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Printre muncitorii fruntași de la atelierul Depoului C.F.R. Pe
troșani se numără și strungarul utemist Dulca Gheorghe care lună 
de lună își depășește sarcinile de plan cu 15—20 la sută. IN CLI
ȘEU : Strungarul Dulca Gheorghe măsoară dimensiunile unui pis
ton pentru pompa de aer, pe care-I execută la strung.

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

Mai mult sprijin brigăzilor de mineri 
de la

Conferința raională de partid, 
pe baza sarcinilor izvorîte din 
documentele plenarei C.C. al 

'P.M.R. din 3—5 decembrie 1959 
și ținînd seama de posibilitățile 
existente, a fixat pentru exploa
tarea minieră Lonea ca obiective 
pe anul 1960 depășirea planului 
de producție cu 20.000 tone de 
cărbune, atingerea unui randa
ment de 1,050 tone cărbune pe 
post, realizarea unei economii 
peste plan prin reducerea prețu
lui de cost de 1.010.000 lei.

Aceste sarcini pot și trebuie 
să fie îndeplinite și depășite. 
Rezultatele obținute pînă în pre
zent demonstrează cu prisosință 
acest lucru. Astfel în luna ia
nuarie minerii de la Lonea au 
dat peste prevederile planului 
3.103 tone de cărbune, iar în 
luna februarie pînă în ziua de 
15 cca. 1400 tone cărbune. Ih 
această perioadă s-au realizat e- 
conomii de peste 3 lei pe tona 
de cărbune.

Din realizările obținte se poa
te desprinde că la mina Lonea 
se muncește bine. Organizațiile 
de partid au pus în centrul preo
cupărilor îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan, înfăptui
rea cu cinste a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă. 
Intr-adevăr organizațiile de par
tid din sectoarele exploatării mi
niere Lonea analizează periodic 
felul în care se muncește pen
tru traducerea în viată a sarci
nilor de plan, dezbat în adună
rile generale diferitele probleme 
de producție, fac propuneri pen
tru îmbunătățirea muncii. In a- 
ceastă direcție pot fi date ca e- 
xemplu bun organizațiile de 
bază nr. 2 și 4.

Comuniștii sînt însuflețitorii 
întrecerii socialiste. Angajamen
tele lor mobilizatoare constituie 
un stimulent puternic pentru în
tregul colectiv. Printre membrii

Lonea
de partid care și-au luat fru
moase angajamente în numele 
brigăzilor pe care le conduc, sînt 
tovarășii Compodi loan și Lap- 
șanski Adalbert. Brigada condu
să de tov. Compodi loan s-a an
gajat ca în acest an să dea peste 
plan 4.000 tone cărbune și să 
realizeze economii în valoare de 
20.000 lei, iar cea condusă de 
tov. Lapșanski să dea 2.500 tone 
cărbune peste plan și să reali
zeze o economie de 40.000 lei.

Exemplul lor a fost urmat 
și de alte brigăzi de mineri. în
trecerea socialistă a cuprins ma
rea masă a minerilor, tehnicieni
lor și inginerilor.

In vederea sprijinirii îndepli
nirii angajamentelor, organizațiile 
de partid și-au axat munca po
litică pe problemele economice. 
In cercurile și în cursurile în- 
vățămîntului de partid s-au dez
bătut sarcinile legate de realiza-
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• Vizita lui N. S. Hrușciov 

în Birmania.
• La Paris a apărut o cule

gere de declarații ale lui 
N. S. Hrușciov.

• Crește numărul reîugiați- 
lor vest-germani care trec 
în R. D. Germană.

• Comunicatul 
to-indian.

• O rezoluție 
de deputați

comun sovie-

a unui grup 
laburiști.

511 tone cărbune 
peste plan

Dornici de a contribui cît mai 
mult la sporirea producției de 
cărbune, muncitorii sectorului II 
de la mina Petrila au reușit prin- 
tr-o mai bună organizare a mun
cii să extragă din abatajele sec
torului! în cursul acestei luni 511 
tone de cărbune peste plan.

Succesul de seamă înregistrat 
de către acest harnic colectiv a 
făcut ca sectorul II să se ridice 
din nou la un loc de frunte în 
întrecerea cu celelalte sectoare. 
La obținerea acestui rezultat au 
contribuit în mod deosebit mine
rii din brigada de tineret con
dusă de către tovarășul Păsări
că Nicolae, care au obținut un 
randament de 4,6 tone pe post. 
Această brigadă deține în pre
zent drapelul de brigadă frun
tașă pe sector. De asemenea și 
brigăzile conduse de tovarășii 
Sidorov Vasile și Cristea Nico
lae au adus o contribuție impor
tantă la acest succes. Ele au dat 
între 150—200 tone cărbune mai 
mult decît planul de producție.

In curînd în magazine
într-un viitor apropiat, în ma

gazinele de desfacere ale raio
nului nostru vor apare confecții, 
stofe și imprimeuri de primăvară, 
pentru toate vîrstele, în sorti
mente și culori variate, costume 
taioare și costume cu vestă pen
tru bărbați, din gabardin, precum 
și fuste plisate „Tergal" (din 
stofă neșifonabilă).

Haine de ploaie din polivini- 
lin pentru femei și bărbați, la 
prețul de 11 lei și pentru copii 
la prețul de 6 lei, se vor găsi 
de vînzare la toate magazinele 
de desfacere. Vor sosi în curînd 
confecții de in ca: sacouri, ro
chii de stradă, rochițe și cosfu- 
mașe pentru copii. Din R.P. Chi
neză se așteaptă haine de piele 
care vor putea fi cumpărate 
rate. Tot din R.P. Chineză 
sosi mătăsuri și stofe fine.

O surpriză o vor constitui 
lonseidele „Petruș" din nylon, 
zistente și impermeabile și rochi
țele pentru fetițe din catifea albă.

în 
vor

ba-
re-

De la începutul anului și pînă în prezent colectivul minei Lo-, 
nea a dat peste sarcinile de plani mai bine de 4200 tone de Cărbu-i 
ne energetic. La obținerea acestui rezultat au contribuit din plini 
și tehnicienii minei. ÎN CLIȘEU: Tehnicianul Nicoară Iuliu de la 
sectorul V al minei studiază împreună cu brigadierul Timar Gheor
ghe, de brigada căruia răspunde, modul cum poate fi îmbunătățită 
activitatea brigăzii.

-----O

Colectarea fierului vechi —
ra • • J a o tfiecărui tinar Ipreocupare a

Siderurgiștilor hunedoreni le 
revin în acest an sarcini sporite 
în legătură cu îndeplinirea obiec
tivelor puse de partid în privin
ța sporirii producției de metal. 
Pentru a-și îndeplini sarcinile, 
siderurgiștii au nevoie de mari 
cantități de fier vechi. Iată de ce 
colectarea fierului! vechi devine o 
acțiune de o importanță tot mai 
mare, o sarcină patriotică ce 
în fața tineretului nostru.

In Valea Jiului' acțiunea 
colectare a fierului vechi a 
prins în ultimii ani mase tot 
largi de tineri. In cursul anului 
1959 la muncile voluntare pen
tru colectarea fierului vechi au 
participat peste 3200 de tineri, 
care au efectuat mai bine de 
140.000 ore de muncă voluntară. 
Tineretul raionului nostru, a ex
pediat oțelarilor hunedoreni în 
cursul anului trecut o cantitate 
de 2.229.000 kg. de fier vechi.

Colectarea fierului vechi a stat 
în centrul atenției activității bri
găzilor de muncă patriotică. 
Pentru merite deosebite în ase
menea acțiuni, pe pieptul multor 
tineri din raionul nostru stră
lucește în prezent insigna de bri
gadier al muncii patriotice. Prin
tre aceștia se numără tov. Barna 
Gheorghe, Iancu loan, Chetroiu 
Nica, Malamă Maria, Vuzdugan 
Gheorghe și alți tineri.

In acest an tinerii raionului 
nostru au dat un nou avînt ac
țiunii de colectare a fierului 
vechi. In perioada 1 ianuarie — 
7 februarie a. c. tineretul Văii 
Jiului a colectat și 
I.C.M.-ului o cantitate de 173.700 
kg. fier vechi. Numai în cursul

stă

de 
cu- 

mai

lunii ianuarie tinerii 
sectorul I al minei 
colectat 25.000 kg. 
Frumoase realizări 
mai ales tinerii muncitori de la 
sectorul electromecanic al minei) 
Lonea. De la începutul anului, eî 
au colectat peste 60.000 kg. fier 
vechi.

Realizările obținute de tinerii 
raionului' nostru în colectarea 
fierului vechi, deși sînt însem
nate, nu se ridică încă la nive
lul posibilităților existente în 
raion.

In anul 1960 în fața tineretu
lui Văii Jiului stau sarcini în
semnate în privința colectării' 
fierului vechi. Conferința raio
nală U.T.M., care a avut loc în 
luna ianuarie, prin hotărîrea a- 
doptată, a prevăzut ca tineretul' 
raionului nostru să colecteze pînă 
Ia sfîrșitul acestui an o cantitate 
de 3.300.000 kg. fier vechi. în
făptuirea acestui obiectiv cere ca 
organizațiile U.T.M. să desfă-
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Cursurile pentru agitatori își încep activitatea
In toate localitățile Văii Jiu

lui încep să se desfășoare în a- 
ceste zile cursurile pentru pregă
tirea agitatorilor, al căror scop 
este îmbunătățirea muncii politice 
de masă pentru mobilizarea oa
menilor muncii la înfăptuirea sar
cinilor economice.

Organizarea cursurilor pentru 
agitatori constituie un mijloc im
portant de ridicare a muncii de 
agitație la nivelul sarcinilor sp'o- 
rite ce stau în fața oamenilor 
muncii. Conferința raională de 
partid din decembrie 1959 a ce
rut organizațiilor de partid din 
Valea Jiului să sporească numă
rul agitatorilor la 9000. Organi
zațiile de partid și-au mărit nu
mărul agitatorilor, iar organiza
rea cursurilor vine direct în 
sprijinul noilor agitatori, ajutîn- 
du-i să muncească așa cum tre
buie. Organizarea cursurilor pen
tru agitatori pe baza lecțiilor din 
broșura editată în acest scop de 
Comitetul regional de partid asi
gură înarmarea agitatorilor . cu 
cunoașterea sarcinilor actuale ce 
le stau în față, cu metodele mun
cii de agitație. Cuprinzînd atît 
agitatori vechi, cu multă expe

riență, cît și agitatori noi, de cu- 
rînd recrutați, cursurile cu agita
torii vor constitui un minunat 
prilej de generalizare a experien-

ței pozitive în munca de agitație.
Desfășurarea cu succes a cursu

rilor pentru agitatori, asigurarea 
eficacității acestor cursuri, cere 
din partea comitetelor de partid 
o grijă deosebită pentru buna lor 
organizare și conducere. Comite
tul de partid al minei Vulcan 
(secretar tov. Mîrza Aurel) a luat 
măsuri în această privință. In ce
le patru cursuri organizate la 
această exploatare au fost înca
drați 200 agitatori. Printre 
cursanți se numără agitatori cu 
experiență, cum sînt tovarășii 
Stoicuța Vasile, miner, Creangă 
Ioan, miner, Jina Ștefan, briga 
dier, Dudui Nicolae, maistru me
canic, precum și agitatori noi în
tre care tovarășii Flămînzan Ni
colae, muncitor, Saulea Constan 
tin, miner șef de brigadă, Diniță 
Vasile, cup'lător

Conducerea fiecărui curs a tost 
încredințată cîte unui tovarăș 
pregătit, cunoscător al muncii de 
agitație, care răspunde în fața 
comitetului de partid de respec
tarea programului, de frecvență. 
Tovarășii, Mihai Carol, ing. Su- 
rulescu loan, Antal Ludovic, Po- 
toczky Vilhelm — responsabilii 

■ cursurilor — au fost instruiți de 
comitetul de partid asupra mă
surilor ce trebuie luate pentru ca 
aceste cursuri să dea rezultate.

O mare atenție s-a acordat re
crutării tovarășilor care să țină 
lecțiile la aceste cursuri. Această 
sarcină a fost încredințată unor 
tovarăși din comitetul de partid, 
din conducerea minei, între care 
Mîrza Aurel, secretarul comite
tului de partid, Cotoț Iosif, șefu1 
exploatării, Rîpa Petru, președin
tele comitetului sindical, Popes
cu Stelian, secretarul comitetului 
IJ.T.M., inginerii Fodor Arcadie, 
Săbău loan, precum și unor pro
pagandiști fruntași.

Luni, 15 februarie, a avut loc 
prima lecție în cadrul cursului 
la care participă agitatorii de la 
sectoarele III și IV. Frecvența a 
fost bună, agitatorii au urmărit 
cu interes' prima lecție predată 
de tov. ing. Cioica Vaier.

Este necesar ca lecțiile predate 
la aceste cursuri să fie bogat 
exemplificate cu fapte din viața 
minei, a sectorului respectiv, să 
fie înfățișate pe larg sarcinile 
concrete și cele mai potrivite me
tode de muncă, deoarece numai 
astfel cursurile își vor atinge sco
pul pe deplin.

Buna desfășurare a cursurilor 
pentru agitatori trebuie să preo
cupe îndeaproape comitetele de 
partid și birourile organizațiilor 
de bază.

mineri) din 
Vulcan au 
fier vechi, 
au obținut

(Continuare în pag. 3-a)

Audiențe :
Ia locul de muncă t
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O sarcină principală a sfatu- » 
rilor populare, organe locale ale ; 
puterii de stat, este rezolvarea • 
cererilor și sezisărilor oamenilor »

♦
*muncii. în această privință Sfa

tul popular al orașului Petroșani 
'folosește metoda organizării’ au
diențelor la locul de muncă, du
pă inițiativa Sfatului popular al 
orașului Hunedoara. Astfel, oa-
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♦ menii muncii sînt scutiți să mai ! 
t piardă ore din producție sau din J
• timpul lor liber pentru aducerea • 
r la cunoștința organelor locale a « 
ț unor probleme care îi interesea- ’ 
J ză. Nu de mult o astfel de au- î

I
diență a avut loc la U.R.U.M.f 
Petroșani. Un mare număr de a- I 
legători au ridicat diferite pro- • 
bleme de interes obștesc, la care • 
a răspuns deputatul Cosma Ghe- J 
orghe, președintele Comitetului J 
executiv al Sfatului. popular al ♦ 
♦ orașului Petroșani. J

j Tovarășul Cioara Iosif, de Z 
I exemplu, a arătat că din cauza ♦
* ‘
• trică în cătunul Slătinioara de
* multe ori nu se poate asculta ra- 
‘ dioul. De asemenea tovarășul 
’ Sebestyen Iosif a adus la cunoș- 
• tință că în cartierul 1 Mai pe 
î unele străzi lipsesc becuri elec- 
* trice. S-a vorbit apoi despre 
; transportul în comun 1 care lasă 
’ de dorit din cauza unor șdferi.
• Muncitorii din cartierul nou Li- 
, vezeni au cerut soluționarea 
j grabnică a transportului gunoiu- 
‘ lui. O parte din problemele ridi- 
I cate au fost lămurite pe loc, iar 
J restul au fost aduse la cunoștin- 
• ța organelor în drept pentru a 
țfi soluționate. .
• Asemenea audiențe vor fi orga. 
J nizate pe viitor periodic de că- 
‘ tre comitetele executive ale sfa- 
♦ turilor populare și chiar de că- 
• tre deputați.

♦

unor defecțiuni la rețeaua elec- J
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de conți - 
Profesorii

de vară vor 
tabere comu- 
școlile medii' 
șantierele de

DIN EXPERIENȚA 
UNOR ȘCOLI

orga- 
Valea 
sard- 

fața

Media ia purtare
Conferința raională U.T.M. 

care a avut loc în luna ianuarie 
a. c. a analizat printre altele cu 
multă atenție preocuparea 
nizațiilor de tineret din 
Jiului pentru îndeplinirea 
nilor puse de partid în 
școlii.

Conferința a subliniat succe
sele obținute de organizațiile 
U.T.M. din școli în mobilizarea 
elevilor la însușirea cunoștințe
lor predate, pentru educarea lor 
comunistă.

La sfîrșitul anului școlar tre
cut din numărul total de 582 de 
elevi ai școlilor medii din raion 
au promovat 545 de elevi, ceea 
ce înseamnă 94 la sută. Frumoa
se rezultate în însușirea mese
riei alese au obținut și elevii 
școlilor profesionale. La aceste 
succese, organizațiile U.T.M. au 
adus o contribuție însemnată. 
Ele au organizat adunări pe di
ferite teme ca „A învăța bine, 
înseamnă a-ți iubi patria", „De 
ce trebuie să învățăm bine" etc., 
la care au fost invitați activiști 
de partid și U.T.M., fruntași în 
producție. Aceste adunări au 
contribuit la creșterea răspunde
rii elevilor față de învățătură. 
Organizațiile U.T.M. au pus în 
discuția adunărilor generale e- 
levii cu rezultate slabe la învă
țătură, luînd măsuri concrete 
pentru îndreptarea situației lor. 
S-a îmbunătățit preocuparea or
ganizațiilor U.T.M. din școli 
mai ales după plenara a VH-a a 
C.C. al U.T.M. din 1959, în pri
vința dezvoltării dragostei elevi
lor față de munca fizică.

Scoțînd în evidență realiză
rile, Conferința raională U.T.M. 
a criticat neajunsurile din' acti
vitatea organizațiilor de tineret 
din școli, între care slaba com
bativitate față de mediocritatea 
la învățătură a unor elevi, ma
nifestările de indisciplină. Pen
tru înlăturarea acestor lipsuri, 
pentru îmbunătățirea muncii po
litico-educative, Conferința raio
nală U.T.M., prin hotărîrea a- 
doptată, a pus sarcini de mare 
importanță în fața organizațiilor 
U.T.M. din școli.

Dezvoltarea la elevi a atitudi-

la Institutul de
țrt

Vacanța de iarna 
n studenților de la I.M.P i

Spre deosebire de anii trecut'., 
în anul acesta vacanța de iarnă 
a studenților de 
mine „Gheorghe Gheorghiu-Def 
din Petroșani a fost organizată 
mult mai bine.

Un număr mai mare de stu- 
denți de cit pînă acum, a fost 
trimis în mod cu totul gratuit 
în tabere, la case de odihnă sau 
la tratament. Numărul celor tri
miși in anul acesta, a fost de 62, 

față de 30 anul trecut. (25 la 
Păltiniș, 20 la Parîngul, 7 la Si
naia, 7 la Predeal și 3 la trata
ment)

Comitetul U.T.M și Consiliul 
Asociației studenților au fost în
drumate din timp de către orga
nizația de partid, în sensul de 
a trimite la odihnă pe acei stu- 
denți care s-au prezentat bine 
pregătiți la examene și au fost 
fruntași în activitatea obștească.

Dintre aceștia amintim pe A- 
vram Traian și Andrieș Gheor
ghe trimiși în tabăra de Iz Păl
tiniș, pe Roman Mihai și Kra- 
kovschi Viorica trimiși la odihnă 
la Sinaia; pe Czibula Robert și 
Sofrcmi Vasile trimiși la odihnă 
la Predeal.

Pe tot timpul vacanței, la club 
a activat un colectiv voluntar de 
conducere care s-a îngrijit de bu
nul mers al activității de aici.

ing. ANDREI IANÂȘ 
asistent I.M.P, 

nii noi, socialiste, față de învă
țătură, față de munca fizică, con- 
sfâtaie sarcina principală a or
ganizațiilor U.T.M. din școli.

In vederea dezvoltării la elevi 
a dragostei față de munca fi
zică, Conferința raională a ce
rut organizațiilor U.T.M. să în
cadreze toți elevii în brigăzile 
utemiste de muncă patriotică și 
să-i antreneze la acțiuni de fo
los obștesc în așa fel îneît pînă 
la sfîrșitul anului toți elevii să 
devină purtători ai insignei de 
brigadier al muncii patriotice. 
In timpul vacanței 
fi organizate două 
ne ale elevilor din 
și profesionale, pe 
construcții din Petroșani și Lu
peni.

In lumina măsurilor elaborate 
de Conferința raională U.T.M. 
organizațiile U.T.M. vor trebui 
să acorde o atenție deosebită în- 
vățămîntului politic U.T.M., popu
larizării realizărilor regimului 
democrat-popular, combaterii con
cepțiilor mistico-religioase în 
rîndul elevilor, dezvoltării mun
cii cultural-artistice în școli.

Avînd zi de zi sprijinul orga
nizațiilor de partid, conlucrînd cu 
conducerile școlilor, cu diriginții, 
organizațiile U.T.M. pot și tre
buie să desfășoare o bogată ac
tivitate politico-educativă în ve
derea îndeplinirii importantelor 
sarcini ce stau în fața școlii.

Pregătirea temeinică a pionierilor 
distincțiilor

pentru obținerea
sarcină a instructorilor• •

f In organizarea activităților 
pionierești în vederea îndeplini
rii condițiilor pentru acordarea 
distincțiilor, instructorii supe
riori și de detașamente sînt fac
torii principali.

Rolul educativ al distincțiilor 
pionierești se poate înțelege mai 
bine dacă amintim condițiile ca
re trebuie îndeplinite de pionieri 
pentru obținerea distincțiilor.

Pionierilor din prima catego
rie de vîrstă (10—12 ani) li se 
cere să nu aibă nici o medie sub 
7, iar la purtare nota 10. Să fie 
ordonați și respectuoși față de 
vîrstnici, să știe să povestească 
despre marile sărbători ale oa
menilor muncii : 1 Mai. 23 Au
gust, 7 Noiembrie, 30 Decem
brie, să cunoască episoade din 
lupta clasei muncitoare condusă 
de partid, realizările regimului 
dc democrație populară, poezii 
și cîntece închinate patriei și 
partidului, să participe la acțiuni 
de folos obștesc, participarea la 
concursurile tradiționale pionie
rești etc.

Pionierii din a doua categorie 
de vîrstă 
celor de mai 
noască lupta 
U.T.M.

Îndeplinirea 
trebuie să ducă la formarea u-

(12—14 ani), înafara 
sus trebuie să c.u- 

U.T.C., Statutul

acestor condiții

O liniște deplină stăpînește co
ridorul mare de la parter. Pio- 

’-nferii și școlarii claselor V—VII 
ai Școlii de 7 ani nr. 1 din Pe
troșani s-au așezat în ordine, în 
careu și așteaptă tăcuți, emoțio
nați. Doar după priviri simți ne
răbdarea lor. Dar iată că sosește 
colectivul cadrelor didactice. Ne
răbdarea elevilor sporește. Orice 
zumzet dispare. Știu cu toții des
pre ce este vorba... Cu două săp- 
tămîni în urmă s a introdus în 
școală o metodă menită să în
tărească disciplina, împrumutată 
de la colectivul Școlii 
nr. 2 Lupeni.

Elevii s-au bucurat 
nutul noii metode, 
însă au privit-o la început cu o 
oarecare neîncredere. Iată în ce 
constă ea :

La fiecare oră de curs, în jur-

■A =—

de perele a
In curînd va apare o nouă 

ediție a gazetei 
secției maghiare de la Școala 
medie mixtă din Petroșani. Co 
lectivul de redacție s-a străduit 
e:i articolele noi să fie cit mai. 
interesante, cit mai bine scri
se. De aceea, înainte de a fi 
pus la gazeta de perete, fie
care articol este citit și discu
tat de pionierele Nyulas Es
ter a 
van 
(din clasa VÎ-a B.) din colec
tivul de redacție al gazetei.

i

»

(clasa Vl-a C), Moldo- 
Maria și Kovacs Elvira
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i 
ț
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nor trăsături ale patriotismului 
socialist, a dragostei față de 
muncă și oamenii muncii, la for
marea unor oameni educați în 
spiritul moralei comuniste. Mo
dul de imprimare a acestor ca
lități depinde de felul cum to
varășii instructori reușesc să tre
zească pionierilor interesul pen
tru trecerea normelor amintite. 
Pionierii trebuie să vadă în tre
cerea acestor cerințe o muncă 
pasionantă, folositoare lor și în
tregului colectiv. Pentru atinge
rea acestor țeluri instructorilor 
de pionieri le revin sarcini deo
sebit de importante. In primul 
rînd este necesară populariza
rea condițiilor pentru obținerea 
distincțiilor prin discuții și con
vorbiri cu pionierii, prin panouri, 
afișe și gazete de perete.

In adunările de unitate și de
tașamente instructorii vor expli
ca amănunțit condițiile pentru 
obținerea distincțiilor și vor sta
bil: împreună cu pionierii acțiu
nile concrete de întreprins în co
lectiv care vor forma apoi pro
gramul de activitate al unității.

Se vor iniția și organiza eu 
pionierii adunări cu teme închi
nate luptei eroice a partidului, 
despre realizările regimului de 
democrație populară, excursii

IN CLIȘEU: — Săi păstrați cu cinste! — îi spune instruc- 
toarea superioară Mototolea Maria pionierei Munteanu Monica în 
timp ce îi înmîniează drapelul de 
mai bună „medie la purtare".
naiul clasei, profesorul respectiv 
notează cu un calificativ (notă) 
purtarea întregii clase. Pe zile, 
apoi pe săptămîni, se face media 
calificativelor date, ceea ce re
prezintă oglinda disciplinei și 
ținutei elevilor în fiecare oră pe 
timp de o săptămînă.

Zilele s-au scurs, iar grafi
cul informativ de la gazeta uni
tății arăta, după o săptămînă 

de experimentare, rezultatele. Pro
fesorii veneau în cancelarie deo
sebit de mulțumiți. „Foarte mult 
s-au schimbat 
Vl-a C“, „n.u.u ov yv, 
șura lecțiile în bune condițiuni", 
„Elevul Bonea a fost indiscipli- 
nat și toată clash a luat poziție 
împotriva lui pentru că le-am 
scăzut nota la purtare".

...Acum, iată-i pe elevii ciclu-
---------------- O-----------------

Cvm se realizează în școala noastră 
legătura cu părinții

elevii clasei a
C“, „Acum se pot desfă-

Sarcina de bază a școlii este 
educarea copilului. Aceasta se 
poate realiza cu succes numai în 
condițiile unei munci comune, 
armonioase, cu familia.

Cei care stabilesc legătura cu 
familia sînt profesorii și învăță
torii, dar mai ales diriginții. Ei 
sînt cei care urmăresc unitatea 
de acțiune dintre școală și fa
milie.

pentru cunoașterea frumuseților 
și bogățiilor raionului.

Analizînd situația actuală pri
vind obținerea distincțiilor pio
nierești se constată unele succese.

Astfel, pe raion avem 41 
la sută din numărul to
tal al pionierilor care, avînd me
die peste 7 și nota 10 la purtare, 
au trecut condiția de bază pentru 
obținerea distincțiilor. S-au în
vățat cîntece. poezii, a crescut 
preocuparea instructorilor și pio
nierilor față de acțiunile de fo
los obștesc.

Față de posibilitățile raionu
lui, de numărul instructorilor 
superiori și de detașamente se 
mai manifestă însă serioase lip
suri în acest domeniu. Unele co
mitete U.T.M. nu s-au preocupat 
cu seriozitate de această muncă 
manifestînd superficialitate (e- 
xemplu comitetul U.T.M. oraș 
Petrila, secretar Todea Vasile).

Eforturile instructorilor de 
pionieri trebuie intensificate și 
îndreptate spre îndrumarea per
manentă și cu toată seriozitatea 
a muncii pionierești ca obține
rea distincțiilor să contribuie la 
educarea copiilor în spiritul dra
gostei față de patrie, față de 
partid.

AUREL SLABII 
instructor raional U.T.M.

detașament fruntaș pentru cea

lui II așteptînd cu nerăbdare re
zultatul acestei întreceri. Și în 
tăcerea deplină se anunță : „Pe 
locul I. în întrecere se află clasa 
Vl-a B al cărei colectiv a dove
dit unitate, luptînd necontenit 
pentru obținerea drapelului de 
„detașament fruntaș". Aplauzele 
umplu coridorul, iar zeci de gin 
suri scandează : „Cinste lor". 
Președintele detașamentului frun
taș, pioniera Munteanu Monica, 
pășește cu emoție pentru a primi 
drapelul. In fața întregului co
lectiv de profesori și elevi ea 
exprimă emoționată angajamen
tul clasei : „II vom purta cu 
cinste tot timpul anului". „Nici 
noi nu nă vom lăsa mai prejos" 
se aud voci din rîndul celor
lalte clase.

prof. FL. MAN

Una dintre cele mai importan
te sarcini în munca școlii cu pă
rinții trebuie să fie propaganda 
sistematică pentru răspîndirea 
cunoștințelor pedagogice în rîn- 
durile părinților. Aceasta, se face 
prin adunările cu părinții pe 
școală și clase, prin vizitarea co
piilor de către diriginți și învă
țători la domiciliu, prin lectora
tele pentru părinți .

In școala noastră încă înainte 
de deschiderea cursurilor s-a for
mat un comitet al părinților pe 
școală. El constituie un mare 
sprijin pentru școală. De remar
cat este ajutorul dat de tovarășii 

i Smitz Ioan, Orășan Aurel, Szel- 
lan Iosif, Brici Vasile, care iac 
parte din comitetul de părinți. 
Ei au dus o muncă susținută cu 
părinții elevilor slabi la învăță
tură pentru a-i face să creeze co
piilor lor condiții optime de în
vățătură.

Tovarășii diriginți Zaița Lilia
na, Rebedea Ileana, Hoțea Ele
na și Gruian Vesalc-n sînt adesea 
în mijlocul familiilor elevilor. Ei 
îndrumă părinții spre folosirea 
celor mai juste metode de educa
ție a copiilor.

Colaborarea cu familia se face 
și prin adunările pe clase și școală.

într-una din adunările cu pă
rinții pe școală s-a prezentat de 
către tov. învățătoare lancu E- 
lena reteratul ,,Regimul zilnic al 
copilului'1. In ședință s-a luat 
hotărîrea ca acest regim să lie 
comunicat tuturor părinților și 
afișat în camerele copiilor un- 
de-și pregătesc lecțiile. Odată cu 
vizitarea eleviloi la domiciliu s-a 
putut constata că această cerin
ță a fost respectată de mai toți 
părinții, datorită cărui fapt elevii 
vTn cu lecțiile bine pregătite la 
școală.

MARIA TITICA 
învățătoare — Școala de 7 ani 

Uricani



Colectarea fierului vechi — 
preocupare a fiecărui tînăr !

(Urmare din pag. l-a) cantități de fier

deșoare o largă muncă politică 
mobilizare a tineretului.

Experiența de' pînă acum, arată 
că acolo unde organizațiile U.T.M. 
s-au preocupat împreună cu con
ducerile unităților economice 
de descoperirea resurselor de 
fier vechi, desfășurînd în ace
lași timp o muncă politică sus
ținută pentru mobilizarea tineri
lor la colectarea fierului vechi, 
s-au obținut rezultate însemnate. 
Bine au muncit în această direc- 

. ție organizațiile U.T.M. din sec
toarele I Vulcan, IX de la minele 
Lupeni și Lonea și altele. Sînt 
însă organizații U.T.M. la ex
ploatările miniere Lupeni, Vul
can, la U.R.U.M.P., U. E. Vul
can, Filatura Lupeni, termocen
trala Paroșeni care n-au întreprins 
acțiuni pentru colectarea fierului 
vechi. Comitetele U.T.M. de la 
aceste exploatări și întreprinderi 
se mulțumesc cu faptul că în u- 
nitățile respective sînt cîteva or
ganizații fruntașe în această ac
țiune și nu urmăresc ca fiecare 
organizație de bază, fiecare ute
mist să participe la 
fierului vechi. Așa 
faptul că la minele 
Lupeni s-au colectat
putui acestui an doar 20.000, 
respectiv, 30.000 kg. fier vechi, 
deși la aceste exploatări atît în 
subteran, cît și în incinta mine-

colectarea 
se explică 
Petrila și 

de la înce-

lor, există mari 
vechi.

Neajunsurile 
prezent trebuie grabnic lichidate. 
Ca obiectivul stabilit de Confe
rința raională U.T.M. — colec
tarea unei cantități de 3.300.000 
kg. fier vechi să fie îndeplinit 
integral — trebuie colectat lunar 
nu 149.000 kg. fier vechi cît s-a 
realizat în ianuarie, ci cel 
puțin 275.000 kg. In acest scop 
este necesar să fie luate măsuri. 
Cantitatea de 3.300.000 kg. fier 
vechi stabilită de conferința ra
ională U.T.M. a fost' defalcată 
pe fiecare localitate. Fiecare co
mitet U.T.M. orășenesc și de mi
nă cunoaște ce cantitate are de 
colectat. Aceste cifre trebuie de
falcate pe organizații U.T.M., pe 
brigăzi 
triotică 
fiecare 
noască 
pe care 
De asemenea este necesar ca or
ganizațiile de bază U.T.M. să 
dișcute în adunări generale des
pre importanța politică și eco
nomică a colectării fierului vechi, 
să traseze sarcini concrete ute- 
miștilor în privința participării 
la această acțiune patriotică. 
Toate formele muncii politice, a- 
dunările U.T.M., învățămîntuî de 
organizație, joile de tineret, tre
buie folosite pentru mobilizarea: 
tinerilor la colectarea fierului 
vechi.

existente pînă-n

utemiste de muncă pa
și astfel popularizate ca 
utemist și tînăr să cu- 
cantitatea de fier vechi 
trebuie să o colecteze.

Conștiinciozitate
Sirena sună prelung, vestind-; 

terminarea șutului. Instalatorul' 
de apă Furcuianu Constantin 
împreună cu alți muncitori de 
la G. L. Vulcan plecă spre casă.

Ajunse. După ce își dezbrăcă 
salopeta și se'spălă se așeză la 
masă, dar nu apucă nici să guste 
din mîncarea aburindă cînd în 
ușă se ivi un tînăr :

— E un defect la conducta 
principală cu apă potabilă care 
alimentează cartierul Morișoara 
— a spus tînărul cu sufletul la 
gură.

Furcuianu Constantin nu mai' 
așteptă alte explicații...

La gospodăria de locuințe se 
găsi cu Popescu Mihai șeful e- 
chipei de instalatori care îi po
vesti de îndată cele întîmplate. 
Conducta trebuia dezghețată la 
timp, ca peste noapte, din cauza 
gerului să nu se producă spar
gerea conductei.

Se făcuse ora 7 seara. Grupul 
voluntar format din Furcuianu 
Constantin, Popescu Mihai, Bo- 
goti Pavel, preocupat cu dez
ghețarea conductei nici n-a ob
servat că întunericul 
ții se lăsa încet peste 
observat nici înteți rea 
Muncea din răsputeri, 
trecut o jumătate de
muncă intensă. La dopul de si
guranță și control al conductei 
a început să țîșnească apa. 
Gheața a fost spartă, iar perico
lul de îngheț înlăturat. Locuito
rii din acea parte a Vulcanului 
aveau apa potabilă asigurată.

I. ARAMA 
corespondent

nop- 
ei. N-a 
gerului.

A mai 
oră de

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

UN COLECTIV HARNIC
Colectivul de electricieni din 

cadrul sectorului XI investiții 
de la mina Petrila a obținut în 
cursul acestui an realizări însem
nate în producție. Sub îndruma 
rea tovarășului Iacob Alexandru, 
maistru electromecanic, colectivul 
de muncitori a montat
m. cablu pentru telefoane 
orizontul XII. 
montat și pus 
celași orizont 
buție, cel mai
subteran din minele Văii Jiului.

2.000 
Ia

De asemenea s-a 
în funcțiune la a- 
tabloul de distri- 
modern tablou din
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„Minerul" 
organizează 

c. „Cina 
locuri

a.

ANUNȚ
Restaurantul 

din Petroșani 
azi 18 februarie
porcului". Rețineți 
din timp. Concertează or
chestra Costică Cercel din 
București. Refrene vocale 
Niculae Alexandrina. Diferi
te sortimente de băuturi se
lecționate și un bogat bufet 
cu preparate culinare.

Zilele trecute au fost termi
nate lucrările de montare a re
țelei de iluminat pe o lungime 
de 700 m. lai orizonturile XIII și 
XIV. înainte cu cîteva zile s-a 
executat și instalația electrică la 
compresorul de 45 m. c. de la 
stația centru II.

In perioada care s-a scurs din 
acest an, electricienii de la sec
torul XI investiții Petrila au 
desfășurat o rodnică activitate și 
în privința obținerii de cît mai 
multe economii. In cele peste 400 
ore de muncă voluntară prestate 
pînă în prezent, electricienii pe- 
trileni au obținut aproape 25.000 
lei economii prin recuperarea 
unei cantități de 180 kg. sîrmă 
de cupru și 300 kg. plumb cît și 
prin strîngerea unei însemnate 
cantități de materiale fieroase 
din mină.

La executarea lucrărilor amin
tite un aport însemnat l-au adus 
electricienii Koștyal Iosif, șef de 
echipă, Szas Arpad, Pîrvu Ioan, 
Sima loan, Mărcuț Alexandru, 
Desmeri Ștefan, Pereteatcă loan 
și alții.

'l
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Mă r ți ș o are :

Un bogat sortiment de ! 
mărțișoare a pus în vîn- ; 
zare prin toate unităf- ! 
le specializate din raion ; 
O. C. L. Produse In- ! 

■ dustriale Petroșani. ;
Frocurați-vă din timp > 

f mărțișoare pentru cei . 
!' dragi ! ;

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" 

PETROȘANI 
prezintă

Sîmbătă 20
și duminică 21 februarie 1960 

PLATON KRECET 
piesă în 3 acte, 5 tablouri 

de Al. Korneiciuk
Regia artistică : Ion Petrovici 
Scenografia : Lidia Pincus

^Primit in rîndurile membrilor de partid i
♦ •
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Odalti cu pri
mele lucrări de 
deschidere la m- 
na Uricani, tină- 
rul Dincă Nistor, 
jiu de țăran să
rac din localitate, 
și-a exprimat do
rința de a îmbră
țișa meseria de 
miner. Zis și fă
cut. S-a angajat 

necalificat la nouaca
mină. La început a lucrat la di
ferite lucrări de suprafață. Mai 
tîrziu, alăTuri de minerii vîrst- 
nici, cu o bogată experiență, a 
învățat multe. Au trecut anii. 
Maturizîndu-se, Dincă a înțeles 
și mai mult minunatele condiții 
create de regimul de democrație 
populară celor ce muncesc.

Muncind cu perseverență și 
învățînd mereu, a urmat diferite 
cursuri, califieîndu-se ajutor mi
ner, miner, iar după o Școală 
de specializare terminată în a- 
nul 1954, artificier.

In cadrul sectorului 11 al mi
nei unde lucrează în prezent s-a 
făcut în scurt timp respectat și 
iubit de mineri și apreciat ca 
un bun organizator al produc
ției. Hotărît în acțiuni, avînd spi
rit de inițiativă, artificierul Din
că constituie pentru conducerea

sectorului II un sprijin de nă- ț 
dejde in rezolvarea unor nea- t 
junsuri și greutăți ivite în pro- : 
cesul de producție. *

Devenit candidat de partid, el | 
și-a intensificat eforturile în ve- f 
derea măririi productivității t 
muncii, reducerii prețului de * 
cost.

Găsind cele mai indicate pro
cedee de răpire a lemnului din 
lucrări vechi, tovarășul' Dincă 
Nistor a îndrumat minerii spre 
obținerea unor rezultate cit mal 
bune. Astfel s-a reușit ca pe sec- 
tor brigăzile să refolosească în 
abataje și la pregătiri cantități 
însemnate de lemn, economisind 
sume importante. El a explicat 
minerilor din brigăzile conduse 
de Uliu Gheorghe, Rusu Dănită, 
Chiriac Constantin și Sorescu 
Gheorghe că explozivul trebui» 
folosit în mod rațional, chibzuit, 
printr-o amplasare judicioasă a 
găurilor în frontul de lucru. Și 
în acest domeniu brigăzile de 
mineri au înregistrat economii.

Pentru străduința și felul cum 
s-a achitat de sarcinile încredin
țate de organizația de bază cît 
și pentru activitatea sa în pro
ducție, adunarea generală de 
partid l-a primit nu de mult în 
rîndurile membrilor de partid.

A. N.

ț 
i

(Urmare din pag. l-a)

rea planului, îndeosebi în cercu
rile de economie concretă și cer
curile speciale pentru mineri. De 
asemenea în munca de agitație 
politică de masă s-a pus un ac
cent deosebit pe mobilizarea ce
lor ce muncesc la îndeplinirea 
și depășirea planului. S-au con
fecționat. panouri unde sînt afi
șate angajamentele brigăzilor do 
mineri, s-au expus unele lozinci 
cu caracter mobilizator.

Cu toate rezultatele obținute, 
Ta exploatarea mlnîefă Eoiîea 
mai există anumite lipsuri care 
fac ca munca să nu se desfășoa
re potrivit condițiilor existente. 
Așa de pildă, în luna ianuarie 
a. c. 25 de brigăzi nu și-au înde
plinit planul de producție. Dacă 
și acestea își realizau planul, ce
lor 3.103 tone de cărbune li se 
mai adăugau încă multe altele și 
s-ar fi realizat productivitatea 
cerută.

Cauza principală a lipsurilor 
constă în slabul ajutor ce se dă 
brigăzilor de mineri în mod deo
sebit — după cum afirmă cei 
mai mulți dintre șefii de briga
dă —, deficiențelor existente în 
domeniul transportului. In cursul 
acestei luni, mai multe zile, peste 
200 vagonete au stat nefolosite

din cauză că, fiind încărcate c.u 
steril și neputînd fi descărcate la 
timp, acesta a înghețat, lucru 
ce a făcut ca vagonetele să fie 
scoase din funcție, provocînd 
mari greutăți în munca mineri
lor.

Lipsuri se manifestă și în do
meniul muncii politice. Deși sînt 
afișate angajamentele luate în 
întrecerea socialistă, nimeni nu 
se îngrijește de popularizarea 
operativă a realizărilor obținute 
în producție de către brigăzile 
de mineri. In agitația vizuală nu 
se folosesc caricaturi pentru com
baterea lipsurilor iar gazetele de 
perete au o slabă activitate.

Comitetul de partid al exploa
tării miniere Lonea, comitetul 
sindical și conducerea tehnico- 
administrativă au datoria să 
sprijine brigăzile de mineri pen
tru ca angajamentele luate să 
fie traduse în viată. Prin acor
darea unui ajutor tehnîco-orga- 
nizatoric efectiv, prin îmbunătă
țirea aprovizionării și transpor
tului poate fi lichidată rămîne- 
rea sub plan a unor brigăzi, iar 
prin intensificarea muncii poli
tice se va asigura mobilizarea 
întregii mase de mineri, tehni
cieni și ingineri la îndenlinirea 
și depășirea sarcinilor de plan 
pe 1960.

Activitatea cercurilor politice pentru mineri 
trebuie îmbunătățită

In scopul îmbunătățirii muncii 
de educare marxist-leninistă a mi
nerilor. începînd cu anul școlar 
1957—1958 în Valea Jiului s-au 
organizat cercuri politice pentru 
mineri. Trecerea la crearea unei 
asemenea forme a învățămîntului 
de partid a fost determinată de 
specificul muncii minerilor.

Cercurile politice pentru mineri 
s-au dovedit a fi cea mai potri
vită formă a învățămîntului de 
partid pentru cei care lucrează 
în subteran. In aceste cercuri mi
nerii membri de partid au po
sibilitatea să-și însușească proble
mele de bază ale politicii parti
dului, ale politicii statului nos
tru, să-și îmbogățească cunoștin
țele de cultură generală și să dez
bată totodată cele mai importan
te probleme de producție specifice 
sectoarelor miniere.

Asigurînd o bună funcționare a 
acestor cercuri organizațiile de 
partid de la exploatările miniere 
din raionul nostru au posibilita
tea de a desfășura o susținută 
muncă de educare a membrilor de 
partid mineri,
politice pentru mineri țin ședințe 
odată pe lună, se poate asigura o 
bună frecvență.

întrucît cercurile

Tn aceste cercuri trebuie să se 
facă expunerea unor referate de 
cea. 30 minute de către tovarăși 
bine pregătiți, în legătură cu tema 
stabilită în programul cercului 
respectiv, iar după expunerea re
feratului se poartă discuții. Orga
nizațiile de partid sînt datoare 
să stabilească cele mai potrivite 
teme care să se dezbată în ca
drul cercurilor, în afară de teme
le care sînt indicate de cabine
tul de partid.

Pentru buna funcționare a cer 
curilor este necesar ca să fie se
lecționați ca propagandiști mem
bri de partid cu o temeinică pre
gătire politică și profesională, oa 
meni care să depună eforturi în 
direcția asigurării unei munci ca
litative în aceste cercuri.

In acest an școlar al sistemu
lui învățămîntului de partid în 
raionul Petroșani funcționează un 
număr sporit de cercuri politice 
pentru mineri. Unele din acestea, 
cum sînt cele de la mina Lupeni 
conduse de tovarășii Kiralyi Zol- 
tan, Feher Văsile, cercul de la mi 
na Lonea al cărui propagandist 
este tov. Petrică Mihai și altele 
au o activitate bună. Frecvența la 
cercurile pentru mineri în cele mai 
multe cazuri se ridică la 9° la

sută, în cadrul lor se disctuă pro
bleme legate de politica partidu
lui nostru, de sarcinile ce stan 
în fața exploatărilor noastre mi
niere. Programele acestor cercuri 
cuprind teme în legătură cu rolul 
conducător al partidului, despre 
statul nostru democrat-popular, 
despre întărirea disciplinei în mun
că. creșterea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost 
al cărbunelui etc

Deși s-au obținut rezultate bu
ne în activitatea cercurilor politice 
pentru mineri, ele dovedindu-și pe 
deplin eficacitatea, totuși mai 
există anumite lipsuri prin a că
ror înlăturare se va ajunge la o 
mai bună funcționare a acestor 
cercuri

Una din lipsuri este aceea că 
programele cercurilor nu sînt în
totdeauna la nivelul cerut. Unele 
comitete de partid, de exemplu 
cele de la minele Lonea și Pe
trila nu cunosc ce teme se dez
bat în cercuri, nu au programul 
cercurilor. Deși s-a indicat ca o 
copie după program să fie trimisă 
Comitetului raional de partid, cu 
excepția minei Lupeni nici un 
comitet de partid n-a trimis a- 
ceste programe.

Nu se dă încă suficientă aten-

ție pregătirii propagandiștilor. U- 
nii propagandiști n-au fost încă în 
acest an școlar la cabinetul de 
partid pentru pregătire. Printre 
aceștia se numără tov. Sabău 
loan de la mina Vulcan, Lăcătuș 
Iosif de la mina Lonea, Vasian 
Gheorghe de la mina Xninoasa si 
alții .

De asemenea nu s-a dat toată 
atenția nici organizării acestor 
cercuri. In unele locuri au fost în
cadrați pe lîngă mineri și alți 
muncitori care, în anumite cazuri, 
nici nu lucrau în subteran. Chiar 
în rîndurile propagandiștilor sînt 
unii tovarăși care nu sînt mineri. 
Astfel de propagandiști care con 
duc cercuri politice pentru mi
neri dar nu sînt mineri se găsesc 
la minele Vulcan și Petrila.

In desfășurarea muncii cercuri
lor mai sînt cazuri cînd referatele 
sînt prea lungi, se citesc în loc 
să fie expuse liber, atractiv, ceea 
ce face să nu se dea atenție dis
cuțiilor, iar expunerile să fie mo
notone.

înlăturarea acestor deficiențe 
ce se mai manifestă în untie lo
curi în activitatea cercurilor poli
tice pentru mineri va duce la ri
dicarea nivelului muncii acestora, 
la creșterea eficacității lor, la mo
bilizarea cu mai mult succes a 
minerilor la îndeplinirea sarcinilor 
de producție.

P. UNGUR



Vizita M N. S. Hrușciov în Birmania
RANGOON (Agerpres). — Corespondență specială:
Locuitorii Rangoonului i-au rezervat lui N. S. Hrușciov o pri

mire deosebit de caldă. In drumul său de la aeroport spre oraș 
automobilul îni care se afla N. S. Hrușciov a fost nevoit să se 
oprească în dreptul Universității din Rangoon — din cauza mul
țimii compacte, iar studenții adunați acolo i-au oferit șefului gu
vernului sovietic flori.

In prima zi a șederii sale în Birmania N. S. Hrușciov a avut 
întrevederi cu președintele Uniunii Birmane U Win Maung, pre
cum și cu primul ministru Ne Win.

Tot la 16 februarie șeful guvernului sovietic, N. S. Hrușciov, 
s-a întîlnit cu cunoscutul fruntaș al vieții politice din Birmania, 
președintele Ligii antifasciste a poporului, U Nu. După cum se 
știe la alegerile care au avut loc recent acest partid a cucerit ma
joritatea în parlament iar ziarele birmane au anunțat că la 1 
aprilie, cînd Birmania va revenii la viața parlamentară U Nu va 
fi însărcinat cu formarea guvernului. Convorbirea dintre N. S. 
Hrușciov și U Nu a avut un caracter prietenesc.

Miercuri, N. S. Hrușciov și-a continuat vizita care o face în 
Birmania, joi dimineața urmînd să plece în Indonezia.

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

COMUNICATUL COMUN 
SOVIETO-INDIAN

DELHI (Agerpres)
Vizita lui N. S. Hrușciov în 

India este o pagină importantă 
în noul capitol al relațiilor india- 
no-sovietice, un important pas 
înainte în întărirea relațiilor co
merciale și prietenești dintre cele 
două țări, se spune în comunica
tul comun sovieto-indian dat pu
blicității la 16 februarie la Delhi.

N. S. Hrușciov, se arată în co
municatul comun, s-a întîlnit și 
a avut convorbiri cu președinte
le, vicepreședintele, primul minis
tru și cu alți membri ai guvernului 
Indiei.

Cei doi prim-miniștri au cons
tatat cu profundă satisfacție slă
birea simțitoare a încordării în si
tuația internațională care s-a pro
dus în bună măsură datorită ini
țiativei personale și eforturilor 
comune ale conducătorilor mari
lor puteri, în deosebi ale lui N 
S. Hrușciov și D. Eisenhower.

în comunicatul comun se ara
tă că schimbul de vizite și con
tactele personale — factori de 
preț în îmbunătățirea înțelegerii 
internaționale au contribuit la rea. 
Uzarea înțelegerii cu privire la 
organizarea în mai a. c. a unei 
întîlniri la cel mai înalt nivel a 
conducătorilor de state din Uniu
nea Sovietică, S.U.A., Anglia și 
Franța.

India și-a manifestat cu ho-

Situată între R. P. Chineză 
(la nord), India și Pakistanul 
(la vest), Laos și Tailanda (la 
est) și Oceanul Indian (la sud), 
Birmania — țara pagodelor și 
a orezului, cum i se mai spune 
— se întinde pe o suprafață de 
678.000 km.p. (mai mult decît 
Anglia și Suedia- la un loc) și 
are o populație de peste 20 mi
lioane de locuitori (două treimi 
sînt birmani, restul kareni, șani, 
cini, kacini, indieni, chinezi).

Istoria Birmaniei este multi
milenară. Ca stat independent 
ea apare în documente pe la 850 
î.e.n., pe timpul regatului Ta- 
gaung. Țara are un trecut foar
te zbuciumat, fiind de-a lungul 
veacurilor obiectul a numeroase 
invazii. Hărțuiță de împărați și 
hani cotropitori vecini, Birmania 
a rămas totuși neatîrnată pînă 
în secolul al XVII-lea, cînd au 
început să-i dea tîrcoale Portu
galia, Olanda, Franța și Anglia. 
Timp de peste o sută de ani co
lonialiștii olandezi și francezi je
fuiesc cu rîndul bogățiile țării. 
Lupta pentru cucerirea Birma
niei este cîștigată de imperialis
mul englez.

Anii trec și uneltirile colonia
liștilor englezi nu contenesc. In 
1885 ei invadează prin surprin

tărîre bunăvoința și a declarat că 
acordă sprijin moral acestor efor
turi permanente și îndelungate 
care au drept scop pacea

Prietenia și înțelegerea pe care 
se bizuie relațiile dintre India și 
Uniunea Sovietică, se subliniază 
în comunicat, n-au fost nicioda
tă atît de trainice. In comunicat 
se arată că atașamentul comun 
al Indiei și U.R.S.S. față de 
principiile coexistenței pașnice șl 
hotărîrea lor comună de a con
tribui la stabilirea unei păci 
trainice au apropiat cele două 
țări și au lărgit considerabil sfe
ra colaborării rodnice dintre ele.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
unirea eforturilor U.R.S.S. și 
Indiei în lupta pentru pace va fi 
și de acum înainte un factor im
portant care va contribui la mic
șorarea încordării și la dezvol
tarea colaborării internaționale.^

In comunicatul comun se arată 
că dezarmarea, prietenia dintre 
popoare, dezvoltarea rapidă a re
giunilor care au suferit timp în
delungat din cauza mizeriei și 
înapoierii sînt singurii factori 
care fac într-adevăr dificilă de
clanșarea unui război.

Cei doi prim-miniștri și-au 
exprimat convingerea că țările 
lor vor aduce o contribuție maxi
mă la dezvoltarea pașnică a' o- 
menirii.

Birmania - tara pagodelor și a orezului
dere pămîntul birman și reușesc 
după lupte crîncene să transfor
me țara într-o provincie a In
diei Britanice.

Rezistența poporului birman nu 
încetează. O serie de regiuni din 
nordul și nord-vestul țării ră- 
mîn în afara controlului autori
tăților engleze. Abia la începu
tul secolului al XX-lea colonia
liștii englezi pot să anunțe ofi
cial „pacificarea" întregii Birma- 
nii, cu toate că poporul nu con
tenise lupta de eliberare.

In timpul celui de-al doilea 
război mondial mișcarea de eli
berare națională ia un avînt și 
mai mare. Țara este acum co
tropită de imperialiștii japonezi 
veniți din Tailanda. Ei îi înlă
tură pe englezi. însuflețit de 
lupta eroică a poporului sovietic 
împotriva fasciștilor germani și 
de cea a poporului chinez împo
triva japonezilor, poporul bir
man se ridică ca un singur om 
împotriva ocupanților. In 1951, 
forțele patriotice se unesc în 
Liga antifascistă de eliberare 
populară, creată din inițiativa 
grupurilor de comuniști. Armalta 
națională de eliberare este con
dusă de Aung San. Liga anti
fascistă organizează în primăva
ra lui 1945 o răscoală populară

La Paris a apărut o culegere 
de declarații ale lui N. S. Hrușciov
PARIS 17 (Agerpres).
Cea mai mare editură burghe

ză din Franța „Plon“ a publicat 
o carte intitulată „Mikita Hruș
ciov. Ce cred eu despre coexisten
ța pașnică". Zilele acestea, cartea 
va fi pusă în vînzare la toate li
brăriile din țară.

Ediția este o culegere de de
clarații ale lui N. S. Hrușciov 
despre coexistența pașnică și de

O rezoluție a unui grup de deputați laburiști
LONDRA 17 (Agerpres)
Un grup de 30 de deputați la

buriști a depus la 16 februarie 
în Camera Comunelor o rezoluție 
în care caracterizează politica 
cursei înarmărilor nucleare ca o 
sinucidere și cere guvernului en
glez să ducă o politică orientată 
spre dezarmarea generală.

Rezoluția a fost depusă cu pri
lejul publicării cărții oficiale al

Agravarea situației economice din Spania
MADRID 17 (Agerpres)
Intr-un articol în legătură cu 

situația economică a Spaniei, zia
rul italian „11 Giorno" arată că 
în această țară „inflația cîștigă 
teren, prețurile urcă rapid iar sa
lariile stagnează".

In momentul de față, mențio
nează în continuare ziarul, „83

* s-

• MOSCOVA. — După rapor
tul prezentat de Nikolai Tihonov 
la Gonferinfa pentru dezarmare 
a reprezentanților vieții publice 
sovietice la Moscova au luat cu- 
vîntul Viktor Grișin, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S., Evgheni Fedorov, 
membru corespondent al Acade 
miei de Științe a U.R.S.S. și alte 
personalități ale vieții publice. 
In seara zilei de 16 'februarie 
Conferința pentru dezarmare a 
reprezentanților vieții publice so
vietice și-a încheiat lucrările.

• TALLIN. — La 16 februarie 
și-a început lucrările la Tallin 
Congresul al XII-lea al Partidu
lui Comunist din R.S.S. Estonă 
Congresul va discuta activitatea 

zdrobind pe japonezi, dar aceas
ta nu aduce independența țării 
căci colonialiștii englezi se reîn
torc repede în Birmania. Ei gă
sesc însă în țară altă situație. 
Poporul este acum călit în lupte 
și hotărît să scuture pentru tot
deauna jugul colonialist. întrea
ga țară, toate păturile populației, 
se ridică la luptă. Amploarea a- 
cesteia silește pe englezi să dea 
înapoi. Este aleasă o adunare 
constituantă care la 24 septem
brie 1947 adoptă constituția ță
rii, iar la 4 ianuarie 1948, în 
baza primului articol din această 
constituție, Birmania devine un 
stat independent și suveran,, sub 
numele de Uniunea Birmană.

Trăsăturile caracteristice ale 
politicii economice a Birmaniei 
independente sînt: îngrădirea 
activității capitalului străin, con
solidarea sectorului de stat al 
economiei prin naționalizarea 
unui șir de active străine și des
chiderea de noi șantiere ale sta
tului, instituirea monopolului de 
stat asupra comerțului exterior 
și trecerea în mîinile statului a 
principalelor mijloace de trans
port și financiare.

Din 1947 și pînă în 1956 pro
ducția globală a Birmaniei a 

zarmare extrase din cuvîntările 
sale la Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S., la sesiunile Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., în cadrul a- 
dunării generale a Organizației 
Națiunilor Unite precum și în 
timpul călătoriei sale prin S.U.A. 
In culegere sînt incluse răspun
surile lui N.S. Hrușciov la între
bările reprezentanților vieții pu
blice și ziariștilor.

be în problemele apărării potri
vit căreia guvernul englez inten
ționează să majoreze în acest an 
cheltuielile militare cu 115 mili
oane lire sterline.

Exprimîndu-și regretul în le
gătură cu irosirea inutilă a re
surselor științifice, tehnologice și 
financiare autorii rezoluției sub
liniază că politica cursei înarmă
rilor nucleare amenință să exter
mine omenirea.

la sută din populația Spaniei are 
un nivel de trai extrem de scă
zut. Ea furnizează însă în ace
lași timp 60 la sută din impozi
te"

Ziarul subliniază că o situație 
deosebit de grea se observă în 
agricultură și continuă să per
siste „spectrul foamei".

organizației republicane de pai- 
tid în cei doi ani care au trecut 
de la alegerile precedente pentru 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist din R.S.S. Estonă și 
va alege noua componență a 
C.C. al partidului.

• MOSCOVA. — La 16 fe
bruarie a plecat în S.U.A. o de
legație de scriitori sovietici con
dusă de poetul Stepan Scipaciov. 
Din delegație fac parte Leonid 
Leonov, Oles Goncear și Arthw 
Ruiezov

• OSLO. — La 16 februarie, 
A, I. Mikoian, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri ai 
U.R.S.S. a plecat din Oslo spre 
patrie. In seara aceleiași zile A
I. Mikoian a sosit la Moscova.

crescut cu peste 20 la sută. Iată 
deci un prim pas spre consoli
darea economiei, spre asigura
rea unui trai mai bun popu
lației.

Birmania, ca majoritatea ță
rilor Asiei, are vaste posibilități 
de înaintare rapidă pe calea pro
gresului și bunăstării. Scoțînd 
în evidență schimbările care 
s-au petrecut în ultimii ani în 
țările Asiei, N. S. Hrușciov a 
arătat la 10 februarie în cuvîn- 
tarea rostită în parlamentul in
dian că într-o perioadă istorică 
apropiată, va veni un timp cînd 
statele Asiei, care încă ieri se 
aflau în situația de colonii asu
prite, vor face parte din statele 
înaintate ale lumii în ce privește 
nivelul dezvoltării economiei și 
culturii lor naționale.

Uniunea Sovietică acordă un 
important și multilateral sprijin 
Birmaniei în opera sa de ridi
care economică și culturală. Le
găturile dintre cele două țări se 
întăresc necontenit. Vizita pe 
care Nikita Sergheevici Hrușciov 
o întreprinde pentru a doua oară 
în Birmania dă un nou impuls 
prieteniei ce leagă cele două po
poare, constituind în același 
timp o contribuție de seamă la 
consolidarea păcii și colaborării 
internaționale.

Crește numărul 
refugiaților 

vest-germani care trec 
în R. D. Germană

BERLIN 17 (Agerpres).
In Republica Democrată Ger

mană continuă să se refugieze 
locuitori din Germania occiden
tală. După cum anunță agenția 
A.D.N., afluența refugiaților 
vest-germani la punctul de fron
tieră Zaaza (regiunea Gera) a 
crescut cu o treime în compara
ție cu începutul anului trecut. 
Numărul persoanelor care trec 
din Germania occidentală în 
R. D. Germană din motive poli
tice prin punctul de primire Ei
senach a crescut de cîteva ori 
în cursul lunii ianuarie în com
parație cu aceeași perioadă a a- 
nului trecut. Numai în primele 5 
zile ale lunii februarie în regiu
nea Dresda s-au refugiat 82 de 
persoane din R.F.G.

----- O-----

5.8C0 patriotă algerieni 
internați în lagărele 

din Franța
PARIS 17 (Agerpres).
După cum anunță ziarul „Le 

Figaro", pe teritoriul Franței e- 
xistă patru lagăre în care sînt 
deținute 5.800 de persoane „in
ternate pe timp nedeterminat". 
Este vorba de algerieni care au 
participat la lupta de eliberr 
națională sau sînt bănuiți de 

i simoatie fată de aceasta.

• KIEV. — La 16 februarie la 
Kiev au început lucrările celui de 
al XXI-lea Congres al Partidului 
Comunist din Ucraina. Raportul 
de activitate a fost prezentat de 
Nikolai Podgornîi, prim-secretar 
al P.C. din Ucraina.

• VARȘOVIA. — La 16 fe
bruarie s-a deschis la Varșovia 
cea de a 44-a sesiune a Seimu
lui Republicii Populare Polone.

PROGRAM DE RADIO
19 februarie

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre 
sa de astăzi, 11,03 Teatru la mi
crofon : „Vassa Jeleznova". A- 
daptare radiofonică după piesa 
luî Maxim Gorki, 13,05 Muzică 
simfonică, 14,30 Muzică de es
tradă, 16,15 Vorbește Moscova! 
17,45 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in

dustrie și agricultură, 19,20 Curs 
de inițiere muzicală : Concert 
ghicitoare (XI), 21,15 Ii mulțu
mesc partidului — vorbesc Ar
tistul poporului Corneliu Medrea 
și inginer Vasile Sănduleac de 
la uzinele „Grigore Preoteasa",
21.30 Concert de muzică popu
lară rusă. PROGRAMUL II.
14.30 Melodii populare romî- 
nești, 15,40 Cîntece de pace, 
16,50 Curs de limba rusă, 17,00 
Din viața de concert a Capita
lei, 17,30 Sfatul medicului, 17,50 
Cronică economică : Reducerea 
prețului de cost al construcțiilor, 
19,00 Actualitatea în țările so- , 
cialiste, 21,15 Interpreți de mu
zică ușoară, 21,45 Album artistic.

Radiojurnale și buletine de 
știri: Programul 1 — 5,00:
6,00; 7,00;' 11.00; 13,00; 15,00;
17,00, 19,00, 20,00, 22,00, 23,52. 
Programul II — 14,00; 16,00;
18,00; 21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
19 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Cartea junglei; AL. SA- 
HIA : Cartea junglei; PETRILA : 
Contrabandiștii; LONEA: Fati
ma; ANINOASA; Stelele; VUL
CAN : O întîmplare extraordi
nară (seria Il-a); LUPENI : Mi
cuța; URICANI: O întîmplare 
extraordinară (seria I-a).
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