri de mă
suri tehnico-organizatorice. In 
ele sînt înscrise măsurile pe care 
le va lua fiecare sector în parte
— după specificul activității lui
— pentru asigurarea îndeplinirii 
și depășirii planului la toți in
dicii.

Cele mai bogate planuri de 
măsuri tehnico-organizatorice, 
ceea ce arată spiritul de răs
pundere cu care s-a lucrat la al
cătuirea lor, sînt cele întocmite 
de colectivele minelor Lupeni, 
Pet'rila, Aninoasa și în parte Lo- 
nea. De pildă, planul de măsuri 
al minei Lupeni cuprinde pentru 
fiecare sector în parte obiectivele 
pe care trebuie să le realizeze 
în cursul anului, termenul pînă 
cînd trebuie realizat, cine răs
punde direct de executarea lor 
și ce rezultate se 
Spre exemplu,

vor obține. 
Spre exemplu, introducerea a 
două mașini de încărcat în aba
taje cameră la sectorul I A —- 
lucru de care răspunde ing. Co- 
libaba Eugen — va duce la creș
terea productivității muncii de la 
2,900 tone/post la 3,400 tone/post 
realizîndu-se și o economie de 
27.800 lei. La fel, în sectorul IV 
A introducerea armării metalice 
în abatajul frontal 2/1 din stra
tul 5 blocul V va contribui la 
reducerea consumului de lemn de 
molid, ceea ce înseamnă cca. 
28.000 lei economii pe an.

Oricît de bogate ar fi însă 
planurile de măsuri, ele vor ră- 
mîne simple hîrtii dacă prevede
rile cuprinse în ele nu vor fi rea
lizate, nu se va lupta de către 
toți minerii și tehnicienii pentru 
îndeplinirea fiecărui obiectiv în 
termenul prevăzut. Și, din pă
cate, experiența primei luni din 
acest an arată că la unele mine 
și sectoare prevederile planurilor 
de măsuri au fost privite cu u- 
șurință, nu s-a luptat pentru rea
lizarea lor iar ca urmare colec
tivele au rămas datoare cu im
portante cantități de

Astfel, sectorul Ii
Lupeni a rămas sub plan în ia
nuarie cu 1699 tone cărbune, sec
torul IV B cu 687 tone, sectorul
ui al minei Aninoasa cu 304 
tone, iar sectoarele III și IV ale 
minei Vulcan cu 763 tone și, res
pectiv, 657 tone cărbune. Colec
tivele acestor sectoare au avut 
însă înscrise în planul de mă
suri lucrări pe care trebuiau să 
le execute în luna ianuarie ca sa 
asigure realizarea sarcinilor de 
plan. Astfel, la sectorul II Lu
peni era prevăzută armarea meta
lică a abatajelor frontale 3/III 
și 5/1II, a galeriei direcționale 
din culcușul stratului 4, arma
rea în bolțari a axului colector 
din culcușul stratului 5 blocul

cărbune, 
al minei

de pe șantierele din Lupeni
torii din brigada condusă de 
Istodor Vintilă s-au străduit să 
lucreze mai mult, mai bine șt 
să realizeze economii. în zilele 
care au trecut Pavel Octavian, 
Moroșan Haralambie, Pavel Pan- 
tilimon și alți instalatori din a- 
ceastă brigadă au obținut o de
pășire față de sarcinile de plan 
de 23 la sută și o economie de 
200 lei. Succese de seamă în
registrează o parte din membrii 
brigăzii la montarea coloanelor 
de fontă de la blocul 22 A. De 
remarcat că în ultimul timp s-a 
reușit să se elimine spargerea 
fitingurilor lucrîndu-se cu mare 
atenție la înbinarea lor. De 
asemenea o cantitate de țeavă 
provenită din lucrări provizorii a 
fost recuperată fapt care a adus 
șantierului o economie de 300 
lei.

Mai bine, mai repede șt mai 
ieftin lucrează și brigada de e- 
lectricieni de sub conducerea lut 
Peter Aadlbert. Dîngă Vasile, 
Boda Traian, Harangoș Ariton, 
Tarop Dinică, Cioroboiu Mihai 
și alți electricieni care în pre
zent lucrează în blocul 21, ter- 
minînd lucrările de instalare la 
blocul 22 A, au economisit ma- 

V, săparea suitorului colector 
din stratul 5 orizontul 440, mă
suri care nu s-au luat la timp 
sau au fost tărăgănate peste ter
menul stabilit.

Nerealizarea unor sarcini pre
văzute în planurile de măsuri se 
datorește neurmăririi aceștei pro
bleme, rămînerii eil la latitudinea 
unor tehnicieni care sînt slab 
controlați în munca lor. Trebuie 
să fie însă clar pentru conduce-; 
rile de sectoare și exploatări că 
tot așa cum contractul colectiv 
stabilește sarcinile de producție 
și social-culturale ale colectivu
lui pe anul respectiv, planul de 

măsuri tehnico-organizatorice cu
prinde măsurile necesare pentru 
realizarea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor luate de co
lectiv, constituie mijlocul prin 
care se asigură condițiile nece
sare îndeplinirii acestor sarcini. 
De aceea, este necesar ca la fie
care sector să se formeze colec
tive din care să facă parte șeful 
de sector sau locțiitorul său, pre
ședintele comitetului de secție 
sindicală, un membru al birou
lui organizației de bază și me
canicul de sector, care să anali
zeze în prima săptămînă a lunii1 
ce s-a făcut pe luna care a tre
cut din planul de măsuri1 și cum 
se vor aplica măsurile prevăzu
te pentru luna în curs, interve-' 
nind și luînd operativ măsuri,; 
acolo unde este necesar, pentru 

realizarea obiectivelor planificate. 
Asemenea colective restrînse se 
pot alcătui și la nivelul exploa
tărilor.

Planul de măsuri tehnico-or- 
ganizat'orice are o mare însem
nătate pentru fiecare unitate 
productivă în parte. De aceea, 
trebuie să se dea toată atenția, 

îndeplinirii prevederilor cuprinse 
în el la termenele stabilitei

M. S.

a apărut—
— = ★

i
i

teriale electrice în valoare de 
250 lei.

Materiale risipite <
Mulți muncitori de pe șantie- < 

rul de construcții din Lupeni se < 
ocupă de realizarea de economii J 
prin cit mai buna gospodărire 1 
a materialelor. Printre aceștia J 
se numără tencuitorii din brigă- J 
zile lui Moga Aurel și Căpitanu ț 
Gheorghe care luptă pentru a ț 
economisi cit mai mult mortar. < 
în acest scop ei curăță bine par- s 
doselile camerelor pe care le vor j 
tencui iar mortarul căzut jos în ] 
timpul lucrului îl refolosesc. )

Nu același lucru îl fac tencui-) 
torii din brigada lui Posveiler 2 
Gheorghe care numai la parterul < 
blocului 21 au lăsat cca. 10 m.c. < 
mortar risipit, înghețat și ames- ) 
tecat cu zgură. Asemenea atitu- j 
dine față de materiale au și e- ; 
chipele lui Horvath îosif și Ghe-, 
bedi Alexandru. ț

Tehnicienii șantierului și In < 
special maistrul Erdelyi Alexan- ț 
dru de ce tolerează asemenea < 
risipă ? S

V. CIRSTOIU
corespondent
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EXEMPLU D N DE URMAT

Asociațiile sportive din raionul Petroșani și-au analizat în adunările generale ținute în cursul 
luni; ianuarie a. c. activitatea desfășurată 
anul 1960.

Cele mai interesante probleme au fost 
tive Parîngul Lonea — asociație distinsă cu 
a venit propunerea ca sportivii să participe 
De pildă, echipa de fotbal din campionatul regional în frunte cu antrenorul Cricovan s-a angajat 
să strîngă însemnate cantități de fier vechi. In ziua de 7 februarie echipa de fotbal împărțită în două 
grupe a colectat și depus la I.C.M. 14.270 kg. fier vechi. Aceasta dovedește dragostea tinerilor sportivi 
pentru acțiunile patriotice în care se încadrează marea majoritate a tinerilor din țara noastră, 
xemplul tinerilor fotbaliști de la Parîngul Lonea (din clișeu) trebuie urmat de toți sportivii.

pe anul 1959, și au dezbătut planurile de muncă pe

însă dezbătute în adunarea generală a asociației spor- 
drapelul de fruntașă pe raion. Din mijlocul tinerilor 
în număr și mai mare la acțiunile de folos obștesc.

E

Din pregătirile fotbaliștilor
Continuîn'du-și gama de antre

namente, echipa minerilor din 
Lupeni a susținut în săp’tămîna 
trecută două întîlniri amicale. 
Joi, la Sadu, Minerul Lupeni a 
învins echipa Metalul (din cam
pionatul regional) cu 12—0. Du
minică Minerul a jucat la Craio
va în compania formației de ca
tegoria B C.S.M. Jiul. Dacă în 
întîlnirea cu echipa Metalul se 
părea că principala lipsă a echi
pei din Lupeni — ineficacitatea 
înaintării — a fost într-un fel re
mediată. mareîndu-se goluri nu 
numai multe dar din faze bine 
închegate, la Craiova însă a apă
rut din nou necesitatea unui ac
cent tot mai mare în pregătirea 
echipei axată pe eficacitatea îna
intării. Este destul să menționai 
că înaintarea lupenenilor a ratat 
la Craiova două lovituri de pe
nalty (prin Plev și Crăiniceanu) 
și numeroase ocazii. în primele

30 de minute echipa din Lupeni 
a desfășurat un joc viu, la nive
lul unei echipe de categoria A, 
fapt pentru care a fost aplaudată 
la scenă deschisă. Se pare însă 
că în echipă persistă încă un alt 
neajuns și anume delăsarea în 
fața unui partener considerat pre
matur mai slab. Primul mitan s-a 
terminat cu rezultatul de 2—1 
pentru lupeneni deși scorul ar fi 
putut să fie mult mai ridicat, 
în cea de a doua parte a jocu
lui lupenenii s-au înviorat abia 
spre sfîrșit cînd au marcat al 
treilea gol și ultimul deși nu au 
fost influențați de c insuficientă 
pregătire fizică.

Antrenorul echipei V. Lazăr ne 
comunică că este mulțumit de fe
lul în care s-a prezentat echipa 
considerînd meciul de la Craiova 
cea mai serioasă întîlnire a echi
pei de pînă acum.

Etapa oaspeților în campionatul 
raional de popice

HOCHEI PE GHEAȚA
Oamenii muncii din Lupeni 

au avut din nou ocazia de a ve
dea un meci de hochei pe gheață 
pe patinoarul din localitate, 
tre „Preparatorul" Lupeni 
„Constructorul" Petroșani.

In prima repriză, jucătorii 
la „Preparatorul" 
început și încurajați de 
spectator își creează un 
vans. In repriza a doua, 
pasionantă, constructorii 
ofensivă, reducînd treptat 
handicap. Jocul se termină cu 
rezultatul de 7—5 (4—1; 1—2; 
2—2 pentru „Preparatorul".

/»

în-
Și

de 
laaiacă de 

publicul 
mare a- 
cea mai 
trec la 

din

O asociație finăpă, 
dap cu rezultate fpumoase

De la înființarea asociației 
sportive a preparației din Lupeni 
sub numele de „Preparatorul" 
nu a trecut prea mult timp. Cu 
toate acestea succesele obținute 
sînt mai mari chiar decît ale al
tor asociații mai vechi. D 
dă, echipa 
anul trecut 
bine turul 
nai urmînd 
reia antrenamentele pentru re
tur. în acest an a luat de ase
menea ființă în cadrul acestei a- 
sociații prima echipă de hochei

'e pil
de fotbal înființată 
a terminat destul de 
campionatului raio- 
ca în prezent să-și

CUPA 16 FEBRUARIE"
ȘAH

Duminică, 
bului minier 
duit una din 
te întîlniri de șah. Trei echipe 
— cele mai puternice din Valea 
Jiului — s-au întîlnit în con
cursul dotat cu „Cupa 16 Fe
bruarie", organizat de comisia 
raională de șah. Pînă în prezent 
echipa din Petrila era conside
rată de neînvins. Datorită avîn- 
tului pe care l-a luat mișcarea: 
șahistă în ultimul timp și în ce
lelalte localități ale raionului au 
apărut elemente tinere, talentate 
care au început să se afirme 
printre șahiștii buni ai raionu
lui. Aceasta a dovedit-o însuși 
concursul de duminică cîștigat 
de echipa Energia Paroșeni în 
rîndul căreia au fost trecute nu
me noi.

Partidele disputate duminică 
în cadrul „Cupei 16 Februarie" 
au fost deosebit de interesante, 
numeroși spectatori nepărăsind 
sala pînă la ultima partidă care 
hotăra de altfel și situația în 
clasamentul general. Cele mai 
disputate partide au fost cele 
dintre Kirmayer 
(Minerul Petrila) 
și Petre Iuliu 
(Minerul Lu
peni), terminată 
remiză; Kir
mayer și Anțilă 
Tiberiu (Energia 
Paroșeni), rezul
tat 0—1.

Cupa 
cîștigată 
chip a 
Paroșeni 
puncte și jumăta
te, urmată de
Minerul Lupeni 
cu 6 puncte și

sala de șah a clu- 
din Lupeni a găz- 
cele mai interesan-

Minerul Petrila cu 5 
jumătate.

puncte și

SCHI

cei mai 
regiunea

Sîmbătă și duminică 
buni schiori din toată 
s-au întîlnit pe pîrtiile de la Pa
ring într-un concurs dotat cu 
„Cupa 16 Februarie". Trofeul a 
revenit reprezentanților asociației 
sportive Minerul Lupeni.

Iată cîteva rezultate: Coborî- 
re seniori: 1. Dragomirescu Mi
hai (Știința I.C.F.); 2. Sultz Al
fred (Minerul Lupeni); 3. Mun- 
teanu Constantin (Minerul Lu
peni); Slalom uriaș seniori: 1. 
Dragomirescu M.hai; 2. Sima 
loan (Știința I.C.F.); 3. Tomes- 
cu Gh. (Știința I.M.P.); juniori:
1. Niță Gheorghe (Minerul Lu
peni); 2. Lazăr Victor (Parîn- 
gul Petroșani); 3. Kiss Petru 
(Minerul Lupeni). Slalom spe
cial seniori: 1. Munteanu Con
stantin (Minerul Lupeni); 2. 
Sima Gheorghe; 3. Tomescu 
Gheorghe.

Pe asociații clasamentul este 
următorul: 1. Minerul Lupeni;
2. Știința I.C.F. București; 3. 
Voința Petroșani; 4. Știința 
I.M.P.; 5. Rapid Deva; 6. Cor- 
vinul Hunedoara; 7. Parîngul 
Petroșani; 8. Minerul Aninoasa.

Energia
cu 6

IN CLIȘEU: Oboseala pricinuită de concurs 
nu-i scutește pe schiori de o îndatorire elemen
tară : curățirea schiurilor înainte de masă.

pu-pe gheață din Lupeni. Peste 
țin timp va fi formată o echipă 
de popice și încadrată în urmă
torul campionat raional.

Ceea ce 
la această 
narea unui 
din cadrul 
tatea sportivă. A fost posibil a- 
cest lucru deoarece consiliul a- 
sociației este ajutat în perma
nență de organizația de partid 
și conducerea preparației.

Pentru o activitate cît mai bo
gată se folosește un procedeu 
care ar putea să fie însușit și de 
alte asociații sportive. In fiecare 
luni consiliul asociației se întîl- 
nește pentru a discuta atît acti
vitatea sportivă desfășurată în 
săptămîna trecută cît și planul 
de muncă pentru săptămîna în 
curs. La aceste ședințe participă 
și tineri sportivi care fac de cele 
mai multe ori propuneri intere
sante pentru munca de viitor. 
In felul acesta asociația sportivă 
„Preparatorul" oferă tinerilor 
muncitori posibilități pentru prac
ticarea sportului.

Etapa de duminică a campio
natului raional de popice are ca 
primă caracteristică victoria e- 
chipelor oaspete. La Lupeni, e- 
chipa Locală Minerul a primit 
vizita actualului lider Voința 
Petroșani. La capătul unei lupte 
susținute victoria a revenit oas
peților cu o diferență de 38 p.d. 
Cel mai bun rezultat în această 
întîlnire l-a obținut popicarul 
Albu de la Voința care a totali
zat 418 p. d.

Tot la Lupeni echipa locală 
Viscoza a fost întrecută de for
mația petroșăneană Utilajul cu 
2206 p. d. la 2127 p. d. Un re
zultat bun a obținut în acest joc 
Torok de.la Utilajul — 422 p. d.

O altă caracteristică a etapei 
de duminică (și este pericol ca 
ea să devină permanentă avînd 
în vedere că s-a întîlnit și în e- 
tapele de pînă acum) este nu
mărul mic de jucători care au tre
cut limita de 400 p. d.

este însă semnificativ 
asociație este antre- 

mare număr de tineri 
preparației în activi-

Prea îîrziB ?
Se pare

valul de căldur., 
din ultimele zile 
care a „înghi
țit" toată zăpa
da ar putea 
spune micuțului 
Dorin: „Prea
tîrziu ți-ai luat 
săniuță. Iarna 
s-a dus". Oare 
așa să fie ? 1 Și 
chiar dacă ar fi 
așa : vine o altă 
iarnă...

Bucuria
Dorin că mămi
ca i-a cumpărat 
săniuță nouă 
este deci 
dreptățită.

lui

Asociația voluntară
o largă organizație de masa

pentru sprijinirea
apărării patriei

Organizația de masă a oame
nilor muncii din R.P.R. — 
A.V.S.A.P. — are drept scop pre
gătirea populației în vederea a- 
părării patriei. De aceea în rîn- 
durile A.V.S.A.P., trebuie să intre 
fiecare om al muncii, conștient 
că pregătindu-se temeinic în a- 
ceastă asociație își aduce con
tribuția sa modestă la creșterea 
capacității de apărare a patriei.

Asociația educă pe membrii 
săi în spiritul patriotismului so
cialist și al internaționalismului 
proletar. A.V.S.A.P. își aduce a- 
portul său la întărirea capacită
ții de apărare a patriei învățînd 
în cercurile asociației pe membrii 
săi tirul, să conducă mașina, 
tractorul, avionul, să construias
că navo-modele și aeromodele, să 
conducă motocicleta, să mînuiască 
centralele telefonice.

Una din activitățile ce se des
fășoară în cadrul Asociației vo
luntare pentru sprijinirea apără
rii patriei, este pregătirea mem
brilor săi în problemele tirului 

Multă vreme practicarea tirului era 
la îndemînă acelora care dispu
neau de bani și aveau timp să-și 
petreacă zile întregi pe poligoa
ne sau în săli de sport. Astăzi, 
în organizația A.V.S.A.P. de pe 
întreg cuprinsul patriei, tirul se

practică de toți oamenii muncii, 
membri ai asociației; ei au la 
îndemînă în mod gratuit arene 
de exercițiu, arme de tir, muniție 
și aparatură, care le dau posibili
tatea ca în timpul liber să înve
țe sau să-și perfecționeze cunoș
tințele în domeniul tirului.

Asociația dezvoltă la membrii 
săi spiritul dragostei față de pa
trie, al respectului pentru tradi
țiile glorioase ale poporului nos
tru și pentru realizările con
struirii socialismului.

Membrii asociației sînt patrioți 
înflăcărați. Nu este mîndrie mai 
mare decît aceea de a fi apără
torul neînfricat al propriilor tale 
cuceriri și nu există forță care 
să învingă voința cauzei drepte, 
cauza socialismului, cauza între
gului popor .Realizările dobîndi- 
te pînă în prezent de A.V.S.A.P, 
sub conducerea 
partidului 
nute de 
pregătirea 
pentru a 
re patria împotriva dușmanilor 
care ar îndrăzni s-o atace, cons
tituie o contribuție 
opera de întărire a 
apărare a țării.

In Petroșani sînt

și îndrumarea 
nostru, succesele obți- 
membrii asociației în 
lor cît mai temeinică 

fi oricînd gata să ape-

însemnată în 
capacității de

un mare nu

măr de membri A.V.S.A.P. care 
își îndeplinesc conștiincios sar
cinile ce le revin, activează in
tens în cadrul organizațiilor res
pective. Totuși, mai sînt unele 
organizații care nu dau atenție 
activității în diferite cercuri. Ast
fel, la organizațiile C.F.R., 
P.T.T.R. s-ar putea face cercuri 
de telecomunicații, la cele de co
merț de radiotelegrafie etc. une
le organizații ca cele de la 
P.T.T.R., șantierul Petroșani, Ins
titutul de mine, tribunal, I.R.T.A, 
au rămas în urmă cu strîngerea 
cotizațiilor — unele avînd restan
țe serioase chiar de anul trecut.

Aceste lipsuri se pot lichida — 
este însă nevoie ca comitetele 
organizațiilor A.V.S.A.P. să-și în
tărească și mai mult munca, an- 
trenînd pe toți membrii la acti
vitate. alcătuind programe inte
resante, bogate în conținut și a- 
trăgătoare. Trebuie dată o mai 
mare atenție și la abonarea mem
brilor la revista asociației „Pen
tru apărarea patriei", întărindu-se 
astfel munca propagandistică.

Conduși de partid, bazați pe 
grija permanentă a guvernului 
nostru, membrii A.V.S.A.P. vor 
munci neîncetat pentru a se pre
găti în vederea întăririi continue 
a capacității de apărare a patriei 
noastre dragi, pentru a fi vred
nici constructori ai socialismului^
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V I A T A DE PARTID NOTĂ Din viața organizațiilor U. T. M.
Adunările generale ale organizațiilor 
de bază să fie pregătite temeinic I

Adunările generale ale orga
nizațiilor de bază ale partidu
lui constituie un minunat prilej 
de educare partinică a membri
lor și candidaților de partid. In 
adunările generale se dezbat 
cele mai importante probleme ale 
procesului de producție, ale mun
cii politice, se stabilește modul 
în care trebuie muncit pentru a- 
plicarea în viață a politicii parti
dului și guvernului.

Pentru ca adunările generale 
ale organizațiilor de bază să-și 
atingă scopul, ele trebuie să fie 
temeinic pregătite de către bi
rourile organizațiilor de bază. 
Ținerea cu regularitate a adu
nărilor generale și pregătirea lor 
temeinică este una din sarcinile 
principale ce revin biroului or
ganizației de bază.

La pregătirea unei adunări ge
nerale trebuie să se aibă în ve
dere alegerea judicioasă a pro
blemei ce va fi dezbătută, în
tocmirea din timp a referatului, 
a proiectului de hotărîre, anun
țarea din timp a ordinei de zi 
pentru ca membrii și candidații 
de partid să se poată documenta 
spre a purta discuții pe margi
nea raportului prezentat.

In raionul nostru marea ma
joritate a birourilor organiza- 

, țiilor de bază muncesc bine în 
ceea ce privește pregătirea și ți
nerea adunărilor generale. To
tuși există încă și anumite lin
uri. Se mai întîmplă ca ordi- 
ea de zi să nu fie respectată, 

să se țină adunarea la data fi
xată însă nu conform planului 
de muncă ci rezumîndu-se la pri
mirea de candidați sau noi mem
bri de partid. Nu totdeauna se 
dă atenția cuvenită întocmirii 
din timp a raportului. Așa de 
pildă, s-a întîmplat la Depoul 
C.F R. Petroșani cînd s-a ana
lizat învățămîntul de partid și 
raportul n-a fost terminat decît 
cu 1—2 ore înainte de începe
rea adunării.

Uneori rapoartele sînt super
ficial întocmite, neanalitice, nu 
sînt văzute înainte de biroul or
ganizației de bază. Sînt cazuri 
cînd în adunările generale se a- 
nalizează probleme cu caracter 
general, fără a se putea lua plă
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strungărița Laszlo Juliana urmă- f 
rea mersul uniform al strungu- ț 
lui. Era numai ochi. Toată liin- j 
ța-i i se contopea cu utilajul pe : 
care îl conducea. Jn jurul ei în ț 

♦ hala uriașă a secției mecanice f 
se află alte strunguri, alți oa-* 
meni aplecați deasupra lor și î

suri concrete pentru îmbunătăți
rea muncii. Așa de exemplu se 
mai obișnuiește ca unele birouri 
de organizații de bază din sec
toarele miniere să treacă pe or
dinea de zi asemenea probleme 
ca : analiza muncii sectorului ne 
o anumită perioadă în vederea 
îndeplinirii planului, fără a spe
cifica în ce domeniu, sau analiza 
muncii organizației U.T.M., sec
ției sindicale luată în general și 
nu o latură a muncii acestor or
ganizații.

In urma indicațiilor date de 
Comitetul raional de partid, pre
cum și în urma instruirii birou
rilor organizațiilor de bază, s-a 
îmbunătățit mult munca în direc
ția pregătirii și ținerii adunări
lor generale. Printre birourile 
organizațiilor de bază care mun
cesc bine în această privință 
sînt și cele ale organizațiilor din 
sectoarele 3 și 6 de la mina Lo
nea.

Birourile acestor organizații de 
bază aleg cele mai importante 
și mai arzătoare probleme pen
tru a fi puse în dezbaterea adu
nării generale, se îngrijesc de 
întocmirea din timp a rapoarte
lor, anunță ordinea de zi. Așa 
de pildă, în ultimele adunări ge
nerale ale organizației de bază 
nr. 3 de la mina Lonea s-a ana
lizat învățămîntul de partid șî 
ajutorarea grupelor rămase sub 
plan spre a fi ridicate la nivelul 
celor fruntașe.

In legătură cu pregătirea și 
desfășurarea adunărilor generale 
mai trebuie arătat că nu peste 
tot se folosește metoda indicată 
și care s-a dovedit foarte bună 
de a se cere informări din partea 
unor membri și candidați de 
partid în legătură cu felul în 
care își duc la îndeplinire sar
cinile ce le-au fost încredințate.

Intrucît 
partidului 
tor politic 
vează, de 
ei depinde bunul mers al între
gii activități politice și economi
ce. Pregătirea temeinică a adu
nărilor generale, buna lor des
fășurare trebifie să stea în cen
trul preocupărilor tuturor birou
rilor organizațiilor de bază. îm
bunătățirea pregătirii și desfă
șurării adunărilor generale con
stituie un important mijloc de 
ridicare a activității muncii or
ganizațiilor de bază la nivelul 
cerințelor.

Igiena trebuie 
respectată

Pîinea este un aliment de pri
mă necesitate care se consumă 
zilnic în cantități mari. Muncito
rii brutari din Lupeni știu acest 
lucru și de aceea se 
să facă o 
care să fie 
sumatori. 
produsă la 
ti unește condițiile cerute.

Nu se pot spune însă cuvin
te bune despre condițiile în care 
se transportă pîinea cu mașinile, 
de la fabrică la magazinele de 
desfacere. Astfel, la camionul nr. 
25.569 la care este șofer Casai 
Gheza, pîinea se aruncă pe niște 
saci murdari pe care se mai urcă 
cu bocancii plini de noroi și dis
tribuitorul, cînd scoate pîinea din 
mașină.

Oare organele sanitare din Lu
peni nu au curiozitatea să cerce
teze felul cum se respectă regu
lile de igienă la secția panifica
ție

de la mina Lonea

străduiesc 
gustoasă, 

către eon- 
pîinea

pîine bună, 
apreciată de 
Și într-adevăr, 
fabrica din Lupeni în-

din Lupeni ?

Pe

organizația de bază a 
are rolul de conducă- 
în unitatea unde actf- 
îmbunătățirea muncii
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Cercuri de învățâmînt — 
brigăzi de munca patriotică

In acest an școlar la mina Lo
nea funcționează 29 cercuri și 
cursuri de 
U.T.M. care 

de utemiști și 
Majoritatea 
țămînt desfășoară o activitate 
bogată, contribuind la ridicarea 
nivelului politic și ideologic al 
tinerilor. Printre cercurile frun
tașe se numără cele conduse de 
tov. Sitcă Romeo, Cenușă Petru, 
Kiss Francisc și altele. Tinerii 
din aceste cercuri obțin rezultate 
frumoase nu numai la învățătură 
ci și în activitatea patriotică. Ei 
au hotărît 
lor brigăzi 
patriotică.

La mina 
zent 12 brigăzi de muncă pa
triotică constituite din tineri 
membri ai cercurilor de învăță- 
mînt politic U.T.M. Ele au și tre-

<► ♦ « « .... .... —=------- ------ -

învățămînt politic 
cuprind peste 800 
tineri neorganizați, 
cercurilor de învă-

să declare cercurile 
utemiste de muncă

Lonea există în pre-

I

ecranele cinematografelor din raion

un mare 
volunta-

cut ia acțiuni, efectuînd 
număr de ore de muncă 
ră pentru colectarea, fierului vechi, 

de muncă patriotică 
tov. Navraidi Lau- 

acest an 
vechi. Re- 
obținut și 
I, III, VI 
la învăță-

Brigada 
condusă de 
rențiu a colectat în 
peste 60.000 kg. fier 
zultate însemnate au 
tinerii din sectoarele 
și X. Elevi fruntași 
mîntul de organizație, cum sînt 
tov. Compodi Petru, Turlea Cor
nel, Sasu Leon, Marinescu Var
vara, Rusu Angela, Copetin Iri
na și alții se situează și în frun
tea acțiunii de colectare a fieru
lui vechi.

Crește numărul utemiștilor
In cursul lunii trecute, trecînd 

la înfăptuirea sarcinilor trasate 
de conferința U.T.M. pe mină, 
organizațiile U.T.M. din sectoa
rele minei Lonea au desfășurat 
o bogată activitate pentru întă
rirea rîndurilor lor. Printr-o 
muncă politică susținută, orga
nizațiile U.T.M. din sectoarele 
exploatării au primit în cursul 
lunii ianuarie 24 utemiști. Prin
tre organizațiile U.T.M. cu cele 
mai bune rezultate în munca de 
primire de noi membri se numă
ră cele din sectoarele I, II, IV, 
V și VI.

GH. MÎȚU
corespondent

Echipa de teatru 
a fost reorganizată

După cîteva luni de întrerupe
re, echipa maghiară de teatru 
a clubului minier din Lupeni și-a 
reluat activitatea. Reorganizată 
ea cuprinde acum 25 artiști a- - 
matori printre care se găsesc ti
nerii Szell Arpad, Hajducsi Vio
rica, Kovacs AL, Barabâs Ludo
vic, Haraszti Iosif, Somlay Eli- 
sabeta, Peter Francisc, Papp Zol- 
tan și alții. In curînd, iubitorii 
de teatru din Lupeni vor avea 
prilejul să vadă pe scena Pala
tului cultural din localitate co
media în 4 acte „Ingyenelok" de 
Csiki Gergely, pusă în scenă de 
echipa maghiară a clubului mi
nier. Olâh Maria învață rolul 
Cameliei, Szell Margareta pe cel 
al fiicei sale, iar Szoke Emil pe 
a lui Darvas. La rîndul lor șe 
pregătesc și ceilalți interpreți 
Varga Rozalia, Bano Gheorghe, 
Atyim Ciyorgyi, Balăzs loan, 
Bako Anton și Bako Iosif.

Guvernul de la Bonn se împotrivește 
soluționării pașnice a problemei germane

In momentul de față, nici un 
om cinstit, devotat păcii, n-ar sta 
la îndoială să-i atribuie lui A- 
denauer, care continuă politica 
sa oarbă, înrăită, titlul de loc de 
invidiat de „campion al războiu
lui rece". Cu toată evoluția pozi
tivă a situației internaționale el 
nu a înțeles nici pînă acum că 
este timpul să renunțe la rigidi 
fate, la îndărătnicie politică, și 
că trebuie să se situeze pe o li
nie mai realistă. Aproape că nu 
trece o zi care să nu aducă noi 
dovezi demonstrând că Adenauer 
încearcă să împiedice necontenit 
procesul de destindere care este 
în curs,

Atît Adenauer cît și von Bren
tano, fidelul său colaborator în 
politica „războiului rece" au în
cercat și continuă să încerce să 
blocheze orice acord între F.st 
și Vest în problemele fundamen
tale, și în primul rând în proble
ma Berlinului. Recentele dezba
teri din Bundestag au scos la 
iveală faptul că guvernul de la 
Bonn nu intenționează să pună 
capăt capitolului celui de-al doi
lea război mondial, că el este 
hotărît, ca și în trecut, să torpi
leze orice destindere și, în măsu
ra care-i stă în putință să îm
piedice convocarea conferinței la 
nivel înalt. Pe de altă parte el 
tinde să zădărnicească discuta
rea încheierii unui Tratat de pace 
cu Germania și să mențină regi-

Berlinul oc-mul de ocupație din 
cidental.

In timp ce Republica Demo
crată Germană își exprimă do
rința fermă de a începe oricînd 
tratative și de a încheia Trata
tul de pace, R.F. Germană se îm
potrivește încheierii tratatului de 
pace.

Faptul că guvernul de la Bonn 
pune noi piedici în calea înche
ierii tratatului de pace dovedeș
te că Adenauer n-a încetat nici o 
clipă să spere că poate va sosi 
un moment prielnic pentru a mo
difica prin forță actualele fron
tiere ale R.F. Germane cu țările 
vecine, frontiere stabilite ca ur
mare a zdrobirii Germaniei fas
ciste. Că Bonnul nici nu încearcă 
măcar să atenueze cu ceva poli
tica sa ostilă intereselor păcii în 
Europa o dovedește cu prisosință 
faptul că guvernul de la Bonn 
respinge cu încăpățînare orice re
glementare pe cale pașnică a re- 
unificării Germaniei crin tratati
ve.

Deosebit de semnificativă este 
declarația lui von Brentano făcu
tă zilele acestea în Bundestag, 
după care Berlinul occidental ar 
„face parte integrantă" din R.F. 
Germană și că statutul Berlinu
lui occidental nu ar putea fi 
modificat fără aprobarea guver
nului de la Bonn. Aceeași osti
litate o manifestă guvernul vest- 
german și în ce privește înche
ierea tratatului- de pace respin-

gînd în acest fel singura cale 
posibilă de unificare 
calea tratativelor cu 
mană.

Pe lîngă aceasta, 
pe ajutorul puterilor 
cercurile de la Bonn înarmează 
cu febrilitate Bundeswehrul vest- 
german cu arme atomice, creind 
premize pentru atacarea R. D. 
Germane și a celorlalte state 
socialiste. Desigur că statele so
cialiste și în special R.D. Germa
nă nu pot să privească cu indi
ferență aceste manevre fără a 
lua măsuri concrete pentru apă
rarea R.D. Germane. In fața a- 
cestei situații guvernul R.D. Ger
mane a prezentat la 9 februarie 
Camerei Populare un proiect de 
lege care prevede înființarea 
Consiliului Național al Apărării 
proiect care a și fost adoptat în 
unanimitate.

Totodată, ținînd seama de noua 
situație care se creiază în R.F. 
Germană și de refuzul persistent 
al guvernului de la Bonn, gu
vernul R.D Germane a făcut cu
noscut în declarația sa, prezen
tată în. ședința Camerei Popu
lare de către primul ministru Otto 
Grotewohl, că dacă guvernul 
Germaniei Occidentale nu-și va 
schimba poziția sa rigidă în ce 
privește încheierea Tratatului de 
pace, Republica Democrată Ger
mană va fi nevoită, ca ținînd sea
ma de interesele naționale gene
rale, să semneze singură Traxa-

a țării pe 
R.D. Ger-

bazîndu-se 
occidentale

tul de pace cu statele care doresc 
să facă acest lucru. Acest Tra
tat va rezolva de 
problema Berlinului Occidental.

Dornic de a veni 
narea guvernelor coaliției anti
hitleriste care sînt de părere că 
acum nu ar putea încheia Tra
tatul de pace cu R.D. Germană, 
Otto Grotewohl a subliniat că, 
există posibilitatea ca guvernele 
occidentale care nu doresc să în
cheie Tratatul de pace cu R.D. 
Germană, să semneze un tratat 
de pace cu R.F. Germană, iar 
guvernele care doresc, să semne
ze tratatul de pace cu R.D. Ger
mană.

Deosebit de importantă este și 
propunerea făcută în numele frac
țiunii P.S.U.G. de deputatul FI. 
Matern, care a cerut ca guvernul 
R.D. Germane să propună guver
nului vest-german să trimită ia 
conferința la nivel înalt, care va 
avea loc la Paris, o delegație 
germană comună. Această dele
gație ar urma să reprezinte punc
tul de vedere german comun în 
problema Tratatului de pace.

Felul în care cercurile guver
nante ale R.F. Germane — vor 
răspunde acestor noi eforturi ale 
R. D. Germane de a pune capăt 
odată pentru totdeauna moșteni
rii lăsafe de cel de-al doilea răz
boi mondial, va arăta lumii în
tregi dacă guvernul de la Bonn 
este într-adevăr animat de dorin
ța de a contribui la destinderea 
încordării internaționale, dacă es
te într-adevăr dornic să se pună 
capăt scindării Germaniei.

N. B.

asemenea și

în întîmpi-



ȘTIRI DE PESTE HOTARE
A. I. Mikoian și-a încheiat vizita 

în Cuba
Nu există forță în stare să împiedice 

prietenia indiano-sovietică
Comentariile presei indiene despre vizita lui N. S. Hrușciov 

în India
DELHI 15 (Agerpres). TASS 

anunță:
Un sentiment de prietenie de

votată fată de Hrușciov umple 
inimile poporului indian, scrie 
ziarul „Djugantar". La 15 februa
rie. Hrușciov va pleca la Cal
cutta. Nu mai trebuie să spu
nem că aceasta este cea mai plă
cută veste pentru Calcutta.

Amintind istorica vizită a lui 
N. S. Hrușciov în S.U.A. și pro
punerea Uniunii Sovietice cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală, prezentată la sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U.. zia
rul continuă : Aceasta dovedește 
că influenta favorabilă a dorin
ței sincere a lui Hrușciov de a 
înfăptui în practică principiul 
coexistentei pașnice începe trep
tat să fie recunoscută în întrea
ga lume.

Ziarul ..Svadhinata** amintește 
că actuala vizită a lui N. S.

------------ o----------- -
Schimb de telegrame între 

N. S. Hrușciov și H. MacMîiian
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS anunță :
La Moscova s-a dat publicită

ții telegrama dresată de N. S. 
Hrușciov lui Harold MacMillan 
cu prilejul zilei de naștere a pri
mului ministru al Marii Britanii.

N. S. Hrușciov arată că schim
bul nemijlocit de păreri care a 
avut loc în timpul întrevederi
lor și convorbirilor de la Mos
cova cu primul ministru al An
gliei a fost folositor și rodnic. 
Ideea unor tratative și întîlniri 
la nivel înalt se bucură de o 
apreciere unanimă.

N. S. Hrușciov arată că ac-

tuala conjunctură internațională 
dă posibilitate să se obțină noi 
succese pentru a împrăștia defi
nitiv norii de pe cerul politic al 
planetei noastre.

In telegrama de răspuns a- 
dresată lui N. S. Hrușciov, Ha
rold MacMillan scrie: Îmi1 amin
tesc și eu cu plăcere de întreve
derile noastre de acum un an 
și sînt de acord cu dv. că putem 
constata cu satisfacție că de a- 
tunci s-a realizat un progres. A- 
ceasta mă face să sper că vom 
putea realiza un progres conti
nuu în următoarele luni de mare 
răspundere.

O—--------------»

La Moscova s-a deschis Conferința 
pentru dezarmare a reprezentanților 

vieții publice sovietice
MOSCOVA 15 (Agerpres).
La 15 februarie, la Moscova 

s-a deschis conferința pentru 
dezarmare a reprezentanților vie
ții publice sovietice.

Lucrările conferinței se desfă
șoară la Teatrul din Kremlin.

Conferința pentru dezarmare a 
reprezentanților vieții publice 
sovietice, va discuta raportul lui 
Nikolai Tihonov, președintele 
Comitetului Sovietic pentru a- 
părarea păcii: „Poporul sovie
tic se pronunță pentru dezarma
rea generală și totală**.

La Conferință participă peste 
800 de delegați, reprezentanți ai 
vieții publice, muncitori, colhoz
nici, reprezentanți ai științei și 
culturii, reprezentanți ai cultelor 
religioase, sportivi, studenți, pre
cum și o delegație a Consiliului cum și o delegație 
Mondial al Păcii.

In sala teatrului 
se află numeroși 
străinătate,

din Kremlin 
oaspeți din 

oameni de știință,

15 ani de la distrugerea 
orașului Drezda

DREZDA 15 (Agerpres).
Sîmbătă, cu prilejul împlinirii 

a 15 ani de la distrugerea Drez- 
dei ca urmare a bombardării o- 
rașului de către aviația anglo- 
americană, în piața Altmarkt a 
avut loc un grandios miting al 
oamenilor muncii, la care au par
ticipat peste 200.000 de persoane. 
La miting au luat parte repre
zentanți ai orașelor Coventry, 
Budapesta, Wroclaw și Bratisla- 

' va
Otto Grotewohl, președintele 

Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, a rostit o cuvîntare în 
fața locuitorilor Drezdei.

Hrușciov în India este a doua 
vizită în decurs de cinci ani. In 
acești cinci ani, subliniază zia
rul, poporul Uniunii Sovietice, 
oamenii de știință și personali
tățile politice sovietice sub con
ducerea clarvăzătoare a lui 
Hrușciov au avut un rol de a- 
vangardă în prefacerile care au 
avut loc în întreaga lume. In ul
timii cinci ani prietenia indiano- 
sovietică s-a dezvoltat și s-a în
tărit. Prietenia indiano-sovietică 
ne-a ajutat într-o mare măsură 
să ne eliberăm de sub influenta 
imperialistă, să ne întărim inde
pendența. Astfel nu există pe pă- 
mînt forță în stare să împiedice 
prietenia indiano-sovietică și să 
bareze calea Indiei spre o dez
voltare independentă.

Ziarul „Tribune** scrie că U- 
niunea Sovietică a sprijinit con
secvent lupta țărilor Asiei șî A- 
fricii pentru independentă și e- 
galitate rasială.

calea 
și socială, 
interesul ce
de lărgirea 
pe bază de 
reciproc, se 

Uniunea So
vietică este de acord să achizi
ționeze din Republica Cuba

-------------=

Opinia publică mondială condamnă 
nucleare franceze în Sahara

scriitori, reprezentanți ai vieții 
publice, studenți din S.U.A., An
glia, R. P. Chineză, Franța, In
dia, Japonia, Algeria și din alte 
țări.

experiențele
FRANȚA

PARIS 15 (A- 
gerpres).

Experiențele nu
cleare franceze 

din Sahara sînt în contradicție 
cu destinderea încordării, cu a- 
devăratele interese ale Franței 
și cu cauza păcii — se spune 
într-o declarație a Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Co
munist Francez.

Această explozie, se arată în 
declarație, a nemulțumit toate 
popoarele Africii și a fost con
damnată de oamenii iubitori de 
pace din întreaga lume.

Interesele Franței, independen
ța și securitatea ei, declară Bi
roul Politic al C.C. al P.C. Fran
cez, depind de politica de pace 
care prevede interzicerea totală 
a experiențelor atomice, distru
gerea stocurilor existente de ar
me atomice și nucleare, dezar
marea și coexistența pașnică a 
popoarelor.

ITALIA
(A-= ROMA 15 

gerpres).
_ De îndată 

s-a transmis
ce 

co
municatul cu privire la experi
mentarea bombei atomice fran
ceze în Sahara, în numeroase 
orașe din Italia au avut loc de
monstrații de protest.

HAVANA 15 (Agerpres) TASS
La 13 februarie la ora 14,30 

(ora locală) (ora 22,30, ora Mos
covei), A. I. Mikoian, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și persoanele 
care-1 însoțesc au plecat cu un 
avion „IL-18*' din capitala Re
publicii Cuba, Havana, spre pa
trie.

A. I. Mikoian a făcui pe aero
port o scurtă declarație : In tim
pul vizitei în Cuba m-am convins 
că la numa; un an după revolu
ție poporul cuban a obținut suc
cese mari, a spus el. Guvernul 
revoluționar condus de Fidel Cas
tro se bucură de sprijinul nemăr
ginit al poporului și în aceasta 
rezidă chezășia succeselor voas
tre. La înapoierea în Uniunea 
Sovietică voi relata poporului 
nostru tot ce am văzut la voi în 
îndepărtata Cuba. In numele po
porului sovietic vă urez multă 
fericire.

Comunicatul comun sovieto-cuban

a celor două gu-

HAVANA 15 (Agerpres) 
TASS anunță :

A. I. Mikoian, prim-vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și Fidel Castro, pri
mul ministru al Republicii Cuba 
au semnat la Havana un comu
nicat comun sovieto-cuban în ca
re se spune:

In cursul convorbirilor care au 
decurs într-o atmosferă sinceră și 
cordială s-a manifestat dorința 
nestrămutată 
verne de a desfășura în comun 
o intensă activitate în Organiza
ția Națiunilor Unite în scopul 
coexistenței, colaborării și priete
niei între toate popoarele de pe 
glob. Cele două părți consideră 
că întărirea păcii în întreaga lu
me depinde într-o măsură consi
derabilă de dezvoltarea unei co
laborări internaționale cît se 
poate de largi și de eficiente pe 
baza respectului reciproc deplin 
și a dreptului inalienabil al fie
cărei țări de a-și stabili 
politică,

Ținînd 
lor două 
relațiilor 
egalitate 
spune în

economică 
seama de 
părți față 

comerciale 
și avantaj 
comunicat,

Deputății comuniști, printre 
care și Palmiro Togliatti secre
tarul general al C.C. al Parti
dului Comunist Italian, au adre
sat o interpelare, în Camera de- 
putaților, președintelui Consiliu
lui de Miniștri și ministrului A- 
facerilor Externe.

Autorii interpelării cer guver
nului italian să întreprindă ac
țiuni diplomatice pentru înceta
rea continuării experiențelor.

15
ANGLIA

LONDRA 
(Agerpres).

Organizația 
„Mișcarea pen

tru dezarmarea nucleară** a re
mis în seara zilei de 13 februa
rie ambasadorului francez la 
Londra un protest împotriva ex
perimentării bombei nucleare în 
Sahara.

Lordul Bertrand Russel, pre
ședintele „Mișcării pentru dezar
marea nucleară** și G. Collinis, 
președintele Comitetului executiv 
al organizației au predat amba
sadei o scrisoare adresată preșe
dintelui De Gaulle.

R. A. U.
CAIRO 

gerpres). 
anunță: 

Cercurile 
ciaie și obștești din R.A.U. îșî

ofi-

OSLO 15 (Agerpres) TASS 
In drum spre patrie, după că

lătoria făcută în Republica Cuba, 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și persoanele care îl în
soțesc au sosit la 14 februarie la 
Oslo, unde vor face o vizită la 
invitația guvernului norvegian.

Pe aeroport A. I. Mikoian a 
fost î’ntîmpinat de E. Gerhardsen, 
primul ministru al Norvegiei, H. 
Lange, ministrul Afacerilor ’ Ex
terne și de alte persoane oficia
le.

Pe aeroport, E. Gerhardsen și 
A. I. Mikoian au rostit cuvîntări.

Cuvîntările lui E. Gerhardsen 
și A. I. Mikoian au fost primite 
cu căldură de cei prezenți.

A. I. Mikoian și persoanele 
care-1 însoțesc s-au îndreptat a- 
poi spre hotelul „Bristol** unde 
își va avea reședința A. I. Mi
koian în timpul vizitei sale la 
Oslo.

425.000 tone de zahăr din recol
ta anului 1960, iar în următorii 
4 ani să achiziționeze cîte un 
milion de tone de zahăr anual.

Guvernul U.R.S.S. acordă Re
publicii Cuba un credit de 100 
milioane de dolari cu o dobîndă 
anuală de 2,5 la sută pentru a- 
chîziționarea de utilaje, de mașini 
și de materiale, iar dacă va fi 
necesar în cursul anilor 1961—- 
1964 va acorda în cadrul acestui 
credit ajutor tehnic pentru cons
trucția de uzine și fabrici.

Cele două guverne sînt de a- 
cord să discute la timpul potri
vit problema reluării relațiilor di
plomatice pe bază de egalitate și 
independență deplină

Guvernul Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste și guvernul 
revoluționar al Cubei, se spune 
în încheierea comunicatului, con
sideră că contactele directe între 
reprezentanții guvernelor vor con
tribui efectiv la înțelegerea, co
laborarea și prietenia între po
poare. De aceea, cele două părți 
speră cu temei că apropiata con
ferință la nivel înalt va slăbi 
considerabil încordarea interna
țională care întunecă astăzi pers
pectivele libertății, prosperității 

su- 
pectivele libertății,
și păcii pe pămîr.t — visul 
prem al omenirii.

în 
e-

de Fran-

Externe

exprimă indignarea profundă 
legătură cu explozia atomică 
fectuată la 13 februarie F. 
ța în Sahara.

Ministerul Afacerilor 
al R.A.U. a trimis la 13 februarie 
reprezentantului său permanent 
la O.N.U. indicația telegrafică 
de a stabili de urgentă contacte 
cu reprezentantele celorlalte țări 
africane ale O.N.U. pentru a în
treprinde acțiuni comune în le
gătură cu încălcarea de către 
Franța a rezoluției celei de a 
14-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. care cere Franței 
să se abțină de la efectuarea 
experiențelor atomice în Sahara.

TUNISIA
TUNIS 15 (A- 

gerpres).
In cursul unei 

reuniuni a cadre
lor Uniunii generale a muncii 
din Tunisia, Ahmed Tlili. secretar 
general al Uniunii a condamnat 
explozia bombei nucleare fran
ceze în Sahara. Intr-o moțiune 
adoptată uniunea condamnă a- 
ceastă acțiune a Franței „efec
tuată 
relor 
ca o 
turor

în ciuda protestelor popoa- 
africane care o consideră 
primejdie pentru viața tu- 
locuitorilor Africii**.

• PUBLICITATE

: Ma rfi șoare ■
Bogat sortiment de ; 

mărțișoare s-a pus în vîn- ; 
\ zare prin toate unități- ' 

le specializate din raion ; 
ale O. C. L. Produse In- ;! 
dustriale Petroșani. /

Procurați-vă din timp !; 
' mărțișoare pentru cei / 
! dragi ! <

T.A.P.L. PETROȘANI
■: vinde prin licitație publică ■: 
ii o mînză murgă de un an. ■■ 
■: Licitația va avea loc în ■■
ii 19 februarie I960 în oborul ■■ 
i; de vite din Petroșani.
ii Mînza poate fi văzută în !! 
ii grajdul din curtea fostului’ |i 
ii restaurant „Parîngul**.
ii Licitanții vor depune 10 ii 
ii la sută din prețul de stri- ii 
ii gare.

( -. ■ ...

Oameni ai muncii 
din Valea Jiului

CITITE 
„STEAGUL ROȘU”

Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întreruperi 

faceți abonamente
TRIMESTRIALE 

și SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 

DIFUZORil VOLUNTARI 
din întreprinderi 

și instituții 
FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. R.

PROGRAM DE RADIO
17 februarie I

PROGRAMUL 1. 8.G9 Din pre
sa de astăzi, 9,30 Vreau să știu 1 
10,20 Concert de muzică din o- 
perele Iui Bizet, 11,03 Muzîc t- 
șoară, 12,00 Curs de inițiere ..m- 
zicală : „Dicționar muzical" (X) 
Tempo sau mișcare (b) (reluare), 
13,05 Concert de muzică ușoară, 
16,15 Vorbește Moscova.! 18,30 
Program muzical dedicat frun
tașilor în producție din industrie 
și agricultură, 19,20 Cîntece in
terpretate de formații artistice 
de amatori, 21,00 Școala și via
ța, 21,30 Concert de muzică popu
lară romînească. PROGRAMUL 
II. 14,30 „Să nu uiți, Darie!**, 
pagini din romanul „Desculț" 
de Zaharia Stancu, 15,40 Cîntece 
despre mineri și oțelari, 16,15 
Muzică ușoară, 16,50 Curs de 
limba rusă, 17,30 Din folclorul 
popoarelor, 19,30 Teatru la mi
crofon : „Omul care aduce ploaie" 
de Richard Nash, 21,45 Pagini 
alese din muzica sitnfcnică.

18,00, 21,30, 23,00.

■ir

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;

-----O-----

CINEMATOGRAFE
17 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Căsnicia Lorentz; AL. 
SAHIA: Cartea junglei; PE- 
TRILA : Contrabandiștii; LO- 
NEA: Fata cu ulciorul; ANI- 
NOASA: O întîmplare extraor
dinară (seria ll-a); VULCAN: 
O întîmplare extraordinară (se
ria I-a); LUPENI: Stelele; U- 
R1CANI: Micuța.


