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IN LUNA FEBRUARIE,

Minerii de la 
rezultate 

1683 tone de cărbune 
peste plan

Luptînd pentru realizarea rit
mică a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor, minerii sectoru
lui III de la mina Vulcan au 
extras în luna februarie 1683 to
ne de cărbune peste producția 
planificată.

Lucrul în abatajele sectorului 
a fost mai bine organizat, s-au 
asigurat tuturor brigăzilor ma
terialele necesare, iar prin extin
derea mecanizării și o mai ra
țională dirijare a lucrărilor tn 
regie, s-a redus un însemnat nu
măr de posturi neproductive, ceea 
ce a făcut ca productivitatea 
muncii să crească, obținîndu-se 
un spor față de plan de 150 kg. 
de cărbune pentru fiecare post 
prestat în sector.

Cele mai de seamă rezultate 
le-au obținut minerii din briga
da lui Nicoară Ioan. Această bri
gadă a extras peste plan 979 to-
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O nouă premieră
Colectivul Teatrului de stai 

din Petroșani, la inițiativa co
mitetului sindical de instituție, 
a pregătit în timpul liber un in
teresant spectacol în afara pla
nului actualei stagiuni. E vorba 
de punerea în scenă a comediei 
în 3 acte a lui Florin Vasiliu 
„Casa din str. Coșbuc nr. 10“. 
Regia spectacolului aparține lui 
D. Căpitanu, iar scenografia Li- 
diei Pincuș.

Premiera spectacolului, pregă
tit pentru a fi prezentat în clu
burile din întreprinderi și insti
tuții, a avut loc în seara zilei 
de 3 martie, fiind bine primită 
de spectatorii prezenți.

Brigadă artistică 
de agitație a studenților

De curînd, studenții Mihai 
Ciocîrlie și Cracovschi Viorica 
de la I.M.P. au început selec
ționarea componenților unei vii
toare brigăzi artistice de agita
ție studențești. Pentru progra
mul brigăzii se aleg aspecte din 
viața institutului, privind succe
sele la învățătură ale studenți
lor, condițiile minunate ce le au 
puse la dispoziție de către statul 
nostru pentru a putea însuși tai
nele științei. Totodată, în pro
gram sînt incluse și unele as
pecte negative ca fuga de la ore, 
dezinteresul față de unele ma
terii, lipsa de respect față de 
profesori, cosmopolitismul etc.

Avînd ca bază de plecare a- 
cest program, s-a trecut la îm
părțirea rolurilor. Primele spec
tacole vor avea loc în curînd la 
Petroșani.

V. DRAGAN 
corespondent

CONEER/NȚE
Pentru informarea oamenilor 

muncii asupra problemelor im
portante din viața internaționa
lă, la Petroșani și Lupeni; du
minica trecută, tovarășul c'onf. 
univ. din București, I. Ciobotaru, 
a vorbit despre „Vizita tovară
șului N. S. Hrușciov în India, 
Birmania, Indonezia și Afganis
tan".

In aceiași zi, la căminul cultu
ral din Coroiești a fost prezen
tată în fața țăranilor muncitori 
o conferință cu tema: „Fenome
ne meteorologice curioase". Ex
punerea a scos în evidență fap
tul că grindina, fulgerul, izbuc
nirea vulcanilor etc. sînt fenome
ne naturale care au loc pe baza 
unor legi obiective. .

Vulcan au obținut 
promițătoare

ne de cărbune prin creșterea pro
ductivității în abataj cu aproape 
o tonă de cărbune pe post peste 
plan. Rezultate de seamă a ob
ținut și brigada condusă de Bo- 
jte Pavel care a dat peste sar
cinile de plan 344 tone de căr
bune. In primele două zile din 
mar,tie colectivul acestui sector 
și-a depășit sarcinile de plan cu 
alte 86 tone de cărbune.

Realizări de seamă 
la sectorul de investiții
In luna februarie la sectorul 

de investiții de la mina Vulcan 
s-au obținut rezultate remarcabi
le. Pe sector planul la săpare a 
fost depășit cu 663 m.c. Aproape 
toate brigăzile sectorului și-au 
îndeplinit planul de producție.

De exemplu, brigada de înain
tări rapide condusă de Vass Mar
tin a obținut în luna februarie 
o avansare în steril de 80 metri 
dintre care peste 14 m. au fost 
străbătuți prfin lucrări vechi. 
Randamentul obținut de minerii 
acestei brigăzi depășește pe cel 
planificat cu peste 28 la sută. 
Minerii din brigada lui Dan Cons
tantin care au executat lucrări 
de betonare și-au depășit planul 
cu 16,9 la sută. De menționat 
este faptul că această brigadă a 
obținut un randament mai mare 
decît cel planificat cu 40 la 
sută.

S. E.

Cînd măsurile tehnico-organizatorice 
sînt traduse în viată

La îndeplinirea sarcinilor de 
plan înainte de termen în anul 
1959 și la cele 7196 tone de căr
bune obținute peste plan în a- 
nul acesta de colectivul minei 
Lonea o contribuție de seamă 
au adus minerii sectorului V. 
Colectivul de aici a extras peste 
sarcinile de plan în primele 2 
luni ale anului 1760 tone de 
cărbune.

Despre măsurile luate în ve
derea îndeplinirii ritmice a sar
cinilor de plan și a angajamen
telor luate în cadrul întrecerii 
socialiste ca și despre experien
ța acumulată pînă acum, tov. 
.inginer Marian Niculae,. șeful 
sectorului V al minei Lonea a 
vorbit în cadrul unui interviu 
acordat ziarului nostru :

„Colectivul sectorului V de la 
mina Lonea. s-a angajat să de
pășească planul pe anul acesta 
cu cel puțin 5000 tone de căr
bune, să obțină economii supli
mentare de cel puțin 260.000 lei 
și să realizeze o productivitate 
medie de 1,710 tone de cărbune 
pe post.

Pentru realizarea angajamentu
lui au fost aplicate pînă acum 
o seamă de măsuri. Așa de pil
dă, pentru asigurarea unui trans-

Au colectat 57 tone 
fier vechi

La acțiunea de muncă volun
tară pentru colectarea fierului 
vechii organizată zilele trecute în 
orașul Vulcan au fost antrenați 
de către comitetul orășenesc 
U.T.M., peste 200 de tineri. Ei 
au colectat o cantitate de 37 
tone fier vechi care a fost tri
mis oțelarilor de la Hunedoara.

In această acțiune s au evi
dențiat utemiștii de la mină, u- 
zina electrică și șantierul 6 con
strucții. De asemenea, s-au evi
dențiat și pionierii de la școala 
de 7 ani nr. 1.

Exprimînd hotărîrea tinerilor 
din orașul Vulcan, comitetul o- 
rășenesc U.T.M. s-a angajat ca 
în cinstea Conferinței regionale 
U.T.M. să mai trîmeată zilele 
acestea oțelarilor din Hunedoa
ra încă 5 vagoane de fier vechi.

ARAMĂ IOAN 
corespondent

O 
i Benea Ana, Soșdeanu Ania', | 
» Carletz Rozalia și Atiița Pa- i 
ț raschiva, muncitoare la depo- ț 
" zitul de lemne al minei Pe- ’ 
’ trila, sînt în același timp par- * 
’ ticipante active la acțiunile ? 
î de interes obștesc. Ele au an- j 
t trenat 25 femei la acțiunea de i 
» stivuire a unui vagon de scîn- * 
t duri prin muncă voluntară, i 
ț Numărul orelor de muncă vo- i 
♦ luntară efectuate de munci- ‘ 
. toarele de la depozitul de ț 
| lemne al minei Petrila, în • 
ț frunte cu aceste vrednice fe- 4 
ț mei, a trecut de 350. i 

port mai eficient și mai bine or
ganizat s-au adus în sector două 
noi locomotive electrice cu acu
mulatori, iar calea ferată și ma- 
cazele au fost reparate. O mă
sură importantă luată de con
ducerea sectorului o constituie 
repartizarea tehnicienilor pentru

Din experiența 
colectivelor fruntașe

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

a răspunde de asigurarea asis
tenței tehnice și acordarea aju
torului necesar brigăzilor de 
mineri. La abatajele care au 
condiții grele de exploatare, con
diții impuse de zăcămînt, au fost 
repartizați tehnicienii cei mai 
buni ai sectorului. De exemplu 
la abatajul 502 a fost repartizat 
maistrul miner Sferlea Melinte, 
iar la abatajul 503 a fost re
partizat maistrul miner David Gh.

Pentru creșterea productivității 
muncii, pentru asigurarea de 
condiții mai optime pentru ale
gerea șistului din cărbune a fost 
introdus iluminatul electric în 
unele abataje. Pentru reducerea 
consumului de lemn s-a trecut 
ia armarea cu armături meta-

< Au trecut cîțiva ani de cînd tînărul miner Diana Chițu > 
? a preluat conducerea unei brigăzi de tineret. De atunci bri- 1 
s gada lui s-a situat în primele rînduri ale întrecerii socialiste, s
< Diana Chițu a devenit un brigadier cu o bogată experiență, ț 
? un bun organizator al producției, obținînd totodată merite ? 
> deosebite în munca de creștere a tinerilor mineri. Pentru i 
£ succesele obținute în munca el a fost distins cu Diploma de >
< onoare a C.C. al U.T.M. >

IN CLIȘEU: Brigadierul Diana Chițu (din dreapta) îmi- ?
< părtășește din experiența lui în minerit studentului lordache )
< Florea aflat în practică la Lupenî. )

Operativitatea — criteriu important 
a! eficacității agitației vizuale

Agitația vizuală are un rol în
semnat î'n mobilizarea colective
lor de muncitori, ingineri și teh 
nicieni la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid. Cit cît agita
ția vizuală va avea un conținut 
mai bogat, mai strîns legat de 
sarcinile concrete ce . revin oame
nilor muncii, cu atît ea va avea 
o eficacitate mai mare.

La Petrila, la începutul aces
tui an. agitația vizuală a fost 
reînnoită. In incinta minei au 
apărut numeroase lozinci și pa
nouri care au popularizat sarci
nile de olan ce revin colectivu 
lui minei în cursul acestui an
și totodată angajamentele luate 
de minerii exploatării în. privin
ța sporirii producției de cărbu
ne, productivității muncii și rea
lizării de economii. Agitația vi
zuală a îndemnat minerii să mun
cească mai bine, mai spornic 
pentru a-și îndeplini angajamen- 

ice T.H. în abatajul 104. Datorită 
măsurilor tehnico-organizatorice 
luate de către sector și datorită 
muncii însuflețite depuse, colec
tivul nostru a obținut rezultate 
frumoase în realizarea și depă
șirea ritmică a sarcinilor. In luna 
ianuarie s-a obținut pe sector o 
viteză de avansare medie în a- 
bataje de 66,4 metri. In februa
rie minerii sectorului nostru au 
extras 1194 tone de cărbune pes
te plan, cu tin randament mediu 
de 1,775 tone pe post. Printre 
brigăzile care și-au adus contri
buția din plin la obținerea a- 
cestui rezultat de seamă sînt 
brigăzile conduse de Timar 
Gheorghe, care și-a depășit sar
cinile cu peste 400 tone cărbune, 
Toacă Ștefan cu un plus de 140 
tone cărbune și altele.

Rezultatele noastre, după cum 
se vede sînt bune în anumite 
privințe. Nu ne putem lăuda însă 
cu calitatea cărbunelui nostru. 
Deși sînt create condiții favora
bile, nu am reușit încă să im
primăm minerilor noștri o aten
ție mai mare pentru a se alege 
șistul din cărbune. Lipsa aceas
ta, ne-a făcut ca în ianuarie îni 
loc să economisim, am pierdut 
la prețul de cost peste 9000 lei". 

tele pe care și le-au asumat în 
întrecere.

Rezultatele obținute de la în
ceputul acestui an de minerii pei 
trileni dovedesc că agitația vizua
lă, alături de celelalte forme ale 
muncii politice de masă, a avut 
efect. Colectivul minei Petrila a 
obținut succese de seamă pe ca
lea îndeplinirii obiectivelor sta- 
oilite în întrecere. In cursul prii 
melor două luni ale acestui an 
din abatajele exploatării au fost 
extrase , mai bine de 10.000 tone 
de cărbune peste plan.

Pentru mobilizarea minerilor 
la obținerea de succese și mai 
de seamă, în cursul lunii februa
rie o bună parte a agitației vi 
zuale de la mina Petrila a fost 
reînnoită. Au fost expuse în in
cinta minei numeroase panouri 
noi care popularizează succesele 
jbținute de brigăzile de mineri în 

•înfăptuirea angajamentelor luate 
de fruntașii în întrecere^ socialistă. 
„Cinste brigăzii conduse de to
varășul Cîșlaru loan din secto
rul III, care s-a angajat să dea 
p'este plan în cursul anului 1960 
2000 tone de cărbune și a ex
tras pînă în prezent 1.170 tone 
de cărbune" — scrie pe unul din 
panouri.

Agitația vizuală cheamă mi
nerii, inginerii șixtehnicienii ex
ploatării să întîmpine cel de-al 
IlI-lea Congres, al P.M.R. cu noi 
succese în producție. „In cinstea 
celui de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R., scrie pe panou, să nu 
rămînă nici un tovarăș în afara 
întrecerii socialiste

Odată-cu popularizarea frunta
șilor și a succeselor obținute de 
ei, agitația vizuală scoate în ei 
vidență și lipsurile din activita
tea colectivului, cheamă minerii 
la lichidarea rămînerii în urmă 
a brigăzilor, la întărirea discipli
nei în producție și îmbunătățirea 
calității cărbunelui. „Tovarăși 
maiștri mineri din revirul întîi 
al sectorul iu I, se adresează un 
panou tehnicienilor de aici, aveți 
în revirul vostru 3 brigăzi sub 
plan. Cum le-ați ajutat să lichii 
deze rămînerea în urmă ?“.

Demnă de remarcat este de a- 
semenea operativitatea cu care 
agitația vizuală combate unele 
acte de indisciplină. Unul dintre 
panouri îl critică pe Cotîrla Ma
rin din sectorul I, care în cursul 
lunii trecute a făcut două absen-

(Continuare în pag. 3-a)
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Și muncitorii — elevi de la U.R.U.M.P. 
au nevoie de sprijinul inginerilor!

In ziare apar aproape zilnic 
ve?J’ despre o valoroasă iniția
tivă a intelectualității noastre 
tehnice: inginerii, mai ales cei 
tineri, dau un ajutor concret și 
calificat muncitorilor care înva
ță. Este o inițiativă patriotică 
pornită din convingerea că ridi
carea nivelului profesional și de 
cultură generală al muncitorilor 
constituie una din principalele 
premise ale îndeplinirii cu suc
ces a sarcinilor tot mai mari, tot 
mai complexe ale construcției so
cialiste.

Inițiativa a pornit din partea 
unui grup de tineri ingineri de 
la șantierele navale din Cons
tanța tare au hotărît să spriji
ne 'eforturile muncitorilor cade 
învață. Curînd ea a fost îmbră
țișată cu căldură de numeroși in
gineri din multe orașe ale pa
triei Astfel, tinerii muncitori care 
învață, au început să găsească 
la inginerii atelierelor și secții
lor în care lucrează un sprijin 
tovărășesc, dat cu dragoste și 
căldură. In multe uzine și între
prinderi, muncitorii elevi vin cu 
încredere la ingineri, le cer spri
jinul în înțelegerea unor proble
me mai ales din matematică, fi
zică, chimie. Inginerii care au 
îmbrățișat valoroasa inițiativă a- 
cordă tinerilor care învață spri
jin organizat în perioada de te
ze, de examene, precum și în mod 
permanent la materiile unde a- 
ceștia întîmpină greutăți. Ingi
nerii dau din toată inima ajutor 
tinerilor muncitori elevi pentru 
că mutți dintre ei, foști munci 
tori, au putut să învețe datorită 
condițiilor create de regimul nos
tru democrat-popular și își dau 
seama că a ajuta pe tovarășii 
lor care doresc să învețe, cons
tituie o înaltă obligație morală.

In Valea Jiului există un nu
măr însemnat de muncitori care în 
urma măsurilor luate de partid 
și guvern pentru reorganizarea 
învățămîntului seral și fără frec
vență urmează cursurile școlilor 
medii serale din Petroșani, L.u- 
peni, Lonea, Vulcan. Numai de 
la Uzina de utilaj minier Petro
șani, peste 35 tineri muncitori 
urmează cursurile școlii medii 
serale din Petroșani, clasele VIII- 
XI, iar alți 40 urmează cursurile 
de pregătire pentru clasa a 
VIII-a. O bună parte dintre a-

DesthiouEa miMiilm. Malalele lamelă.
Am văzut pînă acum cum s-au 

format stratele de cărbuni și a- 
șezarea lor între celelalte stra
fe din scoarța pămîntească. Dar, 
cum se exploatează stratele de 
cărbune și mai ales cum se a- 
junge pînă la ele? Totalitatea 
lucrărilor miniere de deschidere 
și extracție și instalațiile aju
tătoare constituie mina. In 
Valea Jiului avem, după cum se 
știe, 6 mine sau exploatări car
bonifere. Spre stratele de cărbu
ne se ajunge prin puțuri sau 
galerii de coastă. De pildă la mi
nele Lonea, Petrila și Aninoasa 
deschiderea s-a făcut prin pu
țuri de mină.' Din puț la dis
tanță de 30—40 m. se deschid 
pe orizontală galerii de orizont 
sau etaje. Măsurarea acestor o- 
rizonturi se face în două siste
me, fie prin numărarea lor de 
la suprafață în jos (la Petrila 
orizonturile I, IL... XII, XIII 
etc.) sau prin cotă (înălțimea

cești elevi obțin rezultate bune 
la învățătură, alții însă întîmpi
nă greutăți. Tov. Vasi Ioan nu 
are note de trecere la fizică, în 
aceeași situație se află și alți 
tineri. O parte din elevii clasei 
a VIII-a de la U.R.U.M.P. an 
note limită (5) la o serie de ma
terii de bază, și în primul rînd 
la matematică, fizică, chimie. Așa 
sînt de exemplu elevii Dragomir 
Dumitru, Olinovici Anatolie, O- 
laru Vaier. Și totuși, deși la 
U.R.U.M.P., există mulți ingineri, 
cea mai mare parte a lor tineri, 
pregătiți în anii puterii populare, 
nu se simte încă un ajutor concret 
dat de ingineri muncitorilor-elevi. 
Dece? In primul rînd pentrucă, 
după părerea unora, muncitorii 
elevi nu întîmpină greutăți în 
studiu, părere pe care situația la 
învățătură o infirmă. Cei mai
mulți ingineri tineri de la
U.R.U.M.P. se declară gata să
dea ajutor muncitorilor care în
vață, dar aceștia nu cer acest 
ajutor, sau îl cer extrem de rar.

Ceea ce lipsește la U.R.U.M.P. 
este organizarea ajutorului ce 
trebuie dat de către ingineri 
muncitorilor care învață, astfel 
ca acest ajutor să ia un carac
ter concret și permanent. In a- 
ceastă direcție trebuie să' inter
vină organizația 3e partid, con
ducerea uzinei, comitetul U.T.M. 
Tinerii muncitori din fiecare sec
ție să primească ajutor direct 
și concret din partea inginerilor 
din secția respectivă, să se acor
de ajutor îndeosebi celor rămași 
în urmă, să fie alcătuite progra
me de sprijinirea la învățătură 
a muncitorilor-elevi care întîmpi 
nă greutăți la diferite materii. 
Acest ajutor trebuie organizat 
cu atenție, în funcție de necesi
tăți, de timpul disponibil. Aju
torul calificat al inginerilor poa
te fi de un real folos în obținerea 
de către elevii școlilor serale a 
unor rezultate bune la învățătu
ră.

Sprijinirea muncitorilor-elevi 
cere într-adevăr din partea ingi
nerilor timp, preocupare, unele 
eforturi. Dar aceste eforturi sînt 
puse în slujba ridicării nivelului 
de pregătire și cultură al cons
tructorilor vieții noi, socialiste, și 
de aoeea aceste eforturi trebuie 
depuse cu tragere de inimă, cu 
entuziasm 1

I. B.

față de nivelul Mării Adriatice, 
pentru Valea Jiului). Așa de pil
dă la Uricani există orizontu
rile 718, 700, 670, 640 etc. Din 
galeriile de orizont, de obicei 
transversale pe pachetul de 
strate, se deschid galeriile di
recționale (care merg paralel cu 
stratul) și galerii transversale, 
mai scurte, care intersectează 
stratul de cărbune. Intre orizon
turi comunicația se face prin 
puțuri oarbe (care nu merg pî
nă la suprafață) sau planuri 
înclinate. Orice lucrare minieră 
trebuie să aibă cel puțin un loc 
de muncă. Substanța utilă se 
extrage în abataje, lucrări mi
niere care au drept scop extra
gerea integrală a acestei sub
stanțe. După modul cum se lu
crează în aceste abataje, adică 
după metoda de exploatare folo
sită deosebim mai multe feluri 
de abataje. In Valea Jiului căr
bunele se exploatează prin a-

Nici un miner nu intră în mină fără lampa de miner. Tî- 
nara Avasiloaie Maria, muncitoare la lămpăriai minei Petrila, ve 
rifică cu cea mai mare atenție lămpile de mină.

■---------------.---------------------------------------------_________________________ _ • ~ ■ ------------------

RĂSPUNS TINERILOR OTEL ARI
Vuietul sirenei anunța sfîrși- 

tul șutului de dimineață. In hala 
atelierului mecanic forfota înce
tase. Intr-o încăpere alăturată 
un grup de tineri discuta a- 
prins.

— Ne-am adunat să stabilim 
acțiunile de muncă voluntară pe 
luna februarie — spunea Barna 
Gheorghe — secretarul organi
zației U.T.M. din sectorul IX 
electro-mecanic al minei Lupeni. 
In planul de muncă al organi
zației am prevăzut pe aiceastă 
lună 40.000 kg. fier vechi. Eu 
cred că e puțin pentru cele 3 
brigăzi patriotice. Mai ales că... 
dar ia ascultați-mă întîi. „Că
tre utem iști i sectorului IX electro
mecanic al minei Lupeni..." și 
Barna Gheorghe a dat citire 
unei scrisori trimise de către 
tinerii oțelari din Hunedoara, 
în care aceștia insistau să li se 
trimită cantități sporite de fier 
vechi.

— Iată deci, de ce e puțin 
40.000 kg., conchise Barna, ro- 
tindu-și privirea asupra celor
lalți. Eu propun, ca răspuns la 
această scrisoare, să colectăm 
cel puțin 60.000 kg. fier vechi 
pînă la sfîrșitul lunii.

Propunerea a fost primită cu 
bucurie. In această ședință biroul 
U.T.M. și comandanții brigăzi
lor patriotice au stabilit precis 
cantitatea de fier vechi pe care 
o vor colecta, zilele în care vor 

bataje cameră, frontale și aba
taje în trepte răsturnate sau fi
guri, cum le spun minerii. Aba
tajele cameră dau peste 70 la 
sută din cărbunele extras de 
minerii bazinului nostru. Ase
menea abataje există la toate 
minele Văii Jiului. Mina Uri
cani, de pildă, extrage cărbune 
numai prin abataje cameră. Aici 
stratul de cărbune se exploa
tează transversal de la culcuș la 
coperiș în fîșii late de 3—4 me
tri și cam tot atît de înalte, ca
re formează camerele. Abatajul 
se deschide din galeria trans
versală prin suitor din care se 
bate apoi preabatajul direcțio
nal pînă la hotar, adică pînă la 
limita de exploatare între două 
abataje. Din preabataj de la ho
tar în retragere către suitor se 
încep camerele transversale că
tre culcuș și coperiș. De obicei 
armarea în abatajele cameră se 
face în lemn, abatajele cameră 
fiind în momentul de față cele 
mai mari consumatoare de lemn 
de mină. Organele tehnice de 
la exploatări și cele din combi
nat studiază posibilitățile de in
troducere a susținerii metalice 
în preabataj și chiar în camere. 
De asemenea se studiază mări
rea numărului de abataje fron
tale mult mai productive și e- 
conomice.

G. D. 

întreprinde acțiuni de muncă 
voluntară.

...întunericul ce învăluia îm
prejurimile nu se risipise încă. 
In curtea atelierului se aduna
seră zeci de tineri. Erau mem
bri brigăzilor de muncă patrio
tică. Purtînd drapele roșii, bri
găzile s-au îndreptat în direc
ții diverse. Una dintre brigăzi, 
cea mai numeroasă, purta și 
drapelul de brigadă patriotică 
fruntașă pe raion.

In incinta minei, la moara 
Humbold, în jurul atelierelor, 
la stația funicularului, tinerii 
brigadieri au descoperit canti
tăți mari de fier vechi. Colecta
rea a început. Cînd s-a luminat 
de-a binelea de ziuă, munca se 
desfășura din plin. Ritmul mun
cii a încetat abia la amiază, cînd 
globul auriu al soarelui strălu
cea din plin deasupra Lupeniului.

Nu-s multe luni de cînd to 
varășul Dodoacă Pantelimon, teh
nician tînăr la mina Lupeni, a 
fost ales secretar al organizației 
de bază din sectorul I B.

— Vă promit tovarăși că voi 
fi demn de această încredere, că 
voi munci din toate puterile pen
tru ca în sectorul nostru munca 
să meargă bine.

Se vede însă treaba că, deși 
tînăr, pe tovarășul Dodoacă nu-1 
prea ajută memoria : cu toate că 
n-a trecut mult timp de la ale
gerea sa ca secretar, el a si 
uitat de angajamentul luat.

Lx-vadă ? Iată cum s-au petre 
cut nu de mult lucrurile cînd a 
fost convocată o adunare gene
rală a utemiștilor din sector. E- 
rau de discutat probleme impot 
tante, actuale. Cele șapte bri
găzi de tineret din sector nu 
obțin rezultate pe măsura posi
bilităților, munca politică în rîn
dul tinerilor mineri nu e la nive
lul cerințelor. Nici cu învățămîn- 
tul politic nu se stă bine: cer
cul de învățămînt politic e abia 
la... prima lecție, deși ne aflăm 
în a doua jumătate a anului de 
învățămînt. Nu mai punem la so
coteală că vreo trei tineri își pre
gătiseră dosarele și așteptau cu 
nerăbdare adunarea generală 
spre a fi primiți în rîndul ute
miștilor. Probleme care preocu-

De Ea începutul 
anului...

® Tineri mineri din cadrul 
sectoarelor de tineret din Valea 
Jiului au extras mai mult de 
12.200 tone de cărbune în afara 
sarcinilor de plan.

• Tineretul raionului încadrat 
în brigăzile utemiste de muncă 
patriotică au colectat și predat 
I.C.M.-ului o cantitate de 294 
tone fier vechi. In fruntea aces
tei acțiuni se situează brigăzile 
utemiste de muncă patriotică de 
la Lupeni, Petrila, Lonea.

• Din rîndul participanților Ia 
concursul „Iubiți cartea" 156 de 
tineri au cîștigat dreptul de a 
purta insigna „Prieten al cărții".

Apoi tinerii brigadieri s-au a- 
dunat la colțul roșu al atelieru
lui. Barna Gheorghe, secretarul 
organizației U.T.M. a făcut bi
lanțul : 30 de vagonete au fost 
încărcate cu fier vechi. A citit 
numele celor fruntași : Racolț^ 
Vasiie. Cătană Iuliu, Moldova. 
Ioan, Florea Florian, Deji Ale
xandru și mulți alții.

Această acțiune a constituit 
doar începutul. In zilele urmă
toare brigăzile patriotice din sec
torul electro-mecanic al minei 
Lupeni au întreprins încă 4 ac
țiuni de muncă voluntară pentru 
strîngerea fierului vechi. Ele au 
expediat în cursul lunii trecute 
spre Hunedoara 87.600 kg. fier 
vechi. Acesta este răspunsul ti
nerilor electricieni și lăcătuși 
de la mina Lupeni dat tinerilor 
oțelari hunedoreni.

I. DUBEK

vine tovarășul 
Dodoacă ?

pau într-un înalt grad pe ute 
miști. Cei care lucrează în schim
bul de dimineață n-au plecat a- 
casă, iar unii care lucrau după 
amiază au schimbat șutul ca să 
poată participa și ei la adunare. 
Veniseră cîțiva și din cei care 
lucrau noaptea, așa că adunarea 
putea fi ținută

Putea, dar nu s-a ținut. Nu, 
pentru că tocmai tovarășul Do
doacă, secretarul, n-a binevoit 
să vină. L-au așteptat utemiștii 
o oră, două, dar tovarășul Do
doacă nu s-a arătat la față. A- 
poi toți au plecat care încotro.

Intr-una din zilele următoare, 
Dodoacă a fost întrebat de un 
tovarăș din biroul organizației 
de partid din sector de ce nu 
s-a ținut adunarea generală 

’ Răspunsul la întrebare e 
încă o dovadă că pe tovarășul 
Dodoacă nu-1 prea ajută memir 
ria :

— Am fi ținut adunarea dar 
n-am avut tineri...

Utemiștii consideră că pentru 
lămurirea lucrurilor trebuie nea
părat convocată o adunare ge
nerală a organizației U.T.M. din 
sector. O adunare la a cărei or
dine de zi, alături de celelalte 
probleme, să fie înscris încă un 
punct: Cum muncește tovarășul 
Dodoacă pentru îndeplinirea sar
cinilor ce i s-au încredințat prin 
alegerea sa ca secretar al orga 
nizației U.T.M. din sector, sar
cini pe care, precum se vede, le-a 
uitat.
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nemotivate. Panoul arată că 
cauza absențelor, Cotîrla Ma- 
a pierdut 267 lei și alte drep

te i s-ar fi cuvenit. Alte

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI FEMEII

te 
din 
rin 
turi ce
panouri critică brigăzile care dau 
cărbune de slabă calitate. Intre 
brigăzile criticate pentru calita
tea slabă a producției se numă
ră și cele conduse de tov. Be- 
raru Vasile, Cepăiău Aurel, care 
la un control asupra calității 
cărbunelui au fost găsite cu un 

. procent ridicat de șist și au fost 
ypenalizate cu 20, respectiv, 35 

tone de cărbune.
La mina Petrila agitația vi

zuală este mereu reîmprospătată 
cu panouri și lozinci care popu- 
lariezază operativ rezultatele ob
ținute și combat deficiențele exis
tente. Acest lucru va asigura o 
eficacitate și inai mare agitației 
vizuale în mobilizarea minerilor 
la obținerea de succese din ce 
în ce mai mari, la îndeplinirea 
integrală a angajamentelor luate.

Au început alegerile 
comisiilor de femei

La Petroșani, ca și în celelalte 
localități ale Văii Jiului, au în
ceput alegerile comisiilor de fe
mei pe circumscripții. In comisia 
de femei a circumscripției nr. 63 
din Petroșani care cuprinde stră
zile Gh. Lazăr. Alexandru Mo- 
ghioroș și „16 Februarie", au 
fost alese cele mai active femei. 
Gospodinele din această circum
scripție le-au ales pe tovarășele 
Haidu Elena, Vălureanu Maria, 
Dogaru Elena, Rusu Trandafira, 
Simina Maria. Budai Elena, An- 
draș Margareta, Man Catalina, 
Vesa Clara și Coce Ana în co
misia de femei a circumscripției. 
Tovarășele Bugh Elena, Vrăji
torii Angela, Abbredt Susana, 
Chița Florica, Vățulescu Vero
nica și altele au fost alese * de 
către femeile din circumscripția 
nr. 64 în comisia de 
cadrul circumscripției

La Buta și Cîmpu 
alegerile comisiilor

v-v -------

s-au și terminat. In comitetul 
de femei al comunei Cîmpu lui 
Neag au fost alese mai multe 
tovarășe printre care sînt Fur- 
dui Elvira și Pătrunjan Florica.

femei din 
lor.
lui Neag, 
de femei

Din activitatea brigăzilor științifice
Potrivit planului stabilit, sub 

îndrumarea subfilialei S.R.S.C. 
și a Secției de învățămînt și 
cultură, s-au creat în raionul 
Petroșani un număr de patru 
brigăzi științifice în centrele Lu
peni, Vulcan, Petroșani și Lo- 
nea. In aceste brigăzi au fost 
incluși cei mai buni intelectuali

■ o înaltă pregătire — profe
ri de diferite specialități, in

gineri, medici, juriști.
Brigăzile științifice se depla

sează din două în două săptă- 
mîni la căminele culturale cu 
scopul de a răspunde la între
bările puse de țăranii muncitori.

Pînă în prezent, o activitate 
frumoasă au desfășurat brigăzile 
științifice din centrele Lupeni, 
Petroșăni și Lonea, deplasîndu- 
se la.căminele culturale din Băr- 
băteni. Cîmpu lui Neag', Bănița 
și Jieț au răspuns la întrebările 
puse de țăranii muncitori din a- 
ceste comune. Iată cîteva din 
întrebările puse : Ce se înțelege 
prin partea invizibilă a Lunei ?; 
Lămuriri clare asupra evoluției 
Pămîntului; Ce este religia și 
care este poziția științei față de 
religie?; Despre cîțiva filozofi 
"are au luptat împotriva reli-

.ei ; Cum se altoiește grîul în 
pir ?; Lămuriri asupra creieru
lui omenesc și al animalelor.

La aceste întrebări membrii 
brigăzilor au dat răspunsuri ști
ințifice întrebuințînd în timpul

material di- 
schițe, hărți,

expunerii un bogat 
dactic ca mulaje, 
planșe etc.

Dacă în această 
brigăzi științifice au 
rezultate frumoase, nu 
lucru se poate spune 
brigada științifică din 
Vulcan care, în foc să de

direcție cele 
obți-
ace- 
des- 
cen-

trei 
nut 
lași 
pre 
trul
plaseze întregul colectiv al bri
găzii științifice la un cămin cul
tural, s-a mulțumit 
din brigadă 
tor care a 
Ori scopul 
a dispersa 
și de a expune o temă oarecare, 
ci de a se deplasa toată briga
da la căminul cultural respec
tiv pentru a răspunde la între
bările puse de cetățeni.

Pentru viitor se recomandă 
conducerilor căminelor culturale 
cit și conducerilor cluburilor mi
niere și din întreprinderi să se 
consulte cu oamenii muncii a- 
supra problemelor care-i fră- 
mîntă și care să fie trimise din 
timp brigăzilor științifice spre 
a fi lămurite. Se pot trimite în
trebări și direct subfilialei* 
S.R.S.C. din Petroșani pentru a 
li se 
va fi 
plasa

să trimită 
singur lec- 
conferință. 

nu este de

doar un
expus o 
brigăzii 
colectivul pe lectori

da răspuns iar acolo unde 
necesar brigada se va de- 
de cîte ori va fi nevoie.

ȘERBAN NICOLAE
secretarul subfilialei S.R.S.C.

La I. C. R. T. I. Petroșani

Munci voluntare
De la Petrila ne-a venit ves

tea că un număr de 30 de to
varășe din cadrul comisiei de 
femei a minei Petrila au pres
tat pînă acum 500 ore muncă 
voluntară în diferite acțiuni. Nu
mai la stivuirea unei însemnate 
cantități de cherestea, tovarășele 
Marinică Elena, Miklos luliana, 
Tulbure Irina. Lorincz Elena, 
Simion Maria, 
Constantin Matilda, 
ța, Baciu Mariana, 
și altele au efectuat 
muncă voluntară.

Tot în cinstea zilei de 
tie filaturistele din Lupeni 
cele 1289 ore muncă voluntară 
prestate au realizat o economie 
de 5000 lei.

Numărul orelor de muncă vo
luntară prestate de femeile de 
la filatura, mina și preparația 
Lupeni și de femeile casnice din 
Lupeni se ridică la 3300.

Pe întreaga Vale a Jiului nu
mărul orelor voluntare prestate 
de femei în cinstea zilei de 
Martie se ridică la 10.000.

M. L.

Lorincz
Căprar Viorica, 

Pîrvan Joi- 
Dan 
366

Ileanai 
ore de
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in
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La frizeria din cartierul 
Sterminos — Uricani
Cetățenii care sînt deserviți 

de frizeria din cartierul Stermi
nos din Uricani au atras în re
petate rînduri atenția lucrătoa
relor de aici asupra felului în 
care sînt tunși. Nu odată s-a 
întîmplat ca unii clienți să se 
aleagă cu o freză năstrușnică. 
Recent, ducîndu-mă la această 
frizerie pentru a mă tunde am 
rămas de-a dreptul surprins. Cît 
aî bate din palme am și fost 
tuns. Lucrul era executat însă 
sub orice critică. Cu toate pro
testele mele, am rămas cu freza j 
„aranjată" astfel că și azi, după 
o săptămînă, îmi este rușine 
să-mi descopăr capul în fața 
ortacilor mei.

Astfel stînd lucrurile mă simt 
obligat a sezisa și prin coloa
nele ziarului conducerea Coope
rativei 
Lupeni 
ca pe 
tîmple 
ale cooperativei 
zuri.

NEGUȚ GHEORGHE 
muncitor la mina Uricani

„Sprijinul minier" din 
de a lua măsuri concrete 
viitor să nu se mai în- 
în unitățile de frizerie 

asemenea ca

Munca sindicală trebuie substantial

In ultimii ani, mai ales în 
urma aplicării sistemului îmbu
nătățit de salarizare în indus
tria minieră, nivelul de trai al 
oamenilor muncii din Valea Jiu
lui a crescut considerabil. Aceas
tă creștere se oglindește suges
tiv prin faptul că în anul trecut 
s-au desfăcut prin I.C.R.T.l. și 
O.C.L. industrial mărfuri de larg 
consum în valoare de 60 milioa
ne lei peste plan, adică mai mult 
decît s-a desfăcut prin plan în 
anul 1950. Rezultatele obținute 
în primele două luni din acest 
an, cînd populația din raionul 
și regiunea noastră a primit 
mărfuri în valoare de circa 20 
milioane lei peste plan, sînt de 
asemenea concludente. Datorită 
rezultatelor obținute, întreprinde
rea se situează pe locul fruntaș 
între întrenrinderile similare din 
țară.

Toate aceste succese au fost 
pe larg reliefate în recenta a- 
dunare generală a membrilor de 
sindicat din unitate pentru as
cultarea dării de seamă și ale
gerea noului comitet sindical. 
Pe lîngă laturile pozitive ale 
muncii sindicale depuse pînă a- 
cum, participant la discuții, 
manifestîndu-și hotărîrea ca 
munca lor să fie mereu mai rod-

îmbunătățită 
nică, au scos la iveală și unele 
lipsuri din munca sindicală.

— Comitetul nostru sindical, 
spunea tov. Bredan Carol, putea 
să ne raporteze rezultate și mai 
bune, dar munca a fost lăsată 
doar în seama președintelui, tov. 
Budai Edmund. Restul tovarăși
lor aleși în comitet au fost doar 
membri onorifici, nu și-au dus 
la bun sfîrșit sarcinile primite.

Intr-adevăr, așa cum au ară
tat și alți vorbitori, printre care 
tov. Paicu Gheorghe, Cioară 
Aurel, Florescu Gheorghe, în 
cadrul întreprinderii munca po
litică de masă, întrecerea socia
listă a lăsat mult de dorit. To
varășa Bîrzoi Maria, care a 
răspuns în vechiul comitet de 
munca politică de masă și de 
activitatea culturală. în loc să 
organizeze manifestări culturale, 
vizionări colective de spectacole, 
conferințe pe teme de educație, 
a găsit cu cale să ducă acasă 
aparatul de radio al sindicatu
lui, să țină sub lacăt echipamen
tul sportiv, să dea uitării biblio
teca bogat înzestrată dar foarte 
puțin folosită de salariați. De a- 
semenea, ' - — -
socialistă 
preajma 
Mai, 23 
mal. fără

la. I.C.R.T.L întrecerea 
s-a organizat doar în 
unor sărbători ca 1 
August și atunci for- 
o urmărire concretă a

îndeplinirii angajamentelor asu
mate. Faptul că în anul trecut 
întreprinderea și-a îndeplinit cu 
41 zile înainte de termen planul 
anual se datorește nu atît acti
vității depuse de comitetul sin
dical de aici, ci mai mult abun
denței de mărfuri pe care in
dustria le-a trimis oamenilor 
muncii din raionul și regiunea 
noastră în cantități din ce în ce 
mai mari. Membrii de sindicat 
care au luat cuvîntul 
nea dării de seamă 
cu asprime delăsarea 
dat dovadă tov. Chiru 
re este și secretara organizației 
U.T.M.) în munca de antrenare 
a colectivului la întrecerea socia
listă.

Comitetul sindical a fost de 
asemenea criticat pentru 
că s-a îngrijit prea puțin 
drumarea și controlarea 
tății grupelor sindicale, 
vorbitori au arătat că în 
ritatea grupelor sindicale 
internă s-a limitat doar la 
gerea cotizațiilor sindicale. -

Cu deosebită tărie s-a ridicat 
în adunarea generală problema 
îmbunătățirii disciplinei în mun
că la I.C.R.T.l. O seamă de 
membri de sindicat au arătat că 
pînă acum se constată zilnic în- 
tîrzieri de la serviciu și alte acte

pe margi- 
au criticat
de care a 
Elena (ca-

faptul 
de In
activi- 
Mulți 
majo 
viața 
strîn-

i
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\ Colectivul secției brichetaj de la preparația Petrila a în- 
> cheiat luna trecută cu uni succes remarcabil. Prin muncă bine 
? organizată, secția brichetaj a dat peste sarcinile de plan 
r 3.545 tone brichete ovoide.
( De acest succes le vorbea, zilele trecute, ing. Breazu 
( Cornel șeful secției' brichetaj, maiștrilor acestei secții — Lipo- 
\ van Gheorghe și Maior Iosif. După cum se vede și în clișeu, 
) toți trei sînt bucuroși de rezultatele obținute în muncă.

Deputatul Marla Oordicnk»
Doctorul Maria Gordienko nu 

va uita nici acea noapte, nici pe 
Sașa Sakun, micul ei pacient. 
Părinții l-au adus la spital în 
comă. Inima aproape încetase să 
bată... Nu era timp de stat pe 
gînduri, orice minut era prețios.

Dar cum să vindeci o boală 
dacă nici nu știi despre ce este 
vorba ? Ce medicamente să reco
manzi bolnavului ? Cum să pro
cedezi pe dibuite, dacă orice 
greșeală poate costa viața micu
lui om, Sașa?

Numai o analiză 
poate oferi medi
cului un diag
nostic precis. Dar 
la laborator nu 
mai era nimeni. 
Nu trebuia pier
dut nici un minut, trebuia acționat 
imediat. Și Maria i-a făcut lui 
Sașa o injecție în spate. Picătură 
cu picătură se scurgea lichidul 
cefalo-rahidian. Acum el trebuia 
supus unei reacții. Dacă lichidul 
se va tulbura, înseamnă că boala 
a atins creierul. înseamnă că a- 
re meningită. Nu, lichidul nu s-a 
tulburat...

Atunci Maria va inocula bolna
vului serul antigripal, gamoglo- 
bulină, glucoză, vitamine. Apoi 
va veghea toată noaptea la că- 
pătîiul bolnavului. Spre diminea
ță Sașa 
pă două 
spitalul.

Acum 
terminat

de laboratot

Din viața și munca 
femeilor sovietice

s-a simțit mai bine. Du- 
zile el a părăsit sănătos

20 de ani Gordienko a 
Institutul de pediatrie și

de indisciplină. Toate acestea 
sînt bine cunoscute atît de co 
mitetul sindical cît și de con
ducerea întreprinderii (director 
tov. Goldstein Iosif) dar nici 
din partea comitetului sindical 
și nici din partea conducerii ad
ministrative nu s-au luat măsuri 
de remediere, s-a manifestat o 
atitudine împăciuitoristă față de 
funcționarele care vin tîrziu la 
serviciu, care pleacă din timpul 
programului de lucru

Față de lipsurile arătate, o 
bună parte din vină are și bi
roul organizației de partid, care 
nu a analizat temeinic activita
tea sindicală, nu a îndrumat în 
suficientă măsură comitetul sin
dical.

Adunarea generală a ales un 
nou comitet sindical, recoman- 
dîndu-i acestuia să analizeze 
profund lipsurile semnalate, să 
învețe din ele și să îmbunătă 
țească activitatea politico-organl- 
zatorică în întreprindere. Aceas
ta pentru că, așa cum se spune 
în hotărîrea adunării generale, 
prin intensificarea întrecerii so
cialiste pe baze concrete și spe
cifice unității, prin întărirea dis
ciplinei și a simțului de răspun
dere față de muncă, noul comi
tet sindical să contribuie din 
la obținerea unor rezultate 
reu mai bune în asigurarea 
facerii mărfurilor de larg
sum, cerute în cantități și sorti
mente variate de oamenii muncii 
din raionul și regiunea noastră.

GH. DUMITRESCU

plin 
me- 
des- 
con-

mal 
Pri- 
însă 
Ma-

a continuat să se pregătească 
departe pentru aspirantură, 
ma zi a războiului a pus 
capăt învățăturii. Maria, sau 
șenka, cum o numeau pe atunci
prietenii — o tînără fată cu gro
pițe în obraji, a plecat pe front. 
Cîți oameni, cîți răniți, cîți sufe
rinzi n-au trecut prin mîinile ei, 
pe cîți nu i-a readus la viață me
dicul militar Gordienko care vi
sase pe vremuri să devină medic 
de copii!

...Iar apoi din nou la Leningrad 
în sălile liniștite ale spitalului 

de copii, situat în 
apropiere de por
țile Narva în ra- 
ionul Kirov.

In practica Mă
riei Gordienko 
un caz grav. Dea mai existat 

data aceasta pacientul ei a fost 
un elev din clasa a V-a.

...îți amintești, Sașa, cum ie-au 
adus prietenii direct de la școală 
la spital ? Cum gemeai de du
rere, cum nu puteai respira? 
îndrăgiseși prea mult boxul. Nu 
ai vrut să ții seama de sfaturile 
medicilor și o dată mica ta ini
mă în vîrstă de 12 ani nu a mai 
rezistat la efortul sportiv și a 
cedat.

Le-ai pomenit în spital. Ți s-au 
administrat cele mai bune medi
camente, dar ele nu au ajutat. 
Erai considerat grav bolnav, a- 
proape pierdut. Lîngă patul tău 
■je v°r^ea in șoaptă, te examina 
îngrijorată o femeie cu înfățișa
rea severă, dar în același timp 
blinda.

Totuși este stenocardie — 
spus femeia

I s-a obiectat •
— Maria, doar stenocardia 

te o boală a adulților, care 
proape că nu se întîlnește la ado
lescenți.

- Si totuși este stenocardie...
Medicii adunați în jurul natu 

lui ezitau. Nici unul din ei nu 
mai îhtîlnise un caz de stenocar
die la copii, n-a avut ocazia să 
trateze adolescenți cu validol — 
un medicament pentru „adulți". 
Ce efect va avea acest mijloc pu
ternic asupra inimii copilului? 
în ce doză trebuie administrat ? 
Toate 
repede

— Mai rabdă puțin, Sașenka, 
și totul va merge bine, — îl în
curaja Maria, — picurind medi
camentul pe o bucată de zahăr.. 
După cîteva săptămini băiatul s-a 
întors la școală.

Micul Sașa Sakun, elevul Sa
șa Sumilov — Maria 
teste perfect de bine 
își amintește de încă 
pacienți ai ei, tineri 
Dar la Leningrad sînt 
oameni care își amintesc, cate o 
cunosc 
doctorului Maria Gordienko.

Dar nimic nu este mai apreciat 
decît munca neobosită, solicitudi
nea, bunătatea și atenția față de 
oameni. Pentru aceste calități oa
menii muncii din raionul Kirov 
al orașului Leningrad au ales-o 
pe Maria Gordienko deputat în 
Sovietul raional.

a

es- 
a-

inimii copilului ?

acestea trebuiau hotărite 
pentru că boala nu ceda.

își amin- 
de ei. Ea 
alți multi 
st adulți 
mai mulți

și îi sînt recunoscători
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Vizita Iui N.S. Hrușciov în Afganistan
KABUL 3 (Agerpres). TASS 

anunță :
La 2 martie N. S. Hrușciov, 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care se află 
într-o vizită de prietenie în Af
ganistan, a depus o coroană de 
flori la mormîntul regelui Na
dir Șah al Afganistanului, tatăl 
actualului rege, Zahir Șah.

In cursul aceleiași zile N. S. 
Hrușciov a făcut o vizită oficiată 
regelui Afganistanului, 
hammed Zahir Șah.

N. S. Hrușciov a

Mu-

oferit rege-

lui Afganistanului spre amintire 
un dar — o copie a fanionului 
trimis în Lună cu racheta cos- 
Sică sovietică. Apoi, între N. S. 

rușcîov și regele Afganistanu
lui a avut loc o îndelungată con
vorbire prietenească.

In cursul zilei de 2 martie pri
mul ministru al Afganistanului, 
Muhammed Daud, a oferit un 
prînz în cinstea președintelui 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov.

M. Daud și N. S. Hrușciov 
rostit cuvîntărî.

O—---------------

U. R. S. S. acordă Guineei ajutor tehnic 
și credite pe

CONAKRY 3 (Agerpres) TASS 
anunță :

In lunile ianuarie—februarie 
i960 la Conakry (Guineea) au 
avut loc tratative cu privire la 
stabilirea obiectivelor în construc
ția cărora Uniunea Sovietică va 
da ajutor tehnic în cadrul credi
tului pe termen lung.

La 1 martie la Conakry a avut 
loc semnarea protocolului potri
vit căruia în 1960—1963 guver
nul U.R.S.S. va acorda Republicii

al

au

Eroismul unui mecanic; 
de locomotivă sovietici

MOSCOVA (Agerpres). J 
Prezidiul Sovietului suprem f 

al U.R.S.S. a decorat cu ordi- J 
nul Lenin post mortem pe me- ț

• ■■■ ......... ♦
♦

o
* *
♦

canicul de locomotivă Vasili 
Kotov care a salvat de la in
cendiu o garnitură de tren cu 
petrol.

in timp ce Kotov conducea 
în apropiere de Stalingrad o

termen lung
Guineea ajutor tehnic în cons
truirea unor întreprinderi indus
triale, printre care o fabrică de 
ciment, o fabrică de cherestea, 
un combinat de pielărie și încăl 
țăminte, o fabrică de conserve, 
din fructe și legume, instalații 
frigorifere. Se prevede de aseme
nea să se acorde ajutor în efec
tuarea unor explorări geologice, 
în înființarea unui institut poli
tehnic ptentru 1500 de studenți, 
în construirea la Conakry a unui 
stadion cu 25.000 locuri. Cu aju
torul Uniunii. Sovietice se va 
reconstrui aeroportul din Cona
kry, sectorul de cale ferată Co
nakry—Mamu. Uniunea Sovieti
că va mai ajuta Republicii Gui
neea să organizeze o orezărie de 
stat pe o suprafață de 7000 ha. 
și să creeze ferme de animale de 
lapte.

Un bilanț tragic

garnitură de tren formată din I
62 de cisterne cu combustibil, îUi UC UJTOllU UUIIIUU.MIUII, J

la ■ una din cisterne s-a des- J 
chis robinetul. Mecanicul a o- ♦ 
prit trenul și a încercat să o-1 
prească pierderea de petrol. î 
In acest timp din cauza unor • 
seîntei care au căzut a izbuc- • 
nit un incendiu. Flăcările au * 
cuprins îmbrăcămintea lui Ko- î 
tov. Invingînd durerile Vasili J 
Kotov a desprins din garnitu- ♦ 
ră cisterna în flăcări și prin î 
aceasta a preîntîmpinat pier- J 
derea întregii garnituri. J

Curajosul mecanic de loco- • 
motivă s-a stins din viață în t 
urma arsurilor. •

franța așteaptă cu marc interes 
vizita lui N. S. Hrușciov

■ TEATRUL DE STAT < 
„VALEA JIULUI" l;
PETROȘANI ;l 

anunță spectacolele : ; I
sîmbătă 5 martie 1960 

PLATOU KRECET i 
i' piesă în 3 acte '
J și 5 tablouri ’I
? de Al. Korneiciuk ], 
<’ Regia artistică: I. Petrovici > 1: Scenografia: Lidia Pincus j

duminică 6 martie 1960 :

Cei din urmă ;
i i piesă în 4 acte ’
11 de Maxim Gorki
J1 Regia artistică : , >

Marcel Șoma
L Scenografia : Lidia Pincus /

unor personalități marcante ale vieții publice franceze

mă cînd îrs lagărul de concen
trare în care eram internat ur
măream cu toții înaintarea vic
torioasă a armatei ruse ale că
rei succese apropiau ziua, elibe
rării noastre. Doresc, a declarat 
Louis Terrenoire în continuare, 
ca atunci cînd țara noastră îl 
va găzdui pe dl. Hrușciov, fran
cezii să-și aducă aminte în pri
mul rînd de frăția de arme care 
unea cele două popoare ale noas
tre în lupta împotriva naziștilor". 

In revistă a apărut de aseme
nea o declarație a lui Edgar 
Faure, fost șef al guvernului fran
cez. El subliniază sinceritatea e- 
torturilor pașnice ale Uniunii 
Sovietice și marea- contribuție 
personală adusă de N. S. Hruș
ciov la această politică.

Cunoscutul economist francez 
Marcel Pellanque formulează 
dezideratul ca vizita lui N. S. 
Hrușciov să contribuie la o lăr
gire considerabilă a legăturilor 
economice și comerciale între 
Franța și Uniunea Sovietică. 
„In locul războiului rece, prefe
răm tratative, subliniază Eduard 
Depreux, secretar general al 
partidului socialist autonom. De 
aceea salutăm apropiata sosire a 
Iui Hrușciov în Franța. Fie ca 
tratativele, care vor fi purtate în 
cursul acestei vizite să sporeas
că sorții de izbîndă ai viitoarei 
conferințe Ia nivel înalt. Popoa
rele întregii lumi sînt mult in
teresate în dezarmare și în re
glementarea pașnică a proble
melor internaționale". Revista-, 
publică, de asemenea, o decla
rație a lui S. A. Vinogradov, 
ambasadorul U.R.S.S. în Fran
ța, care relevă importanța co
laborării dintre Uniunea Sovie
tică și Franța pentru consolida
rea păcii și securității în Europa. 

Ziarul „l’Humanite" a scos un 
supliment special consacrat apro
piatei vizite a lui N. S. Hruș
ciov. In- prima pagină figurează 
un portret a lui N. S. Hrușciov 
și saluturi care îi sînt adresate. 

Corespondentul din Marsilia al 
ziarului „l’Humanite", scrie că 
în ultima vreme toți locuitorii 
orașului așteaptă sosirea șefului 
guvernului sovietic, nutrind cu 
acest prilej speranțe în lărgirea 
legăturilor economice franco-so- 
vietice și în sporirea volumului 
transporturilor maritime.

Declarațiile

PARIS 3
La Paris 

un număr 
trat al revistei „Franța-U.R.S.S.", 
consacrat apropiatei vizite a lui 
N. S. Hrușciov în Franța. Ma
terialele publicate în 
yistă dovedesc că 
Franței așteaptă cu 
res sosirea șefului 
sovietic și speră că această vizi
tă va duce la întărirea legături
lor de prietenie dintre popoarele 
celor două țări. Iată declarația 
lui Jacques Duclos, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
Francez: Această vizită este de 
o însemnătate excepțională și 
va reafirmai sentimentele priete
nești care leaigă poporul francez 
și cel sovietic, în a căror me
morie este vie amintirea despre 
lupta comună împotriva Germa
niei hitleriste. Jacques Duclos 
subliniază că eforturile perseve
rente ale Uniunii Sovietice, în
dreptate spre reglementarea pe 
cale pașnică a problemei ger
mane și a problemei Berlinu
lui, corespund intereselor Fran
ței.

„Acum cîteva zile, scrie Louis 
Terrenoire, președintele grupului 
parlamentar al partidului de gu 
vernămînt U.N.R., am fost de 
față la avanpremiera 
foarte bun, consacrat 
„Normandie-Niemen".
m-a transportat cu 15

(Agerpres).
a ieșit de sub tipar 
special frumos ilus-

această re- 
populația 

mare inte- 
guvernului

unui film 
escadrilei 

Filmul 
ani în ur-

O. C. L. Produse 
Industriale

PETROȘANI 

anunță că în ziua de 
1 martie 1960 

s-a deschis expoziția 
DE MĂTĂSURI 

cu vînzare în cinstea zilei 

de 8 MARTIE 
în magazinul de textile 

nr. 1 Petroșani.

RABAT (Agerpres).
După cum s-a mai anuntat în 

noaptea spre 1 martie în Maroc 
a avut loc un puternic cutremur 
de pămînt cu epicentrul în ora
șul Agadir, situat pe litoralul 
Atlanticului în partea de sud- 
vest a țării. Potrivit datelor sta
țiunii seismice din Rabat în ce 
privește proporțiile, această ca
tastrofă amintește de cunoscutul 
cutremur de pămînt de la Lisa
bona

In
care 
rașul 
proporție de trei pătrimi. A fost

din 1755.
prima fază a cutremurului 
a durat cîteva secunde, o- 
Agadir a fost distrus în

distrusă în special suburbia lo
cuită de marocani.

20 la sută din casele din a- 
ceastă regiune au fost transfor
mate în ruine. In „Orașul nou" 
—■ cartierul european — au 
fost distruse 70 la sută din lo
cuințe. Au fost distruse șosele, 
circulația a fost întreruptă.

Potrivit datelor preliminare, 
din 40.000 locuitori ai orașului 
Agadir 5000 au pierit sub dărî- 
măturile clădirilor sau au fost 
schilodiți. Aici au fost lansate 
cu parașute medicamente și per
sonal medical. Lucrările de sal
vare continuă.

i S-a încheiat 
importantă 
a vizitei lui N.S. 
Hrușciov în țările
Asiei. După India și Birmania, In. 
donezia l-a întîmpinat pe șeful 
guvernului sovietic cu entuziasm 
prietenesc, iar tratativele sovieto- 
indoneziene la nivel înalt s-au 
soldat cu rezultate deosebit de 
rodnice. Țara „celor 3.000 de in
sule" răspîndite pe sute și mii 
de kilometri în regiunea ecuato
rială a sud-estului asiatic, care 
a pășit pe calea consolidării in
dependenței, a adoptat în nume
roase probleme internaționale ma
jore, un punct de vedere asemă
nător cu cel al Uniunii Sovie
tice și al celorlalte țări socialis
te. Faptul că acum, în preajma 
conferinței la nivel înalt Est- 
Vest, aproximativ o jumătate de 
miliard de oameni din India, 
Birmania și Indonezia sprijină 
realizarea dezarmării, ca mijloc 
al întăririi coexistenței pașnice 
și se pronunță cu fermitate în 
favoarea păcii, este deosebit de 
important pentru destinderea care 
s a conturat la orizontul vieții 
politice internaționale.

J. Nehru, A. Sukarno și alți 
conducători ai țărilor asiatice 
s-au pronunțat în favoarea parti
cipării țărilor neangajate în ac
tualele blocuri militare existente 
în lume la tratativele importan

.„j'O pagină glorioasă în relațiile Uniunii Sovietice 
cu țările independente ale Asiei
te care vor avea loc în viitori 
Uniunea Sovietică a sprijinit, fi
rește, acest punct de vedere, căci 
țările independente care au sfă
râmat lanțurile colonialismului 
pot aduce cu adevărat un aport 
de seamă la menținerea și con
solidarea păcii în întreaga lu
me. Numai puterile care au pier
dut privilegiile coloniale, fiind 
constrânse de avîntul mișcării de 
eliberare națională din perioada 
postbelică să acorde independen
ță anumitor colonii, nu au mo
tiv să fie satisfăcute că alături 
de glasul marilor puteri, se va 
face auzit glasul Asiei noi, ai 
Africii noi

Bilanțul pozitiv al călătoriei 
lui N.S. Hrușciov în India, Bir
mania și Indonezia a fost subli
niat de presa din aceste țări în 
unanimitate. Ziarul indian „Am
rita Bazar Patrika" scria: „A- 
cum 5 ani cînd N. S. Hrușciov 
a vizitat țara noastră el a de
venit bunul nostru prieten. A- 
ceastă prietenie s-a întărit și mai 
mult în cursul actualei sale vi
zite. în domeniile economic și 
cultural Uniunea Sovietică și In’ 
dia nu au fost încă niciodată a 
tît de apropiate ca acum". In 
articolul său redacțional „Suluh

Indonezia" sublinia că U.R.S.S. 
respectă politica externă a Indo
neziei și că documentele semna
te — inclusiv acordul economic 
prin care Indonezia va primi un 
credit de 250 milioane de dolari 
în condiții extrem de avantajoa
se — constituie un important, 
sprijin pentru menținerea păcii.

Relațiile dintre Uniunea So
vietică și țările independente din 
Asia se bazează pe respectarea 
principiilor coexistenței pașnice, 
fără nici un amestec în treburile 
interne ale celorlalte țări, pe ba
za principiilor adoptate la istori
ca conferință de la Bandung. Ță
rile socialiste sprijină năzuința 
țărilor care și-au cucerit inde
pendența de lichidare a colonia
lismului în întreaga lume, ceea 
ce evident ar corespunde și inte
reselor consolidării păcii, deoa
rece independența națională Cons
tituie o temelie trainică pentru 
înțelegerea între popoare. Lao
laltă, țările socialiste și țările 
independente din Asia, au subli
niat și subliniază cu fiecare pri
lej că orice divergență între sta
te trebuie să fie rezolvată prin 
mijloace pașnice. Reglementarea 
problemelor dintre R.P. Chineză 
și Uniunea Birmană și încheie

rea tratatului de prietenie și nea 
gresiune între cele două țări, 
constituie o confirmare a acestui 
lucru. Apropiatele tratative chino- 
indiene în problemele de frontie
ră care vor fi duse cu prilejul 
vizitei premierului Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu En-lai 
la Delhi, sînt menite să înlăture 
litigiul de Ia granița dintre cele 
două state prietene.

Călătoria lui N. S. Hrușciov 
în țările Asiei se încheie cu vizP 
tarea Afganistanului, al cărui po
por s-a pregătit sărbătorește să-l 
întîmpine pe înaltul oaspete, ex- 
primîndu-și recunoștința pentru 
faptul că Uniunea Sovietică a. 
jută Afganistanul, la fel ca și pe 
celelalte țări independente de pe 
continentul asiatic, să-și dezvolte 
economia.

Vizita șefului guvernului sovie
tic în țările Asiei se dovedește 
un mare succes.

In istoria relațiilor țărilor so
cialiste cu țările independente din 
Asia, actuala călătorie a lui N. 
S. Hrușciov va ocupa neîndoielnic 
un loc de seamă. Ea dovedește 
că politica de pace a Uniunii So
vietice și a celorlalte țări socia
liste are din ce în ce mai mulți 
sprijinitori, iar țările indepen
dente au în țările socialiste prie
teni de nădejde, pe care se pot 
bizui pentru a nu cădea din nou 
în ghiarele colonialiștilor.

Z. FLOREA

PR06RAM DE RADIO
5 martie

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 10,00 Limba noas
tră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur (reluare), 10,30 Școala și 
viața (reluare), 12,00 Muzică u- 
șoară din țări prietene, 13 
Concert de prînz, 15,10 Potpu
riuri de muzică ușoară. 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,25 Muzi
că ușoară de compozitori ro- 
mîni, 18,00 Roza vînturilor, 
19,05 „Copiii cetății de foc".
19.15 Muzică de dans, 20,10 Pe 
teme internaționale, 20,30 La 
microfon : „Satira și umorul",
21.15 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 14,07 Din muzica 
ușoară a compozitorilor sovie
tici, 15,00 „Compozitorii noștri 
cîntă viața nouă a Patriei",
16.15 Concert popular, 17,30 
Sfatul medicului, 18,05 Muzică 
corală romînească, 18,30 Lecturi 
la cererea ascultătorilor, 19,00 
„Cu cîntecul și jocul de-a lun
gul Oltului", 21,15 „La sfîrșit 
de săptămînă, cîntec, joc și voie 
bună", 22,00 Muzică de dans.

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
5 martie

PETROȘANI -r AL. SAHIA: 
Intîlnire cu viața; PETRILA: 
Trenul prieteniei; ANINOASA; 
Căsnicia Lorentz ; VULCAN : 
Mama vitregă; LUPENI : Dra
gostea nu se cumpără; BARBĂ- 
TFNI : Vrăjitoarele din Salem; 
URICANI : Prin fier și foc. (Res
ponsabilii cinematografelor 7 
Noiembrie și Muncitoresc — Pe
troșani, Lonea, Livezeni și Cri- 
vidia n-au trimis programarea 
filmelor pe luna martie).


