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Proletari din toate tarile, unițî-vă!

4 pag. 20 bani

Fluncâ rodnică la mina Petrila

T 6 Martie 1945 — o dată memorabilă 
în istoria poporului nostru

La secția de brichetaj a prepa- 
rației Petrila o femeie mică, bru
netă face abonamente pentru zia
re. Ea le și difuzează. Pe întrea
ga preparație aceeași femeie răs
punde în cadrul comitetului sin- 

'dical și de munca cu femeile. E 
membră de partid, o tovarășă de 
nădejde, o femeie încercată în 
lupta cu viața.

Tovarășa Olga așa i se adre- 
•ază muncitorii secției briche- 

.uj, inginerii și tehnicienii prepa
ratei, toți cei pe care treburile 
îi poartă pe la sculăria secției 
brichetaj. Matyuș Olga lucrează 
la sculăria secției brichetaj. Cînd 
cerințele producției an făcut sim
țită lipsa de cadre calificate, Ma- 
tyus Olga a fost printre primele 
femei care s-au calificat. Califi
carea îi prinde bine. O ajută în 
munca ei de fiecare zi. Astfel, 
ea știe ce unelte și materiale se 
folosesc’ pentru fiecare lucrare și 
pregătește totul la îndemînă. Din 
lăzile cu „comori" cum le spune 
ea cutiilor în care stau șuruburi,

M. LAZUR

(Continuare în pag. 3-a)

Consfătuire pe teme de construcții
Vineri a avut loc la Petroșani 

Oi consfătuire organizată de zia
rul regional „Drumul socialismu
lui" împreună cu Comitetul 
raional de partid. In cadrul cons
fătuirii au fost analizate proble
me în legătură cu îmbunătățirea 
activității de construcții de locu
ințe din Valea Jiului. La consfă
tuire au participat tov. Neagu 
Wilhelm, secretar al Comitetului 
raional de partid Petroșani, Filip 
Coman, vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Sfatului popu
lar regional, Șulea Gheorghe, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular raional Petro
șani, conducători ai T.R.C.H., 
D.S.A.P.C., Hunedoara, reprezen-

Astăzi, primele jocuri din returul 
categoriei A la fotbal

Iubitorii sportului cu balonul 
rotund vor urmări astăzi la 
București, Constanța, Ploești, 
Orașul Stalin și Petroșani, pri
mele jocuri din returul catego
riei A la fotbal.

Firește, pentru noi, în centrul 
atenției este jocul de la Petro
șani dintre C.C.A., fruntașa 
clasamentului și Jiul Petroșani, 
actualmente pe ultimul loc. A- 
ceasta însă nu va face decît să 
sporească atît interesul publi
cului pentru joc cît și disputa 
dintre cele două „extreme" ale 
clasamentului. Militarii au so
sit sîmbătă dimineață în Petro
șani fără doi titulari: Constan
tin și Alexandrescu (care sînt 
accidentați). Ei vor alinia deci 
următoarea formație probabilă: 
Voinescu, Zavoda I, Apolzan, 
Dragomirescu, Jenei, Bone, Ca-

Luna februarie a constituit pentru minerii din Petrila un 
nou prilej de afirmare în întrecerea cu celelalte colective mi 
niere din bazinul Văii Jiului. Măsurile tehnico-organizatorice 
luate precum și aplicarea unor metode de mare productivi
tate au făcut ca planul lunar la extracția cărbunelui pe în- 

Î, treaga mină să fie depășit cu 7199 tone. In același timp aici 
a fost realizat cel mai mare randament pe bazin: 1,177 tone

ț de cărbune pe post.

Sectorul cu cele mat mari 
randamente

Minerii sectorului III au de 
venit cunoscuți în Valea Jiului 
prin randamentele mari pe care 
le obțin.

Brigada condusă de minerul 
Kando Nicolae. de exemplu, a 
obținut în luna trecută un ran
dament mediu de 7,2 tone căr
bune pe post. Tot în acest timp, 
minerii din brigăzile conduse de 
Szabo Carol și Tereny Ludovic 
au lucrat cu un randament de 
aproape 7 tone cărbune pe fie
care post prestat.

Pe întregul sector, producti
vitatea muncii a fost depășită 
cu 34 la sută. Pe această bază 
minerii sectorului III au extras 
în luna februarie aproape 4.000 
tone de cărbune în plus față de 
plan, ocupînd astfel primul locplan, ocupînd astfel primul 
în întrecerea pe exploatare.

ex-

CărLune mult 
dar șî de calitate!

Colectivul sectorului IV a 
tras în luna trecută mai mult 
de 1000 tone de cărbune peste 
plan. Printre brigăzile care au 
depus o activitate rodnică, con
tribuind din plin la rezultatul 
înregistrat pe sector, se numără 
și cele conduse de K.arda Eme- 
ric și Gaia Grigore. Acestea au 

tanți ai I.S.C.A.S. București, Di
recției de investiții C.C.V.J. și 
alții.

In cadrul consfătuirii tov. ing. 
Mihail Lazăr din cadrul Inspec
ției de stat în construcții a 
C.S.C.A.S. a prezentat un amplu 
referat asupra activității 
I.S.C.A.S. și T.R.C.H. în reali
zarea de proiecte și construcții 
de locuințe mai ieftine, mai con
fortabile, de calitate și în termen 
scurt. Referatul a scos în evidență 
și activitatea desfășurată de be
neficiarul de construcții C.C.V.J.

Pe marginea referatului s-au 
purtat ample discuții făcîndu-se 
prețioase propuneri de îmbunătă
țire a muncii de viitor.

coveanu, Constantinescu, Racsi, 
Zavoda II și Tătaru. Echipa 
Jiul s-a pregătit pentru acest 
joc foarte serios. Ea a susținut 
joi un ultim antrenament prim- 
tr-uni meci de verificare la Pe
trila în compania, formației de 
categoria B Știința Craiova de 
care a dispus cu 3—1. Azi Jiul 
va alinia probabil următoarea 
formație: Crîsnic, Romoșan,
Vasiti, Tîlvescu, Farkas, Cri- 
șan, Chibea, Cosmoc, Ciurdă- 
rescu, Crăciun, Nertea. Jocul de 
azi începe la orele 15,30.

Cu toată diferența de locuri 
în clasament, fără a contesta 
valoarea oaspeților, jucătorii 
Jiului sînt hotărîți să le amin
tească de penultima etapă din ( 
campionatul trecut cînd pe te- j 
ren propriu militarii au fost ( 
întrecuți de petroșăneni cu 1—0. j
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trimis la suprafață cantități a- 
preciabile de cărbune în plus.

Dacă în luna februarie colec
tivul sectorului IV a reușit să 
dea peste plan mai mult de 1000 
tone de cărbune, nu același lu
cru se poate spune însă despre 
calitatea acestuia. Astfel, cărbu
nele extras în acest timp a con
ținut mult șist, fapt pentru care 
sectorul a suferit penalizări. 
Este necesar ca pe viitor minerii 
și tehnicienii sectorului să acor
de mai multă atenție alegerii 
șistului vizibil în abataje.

Brîgada de la abatajul 
figuri de pe stratul 9
Brigada de mineri condusă de 

Neagu Gheorghe se numără prin
tre brigăzile fruntașe ale secto
rului I. Lucrînd într-un abataj 
figuri de pe stratul 9, membrii 
acestei brigăzi obțin succese tot 
mai însemnate în întrecere. In 
luna trecută, de pildă, ei au ex
tras peste plan 232 tone de căr
bune, depășindu-și randamentul 
planificat cu peste o tonă pe post. 
Ca urmare a realizărilor obți
nute, brigada din care fac parte 
minerii Savenco Vasile. Cucoș 
Gheorghe, Tăbăcaru Vasile și 
alții a obținut în luna februarie 
un cîștig de 103 lei pe post de 
miner și de 90 lei pe post de 
ajutor miner.

Vitele sporite la înaintări
O bună parte a brigăzilor de 

mineri ce efectuează lucrări de 
pregătiri la mina Petrila au rea
lizat în luna trecută viteze spo
rite de avansare. Bunăoară, bri
gada de mineri condusă de co- 
munistul Sombgyi Tuliu din sec
torul XI investiții a obținut o 
viteză medie zilnică de 5 m. 1. 
într-o galerie simplă. Minerii 
brigăzii lui Barany Iosif din a- 
celași sector lucrînd într-o ga
lerie de cercetare, armată 
inele de bolțari, a realizat o 
teză medie zilnică de peste 
metri.

Viteze sporite de avansare 
lucrările de pregătiri au 
zat de asemenea brigăzile 
rilor Gheorghe Tănase, 
Dumitru, Kibedi Adalbert 
tele din sectoarele minei Petrila.

C. MATEESCU
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IN, CLIȘEU: Marcu Dumitru citind tovarășilor săi scrisoarea 
primită de la colectivul întreprin derii „Steaua roșie" — Bacău,

astăzi 15 ani de 
primului guvern 

istoria patriei 
martie 1945, po- 
condus de Parti-

Se împlinesc 
la instaurarea 
democratic în 
noastre. La 6 
porul muncitor 
dul Comunist ’Romîni a instau
rat puterea populară, croindu-și 
astfel drum larg spre noi și im
portante victorii pe calea revo
luției socialiste.

Făurirea puterii populare con
stituie cea mai importantă cu
cerire a poporului nostru. Vic
toria insurecției armate de la 
23 August 1944 a descătușat 
avîntul revoluționar al maselor 
populare hotărîte să scuture 
pentru totdeauna jugul exploa
tării burghezo-moșierești, să cu
cerească libertăți depline, să 
meargă ferm înainte pe calea 
democrației populare. Conduse 
de P.C.R. masele populare au 
zdrobit încercările desperate ale 
claselor exploatatoare de ai-șil 
menține pozițiile, măturînd din 
calea lor guvernele reacționare 
conduse de Sănătescu și Rădes- 
cu. Prin luptă eroică, clasa 
muncitoare, în alianță cu țără
nimea muncitoare a zdrobit în
cercările partidelor reacționare 
în frunte cu monarhia de a pune 
la cale cu ajutorul cercurilor im
perialiste a unei lovituri de stat, 
de a dezlănțui războiul civil. 
Infruntînd greutăți imense pro
vocate de sabotajul claselor ex
ploatatoare, de haosul economic 
și ruina de pe urma războiului 
hitlerist, masele populare în 
frunte cu eroica noastră clasă 
muncitoare au luptat sub con
ducerea partidului comuniștilor, 
pentru doborîrea reacțiunii. Prin 
uriașele manifestații de la 6 
Martie 1945 oamenii muncii au 
salutat cu înflăcărare formarea 
guvernului democratic prezidat 
de dr. Petru Groza, guvern în 
care reprezentanții clasei mun
citoare aveau rolul preponderent. 
Astfel la 6 Martie 1945 a fost 
instaurată puterea democrat- 
populară a cărei bază este ali
anța indestructibilă dintre clasa 
muncitoare și țărănimea munci
toare. Puterea populară consti
tuie cea mai importantă cucerire 
a oamenilor muncii de la 
și -sate.

Victoria de la 6 Martie 
a deschis poporului nostru 
larg spre noi izbînzi.
sprijinul ferm al maselor popu
lare, guvernul democratic a tre
cut la lichidarea rămășițelor 
feudale de la sate, la desființa
rea moșierimii ca clasă.

întărirea pozițiilor politice și 
economice ale clasei muncitoare, 
demascarea și izolarea partidelor 
burghezo-moșierești au asigurat 
condiții pentru înfăptuirea unor 
importante reforme democratice, 
pentru zdrobirea forțelor poli
tice ale burgheziei și moșieri
mii. Sub conducerea partidului, 
clasa muncitoare sprijinită de ță
rănimea muncitoare a trecut la

orașe

1945 
drum 
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INOVATORUL MARCU DUMITRU
Lăcătușul Marcu Dumitru de 

la preparația Petrila este inova
tor. Cu cîteva luni în urmă, du
pă un studiu amănunțit, el a con
ceput un dispozitiv pentru tăiat 
fier cu diametrul de 60—150 mm. 
Această inovație rezolvă pro
blema tăierii țevilor din care se 
confecționează rulouri pentru ben- 

alungarea din. guvern a ultimi
lor reprezentanți ai burgheziei, 
la răsturnarea monarhiei și pro
clamarea Republicii Populare 
Romîne.

Cucerirea de către popor a îm 
tregii puteri politice i-a dat po
sibilitatea de a trece la construi
rea vieții noi, socialiste.

De la memorabilele evenimente 
de la 6 Martie 1945 au trecut 
15 ani. Puterea populară a. dat 
poporului nostru posibilitatea de 
a obține victorii de importanță 
istorică în lupta pentru construi
rea vieții noi, socialiste. Dintr-o 
țară ținută în cruntă înapoiere 
de stăpînirea burghezo-moșie- 
rească, jefuită de monopolurile 
imperialiste, ruinată de crihiina- 
lul război anti sovietic, țara noas
tră a devenit puternică, înflori
toare. Un interval de 15 ani este 
un termen istoricește scurt, dar 
în acest timp, poporul nostru a 
făurit sub conducerea partidului 
o industrie puternică, a dobîn- 
dit succese importante în dez
voltarea agriculturii, în ridica
rea nivelului său de trai și de 
cultură. Republica noastră popu
lară, membră a marii familii a 
țărilor socialiste în frunte cu U- 
niiunea Sovietică și-a cucerit un 
puternic prestigiu internațional, 
constituind un factor activ în 
lupta pentru pace și progresul 
omenirii.

La a 15-a aniversare a eve
nimentelor de la 6 Martie 1945, 
poporul muncitor își exprimă ho- 
tărîrea fermă de a strînge tot 
mai puternic rîndurile în jurul 
conducătorului său încercat, 
Partidul Muncitoresc Romîn, de 
a înfăptui politica sa leninistă 
— garanția înaintării noastre cu 
succes spre victoria deplină a 
socialismului, de a apăra ca pe 
lumina ochilor puterea populară 
care constituie cea mai impor
tantă cucerire a poporului nos
tru.

Conferințe închinate 
aniversării instaurării 

puterii populare 
în țara noastră

Cu ocazia zilei de 6 Martie, 
subfiliala S.R.S.C. Petroșani, în 
colaborare ...cu _ Secția _de’ învățâ- 
mînt și cultură a Sfatului popu
lar raional și Consiliul sindical 
local, a organizat ținerea de con
ferințe pe tema: „A 15-a ani
versare a instaurării puterii popu
lare", în toate centrele miniere, 
întreprinderile și instituțiile im
portante din raion.

Primele conferințe s-au ținut 
vineri și sîmbătă, în localitățile 
Petroșani și Bănița.

Astăzi, aceeași temă va fi ex
pusă în centrele Lupeni, Vulcan, 
Aninoasa, Lonea și la căminul 
cultural din Bărbătem.

N. ȘERBAN
Corespondent

zile de transport. Inovația aduce 
și o economie însemnată, ținînd 
cont că vechiul sistem de tăiere 
a țevilor prin sudură autogenă 
s-a înlocuit cu un dispozitiv care 
poate fi manipulat de un singur 
muncitor necalificat, fără ca să 
mai fie nevoie de aparat de su
dură, oxigen și carbid.

Inovația s-a dovedit folositoare 
și a fost aplicată, iar cabinetul 
tehnic l-a premiat pe inovator și 
a propus inovația pentru genera
lizare.

Marcu Dumitru, împreună cu 
echipa sa a mai găsit și alte 
rezerve interne, prin folosirea 
cărora într-un timp foarte scurt 
a realizat peste 30.000 lei eco
nomii.

Intr-una din zile, tocmai cînd 
lăcătușul Marcu era preocupat 
cu studiul unei perfecționări, 
spre surprinderea tovarășilor săi 
a fost căutat de factorul poștal. 
Ce-i drept, nici el nu s-a aștep
tat la apariția poștașului. Mult 
s-a bucurat cînd a aflat că are 
de primit de la fabrica de hîrtie 
și celuloză „Steaua roșie"-Ba- 
cău, un premiu de stimulare pen
tru inovația sa care a fost apli
cată de colectivul întreprinderii.

M. L.



Cînd a venit pentru prima 
oară la club, Ungureanu Vasile 
era aproape un copil. Abia tre
cuse în anul doi de ucenicie.

De atunci au trecut cinci ani...
Revăzînd azi albumul clubu

lui Jiul Petroșani — o adevă
rată istorie a clubului în ima
gini — din fotografiile fiecărui 
spectacol sau program artistic 
îți apare mereu 
vesel chipul lui 
Ungureanu Va
sile. Iată numai 
cîteva.: în 1956
— în una, care 
surprinde schim
bul de experien
ță dintre forma
țiile artistice ale 
cooperatorilor din 
Petroșani și Hu
nedoara îl ve
dem și pe Un
gureanu; în 1957
— o fotografie
pt>țin reușită și totuși valoroasă. 
Ea reprezintă echipa de dansuri 
a clubului „Jiul" la concursul 
regional, la care a ocupat locul 
11. Echipa este condusă de tî- 
nărul Ungureanu; 1959 De
va. Festivalul regional al tine
retului. In fotografie, tabloul 
„Cîntă mina" din spectacolul 
„Un inel... și o poveste adevă
rată" prezentat la clubul Jiul. 
Prezentator Vasilică Ungureanu. 
In 1960 nu s-au făcut încă fo
tografii, dar ele ar putea îi e- 
xecutate oricînd la repetițiile 
celor două formații de dansuri 
conduse de tînărul Ungureanu.

Pe oricare dintre artiștii a-
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O nouă brigadă 

artistică de agitație
Pionierii de la Școala de 4 

ani din Bărbăteni au alcătuit de 
curînd o brigadă artistică de a- 
gitație. Programul întocmit cu 
sprijinul tov. I. Burețea și M. 
Lazăr, membri ai cercului lite
rar „N. Labiș" din Lupeni și, 
respectiv, „Minerul" Petroșani 
cuprinde numeroase aspecte in
spirate din viața școlii.

Acest program va fi prezen
tat cu prilejul Festivalului artis
tic republican al pionierilor și 
școlarilor, la faza interșcoli care 
Va avea loc în curînd.

V. DRAGAN
corespondent

AT© U L
matori ai clubului Jiul ai în-, 
treba ce părere are despre tî
nărul Ungureanu ți s-ar răsn- 
punde fără ezitare: „E un to
varăș muncitor, talentat, perse
verent și foarte disciplinat".

Aceasta o spune și panoul de. 
onoare al clubului, unde poate 
fi văzută și fotografia lui — a- 
ceeași pe care o publicăm și 

noi alăturat. O
dovadă elocven
tă a rezultatelor 
bune obținute 
în producție și 
activitatea cultu- 
ral-artistică este 
faptul că tînărul 
Ungureanu a fost 
primit în rîndul 
candidaților de 
partid.

Spectatorii din 
Petroșani vor

avea ocazia să-l vadă la 8 Mar
tie pe acest dansator în pro
gramul pe care formația coope
ratorilor îl închină Zilei femeii, 
împreună cu tînăra Ileana Co
vrig, el formează prima pereche 
a echipei de dansuri.

M. D.
♦♦ ------ -----------------------

Pianul e un instrument care cere multă pricepere ca să-l 
poți stăpîni, o rară vioiciune a mîinilor și o ureche muzicală 
bine formată. De aceea, la orele de pian ale secției dih Pe
troșani a Școlii elementare de muzică din Deva, condusă de 
prof. Man Natalia, se dă o mare atenție digitației, pregătirii 
degetelor elevelor; înainte de a se trece la exercițiile de pian 
propriu-zise. lat-o în clișeu pe Haiduc Adriana, fiică de mi
ner, repetînd mișcările mîinilor profesoarei.

CALENDAR E. R. S. C.

Program de Secții 
și conferințe

Universitatea publică
Luni, orele 19—20, saia Școa

la medie (secția maghiară) : 
limba engleză; orele 20—21, în 
aceeași sală, limba rusă, iar în 
sala A.S.I.T., limba engleză.

Marți, orele 19—20, Școala 
populară de artă : istoria muzi
cii, lecția „Beethowen", urmată 
de audiție muzicală : „Simfonia 
a VÎII-a" și „Concert pentru vi
oară și cameră".

Miercuri, orele 20—21. sala 
A.S.I.T.: istoria artelor plastice, 
lecția: „Renașterea în Italia".

Joi, orele 19---20, sala Școala 
medie (secția maghiară) limba 
rusă și limba engleză; ora 20—- 
21, în aceeași sală, limba rusă, 
iar în sală A.S.I.T., limba en
gleză.

Vineri, orele 19--20, sala 
Școala medie (secția maghiară) 
limba franceză și istoria teatru
lui, lecția „Renașterea engleză".

Duminică, orele 9—10, sala 
A.S.I.T. : fizică, lecția „Noțiuni 
de, dinamică"; orele 10—-11, chi
mie: „Sulful"; orele 11, mate
matică : „înmulțiri algebrice".

'STE7WUT. 'ROȘU

Fiind întrebate cum întîmpină Ziua femeii, actrițele Teatrului 
de stat din Petroșani au dat un singur răspuns : „Printr-o inter
pretare artistică din ce în ce mai bună". Acest lucru l-au do
vedit „în scenă", cu prisosință și principalele interprete feminine 
din piesa Makar Dubrava, Anai Colda și Elisabeta Bclba, din 
fotografia de fața.

NOTA DE SPECTATOR

INIȚIATIVA BUNAO
Comitetul de instituție de la 

Teatrul de stat Petroșani (pre
ședinte tov. Marin Dumitrescu) 
a avut o inițiativă lăudabilă, 
mobilizînd o mînă de actori pen
tru a pune în scenă o piesă, 
pregătită în timpul lor liber. In 
acest scop s-a ales comedia în 
trei acte „Casa din strada Coș- 
buc nr. 10“ de Florin Vasiliu. 
Alegerea (chiar dacă nu este 
cea mai fericită) oglindește 
preocuparea pentru a oferi oa
menilor muncii, în afara reper
toriului teatrului, o seară plă-

—=★=— -------

Din activitatea 
pionierilor vulcăneni 

Concurs „Drumeții veseli**
Azi dimineață, în orașul Vul

can are loc un interesant con
curs „Drumeții veseli" al pio
nierilor.

Se întrec cu acest prilej re
prezentanți ai claselor a Vil-a 
A și B, pe tema : „Organizația 
revoluționară de pionieri". Pe 
cîștigătorii concursului îi aș
teaptă numeroase premii în 
cărți și obiecte.

Ultimele repetiții
In vederea Festivalului ar

tistic republican al pionierilor 
și școlarilor, în prezent se fac 
ultimele repetiții de către an
samblul celor mici de la Școala 
de 7 ani din Vulcan. La concurs 
se va prezenta un cor mixt de 
100 persoane, 3 echipe de dan
suri, 5 soliști vocali și instru
mentiști, o echipă de recitatori 
și o orchestră. 

cută, veselă. Comedia mai sus 
amintită este construită din dia
loguri pline de vioiciune și haz, 
avînd darul să provoace deseori 
rîsul spectatorilor împotriva u- 
nor mentalități vechi, ridicole. 
Nu este cazul să se facă o ana
liză a piesei, dar trebuie arătat 
că s-ar fi putut găsi o comedie 
mai bogată în conținut pentru 
prezentare.

Interpretarea plină de elar 
caracterizează colectivul care 
participat la punerea în scenă 
a piesei.

In regia lui D. Căpitanu s-a 
realizat un spectacol plăcut, ca
re are darul să atragă un nu
meros public. Dintre interpreți 
se remarcă în mod deosebit Du
mitru Drăcea (Tînărul), care — 
în diferite compoziții — a creat 
tipuri interesante, pline de umor, 
făcîndu-se remarcat prin sigu
ranța jocului său, prin trecerile 
firești de la o situație la alta. 
Jocul său a evidențiat chipul lu
minos al omului cu o educație 
nouă, calitățile sufletești ale a- 
cestuia.

Pe linia unei interpretări me
ritorii se situează jocul lui Va
ier Donca (Bătrînui). Și ceilalți 
interpreți, Jeana Costa (doamna 
Caliope), Ștefania Donca (Ră-_ 
dița) și Alexandru Zecu (ing 
ner Obreja) merită note bune 
pentru jocul lor. Doar Jeana 
Costa pe alocuri îngroașă linia 
jocului, tinde spre efecte scenice 
ieftine.

Cu rezerva făcută cu privire 
la alegerea acestei comedii, ini
țiativa pregătirii unor spectacole 
în afara planului este bună și 
trebuie continuată.

V. FULESI

De la o vreme încoace, cum se 
apropia sfîrșitul șuiului, Mitruț 
stătea ca pe ghimpi. Se foia de 
colo colo, întreba cam des orta
cii cit e ceasul... la ora potrivită, 
punind mina pe lampă, pornea 
apoi val vîrtej spre ieșire de 
parcă era dus de iele.

La început baci-Toader, șeful 
brigăzii îl privea cu coada ochiu
lui întrebîndu-se nedumerit: „Oa
re ce o fi avînd Mitruț de îi sfî- 
rlie așa călcîile Au trecut ele 
așa vreo trei șuturi. A patra zi, 
Mitruț a făcut primul blau din 
cei trei ani de cînd lucra în fron
talul lui baci-Toader. De data 
asta brigadierul s-a mîniat de-a 
binelea. Pornise în neștire să-și 
muște sfîrcul mustății drepte mor- 
măind printre dinți.

— Din ăștia-mi ești, nenișo- 
rule ? Apoi dacă așa stă treaba, 
las’că te muștruluiește moșul, 
n-ai tu nici o grijă.

Auzindu-l murmurînd de unul 
singur. Pișta, un ortac din bri
gadă l-a privit mirat.

— Da' ce ai de ești așa că
trănit, Toader-baci ?

— Ce să am, iacă sînt mînios 
pe Mitruț ăsta. Plnă mai zilele 
trecute am crezut că am făcut 
din el nu numai un miner de nă
dejde, dar și un om pe care te 
pcți bizui și la bine și la rău. 
S/ rtnri coin ro <zn npp.i Dună

VENIM CU TOȚII LA NUNTA
trei ani de dădăceală s-o apucat 
de chiulit.

— Eu îmi cam dau cu soco
teala care-i hiba, . Toader-baci — 
îi zise Pișta. Ieri l-am văzut 
plimbindu-se cu o codană... fru
moasă de mi-a stat ceasul.

— Că se plimbă, nu-i rău. Ti
nerii de acum au vreme și de 
plimbare. Da’ asta în timpul li
ber, după șut, că altfel n-o să 
mal aibă zile bune cu mine.

...A doua zi, cînd a venit la 
lucru, dind ochii cu șeful brigă
zii, Mitruț a plecat capul în jos, 
rușinat. Aștepta resemnat să fie 
luat la rost. A fost luat dar nu 
pe un ton aspru, cum se aștepta, 
ci atît de blajin, de parcă i-ar fi 
vorbit un părinte. Ii mai trecuse 
și lui Toader-baci mînia.

— Păi bine, măi pui de lele, 
noi să ne trudim să scoatem fî- 
șia în locul tău, iar tu te plimbi 
cu fetele. Apoi ortăcie îi asta ?

Văzînd că șeful brigăzii îi cu
noaște tainele, Mitruț roși plnă 
în albul ochilor. De aia se și bîl- 
bîi încurcat.

— Să mă... iertați baci Toader, 
dar eu... am intenții serioase. 
Știți... vreau să mă însor cu fata 
asta. I-am spus-o și ei ieri. Și 
ne-am aîndit să te chemăm și pe 

dumneata la nuntă și pe toți or
tacii din brigadă.

— Pe mine! Apoi află puișo- 
rule că nu mă duc. Auzita-ți și 
voi. Se adresă Toader-baci orta
cilor. Ne lasă cu lucrul cînd ți-e 
mai mare dragul și apoi ne mai 
cheamă și la nuntă. Ce ziceți. 
Voi mergeți ?

— Om merge după ce va spă- 

la rușinea ce a adus-o pe capul 
brigăzii — răspunseră cu toții.

— N-o auzita-i puișorule — îi 
zise baci Toader. Și eu îs de a- 
ceeași părere. Iar dacă o mai 
ștergi din șut înainte de venirea 
schimbului, ori mai faci vreun 
blau, apoi să știi că ți-ai mincat 
pentru totdeauna omenia în fa
ța1 mea. Ș-apoi să-ți mai spun 
una. De te-oi vedea cu fata, am 
s-o întreb cum de n-a găsit un 
fecior mai de treabă, decît unul 
ce le cam chiulește, ca tine t

Cu toate că era la sute de me
tri adîncime, lui Mitruț îi venea 
să intre mai adine în pămînt de 

rușine. îndrăzni abia să murmu
re.

— Toader-baci, bate-mă, fă-mi 
orice, numai rușinea asta nu. 
Ce-o să zică fata cînd o auzi, că 
poate dumneata nu știi, ea-i tex- 
tilistă fruntașă, aici la filatură...

Deși ardea de nerăbdare s-o 
întîlnească, acum Mitruț a ieșit 
din șut odată cu ortacii. A cam 
întirziat el de la întîlnire, dar 
cînd fata l-a văzut așa mîhnit, 
a și uitat să-l dojenească. II în
trebă numai, cu duioșie:

— Ce ai Mitruț dragă, parcă 
ești supărat ?

Mitruț a oftat odată din băierl- 
le inimii, apoi i-a destăinuit fe
tii pățania sa de-a 'fir a păr.

— Vezi Mitruț, tovarășii tăi 
au avut multă dreptate. Tu ce 
crezi ? Eu nu m-aș fi împriete
nit cu tine dacă nu auzeam că 
ești un miner de nădejde. Și 
dacă aflam de ce au refuzat or
tacii să vie la nuntă, află că ea 
nici n-ar fi avut loc.

— Știi ce, Viorică ? Plnă pre
gătim nunta eu am să muncesc 
în așa fel incit o să-mi recîștig 
neapărat încrederea ortacilor. De 
n-oi fi vrednic s-o 'jac, atunci nu 
merit nici o soție ca tine.

...Zilele au trecut pe nesimțite, 

In șut Mitruț muncea de-ți era 
mai mare dragul. Timpul liber 
și-l petrecea făcînd planuri de 
viitor cu fata iubită. Intr-o zi 
însă Mitruț n-a mai venit la tn- 
tilnire, potrivit obiceiului. Nu 
era nici la căminul tineretului, 
îngrijorată Viorica a pornit spre 
mină.

Inserarea. începuse să coboare 
încet. Pe gura minei tocmai ie
șeau niște mineri. Aveau fețele 
înnegrite de cărbune, dar zîmbitoa. 
re. In frunte mergea Toader-baci, 
ținîndu-l de după umeri pe Mi
truț.

Cînd îi văzu Viorica, se auzi 
strigînd:

— Mitruț credeam că nu mai 
vii!

Toader-baci îi dădu un ghiont 
lui Mitruț și răspunse în locul 
lui.

— Vezi că tot a venit. De nu 
era el se cam prăbușea abata
jul. El l-a salvat. Ce mai. Ai un 
logodnic pe cinste.

In timp ce Viorica îl săruta 
pe Mitruț pe obrajii mînjiți de 
cărbune, baci-Toader vorbi celor 
doi în numele tuturor.

— Acum copii, dați-i zor cu 
nunta, că am hotărît să venim cu 
toții..,, ’ ț j

a a D- CRIȘAN



STEAGUL ROȘU

Din experiența propagandiștilor

Misia piopagaodistDlui iu tuisaatii aentru ta 
MWin a MIMIdIiiI

Cercul de studiere a Istoriei 
P.M.R. din cadrul organizației de 
bază nr. 9 Aninoasa cuprinde 14 
membri de partid, toți muncitori 
și tehnicieni care lucrează în sec
torul de transport.

încă la începutul anului de în- 
vățămînt, tovarășul Solorenco Pa
vel, propagandistul cercului, a 
stat de vorbă cu membrii cercu
lui, pentru ca fiecare să-și pro
cure materialul bibliografic nece- 
sar. 11 dintre cursanți și-au pro- 

'curat materialul bibliografic. Du
pă expunerea lecției propagan
distul indică felul în care tova
rășii din cerc să-și organizeze 
studiul individual, să conspecteze 
materialul, insistînd asupra pro
blemelor importante. Propagan
distul a insistat de la începutul 
anului de învățămînt ca fiecare 
membru de partid din cerc să 
aibă caiet pentru notițe și să 
conspecteze materialul bibliogra
fic îm cadrul studiului individual. 
Dar tovarășul Solorenco Pavel nu 
s-a mulțumit numai cu acest lu
cru. El controlează felul în care 
cursanțil își iau notițe și întoc
mesc conspecte. Prin acest con
trol se poate observa atenția pe 
care cursanții o acordă însușirii 
cît mai temeinice a materialului 
predat. S-a putut constata că de 
felul în care membrii cercului se 
preocupă de studiul individual 
depinde nivelul discuțiilor în 
seminar.

Ca urmare a indicațiilor date 
propagandist în privința or

ganizării studiului, s-a observat 
că atît notițele luate de către 
cursanți cît și conspectele întoc
mite sînt în majoritate bune. Ce
le mai bune conspecte le întoc
mesc tov. Foghel Iuliana, Pașol- 
deti Ioan și alții. Tovarășul Cri- 
șan Iuliu, de pildă, studiază în 
întregime materialul bibliografic 
și întocmește conspecte bune care.
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au fost date ca exemplu în fața 
cercului. Nu același lucru se 
poate spune însă despre cursan
ții Peter Iosif, Kalat Adalbert 
și alții care nu iau notițe și nu 
întocmesc conspecte. Din aceas
tă cauză, ei nu reușesc să apro
fundeze materialul. Pînă nu de 
mult tovarășul Danciu Gheorghe, 
întîmpina- unele greutăți în cons
pectarea și însușirea materialului. 
Propagandistul cercului l-a aju
tat pe tovarășul Danciu să cons
pecteze materialul bibliografic in
dicat la unele lecții, dîndu-i sfa
turi de felul cum să-și organi
zeze studiul individual. Sprijinul 
acordat de propagandist a dat 
roade. Tovarășul Danciu Gheor
ghe întocmește în prezent cons
pecte mai bune, iar răspunsurile 
date la seminar sînt mai com
plete

In cerc se pune un accent deo
sebit pe frecvența membrilor de 
partid la învățămînt. Tovarășul 
Solorenco atrage mereu atenția 
cursanților să nu lipsească de la 
învățămînt. El ține permanent 
legătura cu biroul organizației 
de bază în privința mobilizării 
cursanților la ședințele cercului. 
De mobilizarea membrilor de par
tid la învățămînt răspunde din 
partea organizației de bază tov. 
Sicoi Sabin, maistru energetic, 
care anunță cu trei zile înainte 
de ținerea învățămîntului pe fie
care cursant în parte. La lecția 
8-a și a 9-a, de pildă, au fost 
prezenți toți cei 14 cursanți. To
varășii Trifa Nicolae, Bornemisa 
loan, Cila Alexandru, Maidic De- 
zideriu și alții au o frecvență 
bună.

Un ajutor prețios în munca 
propagandistului îl constituie par
ticiparea cu regularitate la cursu
rile de pregătire care se fac la 
cabinetul raional de partid. El 
nu are nici o absență de la șe
dințele de instruire. în fața 
cursanților tovarășul Solorenco se 
prezintă întotdeauna bine pregă
tit. Expunerile pe care le face 
sînt documentate. Pe lîngă fap
tul că se ocupă îndeaproape de 
buna desfășurare a activității 
cercului pe care îl conduce, el 
dă un sprijin efectiv și învăță
mîntului politic U.T.M. Nu de 
mult el a predat la cursul seral 
ce funcționează în cadrul orga
nizației de tineret din sector lec
ția cu tema: Despre insurecția 
armată de la 23 August 1944.

Ocupîndu-se cu grijă de fie
care cursant în parte, ședințele 
cercului se desfășoară la un ni
vel tot mai ridicat.

Z. ȘUȘTAC

Au trecut din
acest an două 
luni de muncă 
rodnică, perioadă 
în care minerii Văii Jiului au 
demonstrat prin rezultatele ob
ținute în producție că sînt hotă- 
rîți să-și îndeplinească înainte 
de termen angajamentele luate 
în cinstea zilei de 1 Mai, pre
cum și sarcinile economice sta
bilite de Conferința raională de 
partid pentru anul în curs. 
Cele 23.941 tone de cărbune 
date peste plan în această pe
rioadă constituie o dovadă grăi
toare. Important este de aseme
nea faptul că sporul de produc
ție s-a obținut pe seama creș
terii considerabile a productivi
tății muncii, prin asigurarea u- 
nor condiții din ce în ce mai 
bune de muncă brigăzilor de 
mineri, printr-o corelație mai 
justă între posturile productive 
și cele indirect productive.

La mina Petrila, de pildă, 
creșterea producției s-a făcut în 
mod ritmic, cele aproape 10.800 
tone de cărbune date peste plan 
fiind obținute pe seama obține
rii unui randament mediu pe 
două luni de circa, 1,130 tone pe 
post. La mina Lonea, de aseme- 
sea, sporirea productivității mun
cii la circa 1,005 tone pe post în 
medie a permis colectivului de 
aici să extragă peste plan 7.161 
tone de cărbune. Minerii de la 
Aninoasa au obținut la fel suc-

PE CALEA 
SUCCESELOR

Zilele friguroase din ianuarie 
au îngreunat mult munca colec
tivului preparației Lupeni, fapt 
care a făcut ca pe această peri
oadă el să rămînă dator cu pes
te 1600 tone cărbune spălat. In 
cadrul consfătuirilor de produc
ție, la începutul lunii februarie, 
s-au stabilit măsurile tehnico- 
organizatorice a căror aplicare 
în cursul lunii februarie a dus 
la recuperarea minusului de căr
bune și la livrarea peste plan 
a 8789 tone de cărbune spălat, 
1992 tone cărbune special pentru 
cocs și la îmbunătățirea recupe
rării gobale cu 1,4 puncte față 
de cea planificată.

In luna februarie colectivul 
preparației a recepționat în con
diții optime 5846 tone de căr
buni bruți dați peste plan de co
lectivele minelor Lupeni, Uri- 
cani și Vulcan. Cele mai fru
moase rezultate le-au obținut e- 
chipele conduse de Ciula Vasile, 
maistru la flotație, Dumitrescu 
Alexandru, spălător 1, Roșculete 
Ioan, mecanic la silozurile de 
cărbuni bruți, Mazăre Grigore, 
spălător I, maistrul de spălare1 
Ionici Adrian și alții.

PETRU DRAGAN 
? corespondent

......... ............. -------

’Fier vechi colectat de cei mici
De multe ori, după orele de 

curs, pionierii Școlii de 7 ani1 
din Aninoasa au organizat „ora 
obștească'*, în care munceau 
pentru realizarea planului eco
nomic al școlii. In acest plan 
colectarea fierului vechi consti
tuie un punct principat.

Rezultatul muncii pionierilor 
și școlarilor de la Aninoasa e

--------------o--------------

AȘA ESTE MATYUȘ OLGA
(Urmare din pag. l-a)

piulițe, role, lanțuri și rulmenți 
precum și alte piese și materiale 
recondiționate — scoate la iveală 
tot ce poate fi întrebuințat la 
lucrarea respectivă. Unde se pot 
întrebuința șuruburile recuperate, 
tovarășa Matyus nu dă din scu- 
lărie nici un șurub nou. Cu ace
lași spirit economic distribuie și 
electrozii, și carbidul pentru ca 
nimic să nu se irosească. Tova
rășa Matyuș veghează și asupra 
felului cum se înapoiază sculele 
împrumutate.

— O unealtă bine îngrijită es- 

Angajamentele luate in cinstea lui 1 Mai 
pot fi îndeplinite înainte de termen I

cese de seamă în îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor luate. Ei au sporit în 
primele două luni ale anului la 
1,086 tone pe post productivita
tea muncii, extrăgînd peste plan 
5.114 tone de cărbune. Din ana
liza îndeplinirii planului pe pri
mele două luni se remarcă de 
asemenea eforturile depuse de 
minerii de la Uricani și Lupeni 
care au dat peste sarcinile de 
plan 1126 tone și, respectiv, 1342 
tone de că’rbune cocsificabil. 
Minerii de la Uricani au extras 
pentru fiecare post prestat în 
medie cîte 1,152 tone de cărbu
ne, apropiindu-se mult de înde
plinirea sarcinii anuale trasate 
de conferința raională de partid 
de 1,164 tone pe post.

In urma chemării la întrecere 
a minerilor de la Lupeni, toate 
colectivele exploatărilor din Va
lea Jiului s-au angajat să ex
tragă peste plan însemnate can
tități de cărbune în cinstea zilei 
de 1 Mai. După două luni de 
muncă, avînd asigurate condiții 
mai bun-e, colectivele minelor 
Lonea, Petrila și Aninoasa și-au 
îndeplinit și depășit cu 1161 
tone, 794 tone și, respectiv, 114 
tone de cărbune sarcinile asu
mate pînă la 1 Mai. De aceea 
trebuie ca minerii de la aceste

In preajma zilei de 8 Martie

Tovarășele noastre din atelier
E deajuns să rămîi cîteva mi

nute în biroul atelierului mecanic 
al minei Lupeni pentru a-ți da 
seama că munca mecanicilor, lă
cătușilor, strungarilor de aici se 
îmbină strîns, indisolubil cu cea 
a minerilor din adîncuri. în fie
care zi sosesc comenzi de reparații, 
în fiecare zi sînt duse spre abataje 
mașini și unelte miniere. Printre 
cei care muncesc în atelier pre
lungind viața sculelor și mașini
lor miniere se găsesc și femei. 
Femei în șalopete, aplecate asu
pra bancurilor sau mașinilor — 
muncitoare harnice, pricepute.

— Tovarășele noastre din ate
lier nu-s prea multe la număr. 
Dar acolo unde sînt, ele muncesc 
bine — spunea tovarășul Papuc 
Stan, șeful atelierului mecanic.

La o mașină de găurit, lucra 
tovarășa Șchiop Elisabeta. Toate 
piesele din atelier care vin gău
rite, trec prin mîna ei. De 15 ani 
în atelier și de 8 ani lucrînd la 
aceeași mașină, ea a ajuns să 
cunoască la perfecție burghiile. 
viteza de tăiere în funcție de dia
metrul găurii, și-n munca ei, 
monotonă în aparență, ea găseș
te frumusețe. Tovarășa Șchiop a- 
vea de găurit un stoc de piese 
necesare cuplării cupelor la funia 

cît se poate de frumos: de îa 
începutul acestui an s-a colec
tat 3.000 kg. fier vechi, la care 
se adaugă 240 kg. maculatură 
și 121 borcane.

Fruntaș în această acțiune 
este detașamentul nr. 3, condus 
de pioniera Pintea Liliană

L. LUCIA

te ajutorul lăcătușului — le spu
ne adeseori tinerilor care „uită" 
de acest lucru deosebit de impor
tant și apar la ghișeul sculăriei 
cu scule care păstrează pecetea 
neglijenței. Cînd tovarăși ca Cer- 
nică Constantin, Berdi Ștefan, 
Bauer Petru, Tonică Dumitru 
înapoiază în cea mai perfectă 
stare sculele cu care au lucrat, 
tovarășa Matyus Olga simte că-i 
crește inima de bucurie.

Așa este Matyus Olga. Cine 
nu o cunoaște pe această femeie 
muncitoare care a devenit una 
dintre cele mai apreciate femei 
de la preparația Petrila l 

exploatări, îndrumați de organi
zațiile de partid, să-și revizu
iască posibilitățile și rezervele 
de care dispun, să vină cu noi 
angajamente mobilizatoare. Mi
nerii de la Uricani, Lupeni si 
Vulcan mai au însă mult de 
muncă pentru a-și respecta an
gajamentele asumate. La mina 
Lupeni, de pildă, colectivul va 
trebui să extragă în lunile mar
tie și aprilie cel puțin 4700 tone 
de cărbune, cel de la Uricani 
2870 tone de cărbune, iar la 
Vulcan, minerii mai au de dat 
peste plan încă 6780 tone de căr
bune (avînd în- vedere și recu
perarea rămînerii în urmă) pen
tru a putea raporta la 1 Mai în
deplinirea integrală a obiective
lor de întrecere.

Posibilități pentru îndeplinirea 
acestor obiective există la toate 
exploatările. Situația îndeplinirii 
sarcinilor zilnice de plan în fe
bruarie și primele zile din mar
tie este cît se poate de clară. 
La mina Lupeni, unde în ulti
mele 5 zile lucrătoare din fe
bruarie s-au dat zilnic peste 
plan circa 400 tone de cărbune, 
există și pot fi create în cursul 
lunii martie posibilități pentru 
menținerea acestui ritm de mun
că, mai ales că și frontalele sec
torului II își vor îmbunătăți 

fără fine a funicularului. Urmau 
la rînd alte piese pentru căru
cioarele de încărcat piatră în ga
lerii, pentru diferite instalații și 
mașini miniere. Sub mîna ei ma
șina mușcă metalul, șpanul se 
răsucește șerpuind, lăsînd loc bur
ghiului și astfel munca ei se in
tegrează cu cea a întregului co
lectiv al minei.

La o altă mașină aflată tot 
în acest atelier, lucrează în 
schimb muncitoarele Prața Maria 
și Moruș Maria. Mașina lor este 
o mașină modernă de filetat. Ca 
să lucrezi la o asemenea mașină 
este necesară o bună pregătire 
profesională și tovarășele Prața 
și Moruș și-au însușit-o pe de
plin. Dar ele nu sînt cunoscute 
de tovarășii lor de muncă numai 
ca muncitoare harnice. în atelier 
numeroși muncitori sînt abonați 
la ziare, reviste și cu toții pri
mesc cu regularitate publicațiile 
abonate. Dacă presa este larg di
fuzată, dacă ziarele ajung la 
timp la cititori, acest lucru se 
datorește tovarășelor Moruș și 
Prața. Lor organizația de bază 
le-a cerut să se ocupe de difuza
rea presei. Tovarășa Moruș este 
în același timp o participantă ac
tivă la viața culturală. în echipa 
artistică ea interpretează cu suc
ces cîntece populare romînești.

Peste tot la atelierul mecanic 
unde lucrează femei, iese puter
nic în evidență hărnicia, spiritul 
lor gospodăresc. Tovarășele Voit- 
sek Iuliana și Vîtcă Elisabeta 
lucrează la magazia de mînă a 
atelierului. La prima vedere mun
ca lor pare de mai mică impor
tanță. Dar dacă le vizitezi locul 
de muncă, îți dai seama că și aici 
este de lucru. Pentru fiecare din
tre sectoarele minei există cîte 
un raft în care sînt așezate în 
ordine piesele noi sau reparate 
în atelier pentru sectorul res
pectiv. Tot de aici se distribuie 
uleiurile de ungere pentru ma
șinile pneumatice. Deși-i mult de 
lucru, cele două muncitoare gă
sesc totuși timp pentru colecta
rea și sortarea șpanului și deșeu
rilor de bronz, aluminiu și alte 
metale neferoase pentru a fi tri
mise la retopire, căci fiecare gram 
de metal strîns înseamnă o eco
nomie adusă atelierului, minei.

Asemenea lor, toate celelalte fe
mei din atelierul mecanic se dis
ting prin muncă stăruitoare, prin 
spirit gospodăresc, inițiativă. îm
preună cu întregul colectiv de 
muncitori, ele își pun întreaga 
capacitate și inițiativă în slujba 
bunului mers al muncii.

1. B.

condițiile de zăcătnînt. La mina 
Vulcan, grăbirea intrării în ex
ploatare normală a frontalelor 
de pe stratele 17 și 18 la secto
rul II, îmbunătățirea muncii în 
sectorul ÎV, vor permite colecti
vului să extragă zilnic însem
nate cantități de cărbune peste 
plan. De altfel trebuie remarcat 
faptul că în primele două zile 
din februarie colectivul de aici 
și-a depășit simțitor sarcina de 
plan. O problemă mai dificilă, 
dar nu de neînlăturat, stă în 
fața minerilor de la Uricani. De
pășirea sarcinilor de plan în 
martie și aprilie este strîns le
gată de deschiderea abatajelor 
din partea nordică, de îndepli
nirea planului la pregătiri șt 
creșterea vitezelor de avansare 
atît la abataje cît și Ia pregătiri. 
La toate exploatările îndeplini
rea și depășirea angajamentelor 
asumate pînă la 1 Mai este 
strîns legată de îmbunătățirea 
calității cărbunelui, de crearea 
condițiilor pentru realizarea rit
mică a planului Ia toate locurile 
de muncă, de o mai bună apro
vizionare a brigăzilor cu toate 
cele necesare.

Mobilizați de organizațiile de 
partid, urmînd exemplul comu
niștilor, minerii Văii Jiului au 
toate condițiile să-și îndeplineas
că și să depășească sarcinile ce 
și le-au asumat în cinstea tileî 
de 1 Mai.

in®. GH. DUMITRESCU
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Sosirea lui N. S. Hrușciov 
ia Moscova

MOSCOVA 5 (Agerpreș)
La 5 martie, ora 14 (ora Mos

covei), N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., s-a înapoiat la Mosco
va pe bordul unui avion „II- 
18“. Ei a făcut o vizită de bună
voința în Indonezia, India, Bir- 
mania și Afganistan, străbătînd 
pe bordul avionului 25.000 km.

Pe aeroportul Vnukovo se aflau 
sute de locuitori ai Moscovei. Ni
kita Hrușciov a fost întîmpinat 
de asemenea de Averki Aristov. 
Leonid Brejnev, Ekaterina Fur- 
țeva, Nikolai Ignatov, Frol Koz
lov, Otto Kuusinen, Anastas Mi- 
koian, Nuritdin Muhitdinov, Mi
hail Suslov, Kliment Voroșilov, 
Dem ian Korotcenko, Aleksei Ko- 
sighin, Dmitri Polianski, Piotr 
Pospelov ; de miniștri ai U.R.S.S., 
mareșali ai Uniunii Sovietice, 
precum și de diplomat) străini, 
împreună cu N. S. Hrușciov s-au 
înapoiat la Moscova persoanele 
care l-au însoțit în călătoria sa. 
Ca de obicei, șeful guvernului 
sovietic este vioi și energic. După 
întîlnirea călduroasă cu membrii 
familiei sale, N. S. Hrușciov a

M. Șolohov a participat 
la Copenhaga 

la prezentarea filmului 
„Soarta unui om”

COPENHAGA 5 (Agerpreș)
Cunoscutul scriitor sovietic, Mi

hail Șolohov, care se află în pre
zent la Copenhaga, a participat 
la 3 martie, în sala unuia din 
cele mai mari cinematografe din 
capitala Danemarcei — „Mialtd"— 
la prezentarea filmului artistic 
„Soarta unui om", ecranizat du
pă nuvela sa cu același nume, 
înaintea spectatorilor Mihail Șo
lohov a rostit o scurtă cuvîntare 
în care a declarat: „Veți vedea 
acum un film cu o atmosferă 
grea, care îl obligă pe spectator 
să se gîndească la cele mai im
portante probleme ale contempo
raneității — problemele păcii și 
războiului. Doresc în mod sincer 
ca pe pămîntul danez să nu cadă 
niciodată grenade și rachete, ca 
bombardierele să nu zboare nici
odată asupra acoperișurilor case
lor daneze11. Cei prezenți au în
tîmpinat cuvintele scriitorului so
vietic cu aplauze furtunoase. 

salutat prietenește pe conducăto
rii sovietici, pe moscoviți, pe di
plomații străini.

De la aeroport, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a plecat spre Palatul Sporturilor 
de la Lujniki, unde a avut loc 
un miting cu prilejul înapoierii 
sale din călătoria prin țările A- 
siei de sud-est.

Acord cultural între 
guvernele U. R. S. S.

și Afganistanului
KABUL 5 (Agerpreș) TASS 

anunță :
La 4 martie a fost semnat un 

acord cultural între guvernele 
U.R.S.S. și Afganistanului.

Acordul prevede colaborarea în- 
tr<e organizațiile și societățile 
științifice, literare și artistice din 
cele două țări, schimb de dele
gații în domeniul culturii, știin
ței și sportului, schimb de colec
tive artistice și organizarea de 
concerte, prezentarea de confe
rințe, organizarea de expoziții 
științifice și artistice, stimularea 
turismului, schimb reciproc de 
cărți și alte publicații, schimb de 
filme artistice, documentare și 
de știință popularizată, schimb 
de programe de radio etc.

Cele două părți vor încuraja 
călătoriile culturale, sportive și 
turistice în țările lor și vor crea 
pentru aceasta înlesnirile posi
bile.

Acordul este încheiat pe o du
rată de 5 ani.

------------------- —♦♦ "■...... '.......... ------------------------------------

/?/z. Djuanda și a Iți conducători de stat 
indonezieni vor vizita Uniunea Sovietică

MOSCOVA 5 (Agerpreș)
La Moscova s-a anunțat ofi

cial că la sfîrșitul lunii iunie a.c. 
primul ministru principal al Ca
binetului de lucru al Republicii 
Indonezia Rh. Djuanda, va vizi
ta Uniunea Sovietică. In cursul 
vizitei sale în Indonezia preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a reînnoit, în numele 
guvernului sovietic invitația adre
sată lui Djuanda de a vizita U- 
niunea Sovietică.

După cum se subliniază în co
municatul oficial, guvernele U- 
niunii Sovietice și Indoneziei își 
exprimă convingerea că apropia
ta vizită a primului ministru 
principal al Cabinetului de lu- 

Ajutorul 
poporului sovietic 

pentru populația orașului 
marocan Agadir

MOSCOVA 5 (Agerpreș)
Prezidiul Comitetului executiv 

al Uniunii societăților de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie din 
U.R.S.S., exprimînd sentimentul 
de solidaritate al oamenilor so
vietici, au hotărît să acorde un 
prim ajutor populației din Ma
roc care a avut de suferit de pe 
urma cutremurului din regiunea 
orașului Agadir.

In curînd se vor trimite Aso
ciației marocane de Semilună 
Roșie alimente și alte obiecte 
de primă necesitate pentru a fi 
distribuite sinistraților.

----- O-----

Telegrama 
de condoleanțe adresată 

de K. E. Voroșilov
MOSCOVA 5 (Agerpfres)
In legătură cu cutremurul ca

tastrofal de pămînt care a avut 
loc în regiunea orașului Agadir, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., K. E. 
Voroșilov, a adresat regelui 
Marocului, Mohammed al V-lea, 
o telegramă de condoleanțe în 
numele oamenilor sovietici și în 
numele său personal.

Poporul sovietic se spune în 
telegramă este adînc întristat de 
nenorocirea care s-a abătut a- 
supra țării dv. și urează din tot 
sufletul poporului marocan prie
ten să lichideze pe deplin și cît 
mai grabnic urmările acestei ca
lamități.

cru, Djuanda, în Uniunea Sovie
tică și întîlnirile sale cu condu
cătorii U.R.S.S., vor contribui la 
întărirea prieteniei dintre cele 
două țări și la întărirea păcii în 
lumea întreagă.

N. S. Hrușciov i-a invitat de 
asemenea pe președintele parla
mentului indonezian, Sartono, vi
cepreședintele Consiliului consul
tativ suprem, Ruslan Abdulsan. 
ministrul Afacerilor Externe, dr. 
Subandrio, și ministrul Securită
ții Interne, Nasution, să vizite
ze Uniunea Sovietică în perioada 
în care le va conveni.

Conducătorii de stat ai Repu
blicii Indonezia au primit cu re
cunoștință această invitație.

h.(.L UilHTilH 
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Începînd cu ziua ii 
îi de 8 martie 1960, îi 
ii magazinul nr. 77 a- ;i 
ii limentar din Braia ii 
ți Lupeni va îi deschis ii 
ii zilnic de la ora 6,30 ii 
ii pînă la ora 22.
'! !•

Comitetul Filialei de vînătoare 
și pescuit sportiv 

PETROȘANI
Aduce la cunoștința membrilor vînători că viza permiselor 

de vînătoare pe anul 1960 s-a prelungit pînă la 31 martie 
a. c., dată după care nu se va mai face nici’ o viză. Toate 
permisele nevizate pînă la 31 martie se vor ridica și vor fî 
considerate anulate.

Viza permiselor de pescuit se va face pînă la 15 a- 
prilie a. c.

PROGRAM DE RADIO
7 martie

PROGRAMUL I. 8,00 Melodii 
populare romînești, 9,00 Frag
mente din opera „Sadko" de 
Rimski Korsakov, 11,30 Alma
nah științific (reluare), 12,00 
Muzică populară, 13,05 Concert 
de prînz, 15,10 Muzică din o- 
perete, 16,00 Cîntă Corul Ra- 
dioteleviziunii, 16,34 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 18,30 „Călătorie muzi
cală", program de muzică ușoa
ră, 19,15 Teatru la microfon: 
„Zăpadă în toiul verii" de Cuan 
Han King, 21,30 Muzică din o- 
pere. PROGRAMUL II. 14,07 
Muzică ușoară, 14,30 Cîntece din 
țări prietene, 16,30 Vorbește 
Moscova ! 17,00 Vechi melodii
populare romînești, 17,25 Sfatul 
medicului, 17,30 Muzică ușoairă 
de compozitori sovietici, 17,50 
La pas cu știința : „Materiale 
noi obținute cu ajutorul radia
țiilor radioactive, 18,05 Cîntece 
pentru cei mici, 19,00 Program 
de tangouri și bolerouri, 19,45 
Tribuna Radio: „Un itinerar al

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.

păcii și prieteniei, 20,00 Din fc’ 
clorul popoarelor, 21,15 Muzic» 
ușoară romînească, 21,45 Pe 
scenele căminelor culturale.

★

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

CINEMATOGRAFE
7 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Mizerabilii (seria H-a); 
AL. SAHIA : In căutarea como
rii; PETRILA: Secretul cifrului; 
LONEA: Cei 44; ANINOASA • 
Căsnicia Lorentz; VULCAfo ; 
Mama vitregă; LUPENI : Dra
gostea nu se cumpără; URI- 
CAN1 : Prin fier și foc. (Res
ponsabilii cinematografelor Mun
citoresc — Petroșani și Crividia 
n-au trimis programarea filme
lor pe luna martie).

CRIZA PE GUVERN PIN ITALIA
dată cu prezenta
rea demisiei de către Antonio 
Segni președintelui Gronchi, își 
încheie activitatea cel de-al două
zecilea guvern italian de după 
război. In aparență căderea gu
vernului Segni a fost provocată 
de retragerea de către partidul 
liberal italian — partid de dreap
ta — a sprijinului acordat pînă 
acum premierului Segni.

In realitate demisia guvernu
lui italian este produsul inevita
bil al crizei largi și profunde 
care , a cuprins în ultima vreme 
partidele de dreapta din Italia 
și în special partidul guverna
mental democrat-creștin. Cauzele 
căderii guvernului trebuie deci 
căutate în criza din sînul parti
delor de dreapta, criză care s-a 
accentuat în perioada de guver
nare a cabinetului Segni.

Guvernul „monocolor" prezidat 
de Antonio Segni, alcătuit doar 
din reprezentanți ai {Partidului 
clerical democrat-creștin, a fost 
sprijinit în timpul celor 12 luni 
de guvernare de cele mai reac
ționare partide din Italia — par
tidul liberal, partidul monarhist 
și partidul neofascist (mișcarea 
socială italiană). Această alianță 
între partidul democrat-creștin cu. 

cele mai reacționare forțe politice 
din țară a creat nemulțumiri în 
rîndul celorlalte partide burghe
ze din Italia și chiar în rî’ndul 
unei părți a conducerii partidului 
democrat-creștin.

Politica internă și externă a 
guvernului a produs nemulțumiri 
și mai mari în rîndurile maselor 
populare, inclusiv în cele catolice, 
nemulțumiri care au determinat, 
de jos pînă sus, criza din sînul 
partidului democrat-creștin. Nere- 
zolvarea problemelor fundamenta
le ale țării, probleme care cer în
făptuirea unui larg program de
mocratic de măsuri și reforme cu 
caracter social-economic, subor
donarea pe plan extern a intere
selor Italiei politicii de înarmare 
în cadrul N.A.T.O. — toată a- 
ceastă politică dusă de guvernul 
Segni sub presiunea vîrlurilor 
clericale și a reprezentanților ma
rilor monopoluri a fost condam
nată nu numai de reprezentanții 
partidelor de stînga dar chiar și 
de exponenți de frunte ai demo
crației creștine. Nu întîmplător 
în perioada guvernării lui Segni 
partidul democrat-creștin a fost 
zguduit de grave divergențe, în
cepînd de la „periferie" (criza 

din Sicilia) și pînă la „centru" 
(scindarea conducerii partidului 
în două grupări — „doroteii" și 
„fanfanienii").

In ultimele luni, sub presiu
nea tot mai puternică a maselor 
și a opiniei publice guvernul Seg
ni a fost nevoit să facă unii pași 
mai realiști atît în politica ex
ternă — acceptarea invitației a- 
dresate președintelui Gronchi de 
a vizita Uniunea Sovietică — cît 
și pe plan intern — adoptarea 
legii „împotriva monopolurilor" 
(deși această lege nu rezolvă 
fondul problemei). Aceste tendin
țe spre o nouă orientare a liniei 
guvernului au stîrnit însă reacții 
furibunde din partea partidelor 
de extremă dreaptă, care s-au 
concretizat prin retragerea de că
tre liberali a sprijinului acordat 
în parlament lui Segni. „A fost 
de ajuns — scrie ziarul „Unita" 
— ca guvernul să afirme o anu
mită orientare mai nouă, pentru 
ca exponenții partidelor de dreap
ta și ai monopolurilor să se mo
bilizeze pentru a împiedica aceas
tă orientare înainte ca ea să 
capete o formă precisă".

Intr-adevăr, anumite tendințe 
manifestate de guvernul italian 

în sensul „acomodării" liniei sa
le cu realitatea internă și exter
nă au fost primite cu ostilitate 
de vîrfurile clericale și de repre
zentanții monopolurilor. Discur
sul provocator împotriva destin
derii rostit de cardinalul Otta- 
viani, amenințările la adresa gu
vernului ale lui De Michele, pre
ședintele Confindustriei (Asociația 
marilor industriași italieni) au 
demonstrat, pe de o parte, împo
trivirea vîrfurilor clericale și _ a 
monopolurilor față de o politică 
externă mai realistă, iar pe de 
altă parte amestecul lor fățiș în 
viața politică a țării. Asemenea 
practici au fost condamnate nu 
numai de opinia publică dar chiar 
și de lideri influenți ai partidu
lui democrat-creștin, ca de pildă 
Merzagora care, după ce a înfie
rat atmosfera de corupție și de 
regres din rîndul partidelor de 
dreapta și a condamnat ameste
cul grupurilor financiare în viața 
politică a țării, a demisionat, în 
semn de protest, din funcția de 
președinte al senatului.

In ultimele zile s-a manifestat 
tendința din partea partidelor de 
dreapta ca sub paravanul unor 
formule amăgitoare să se reali
zeze o nouă majoritate guverna
mentală care să asigure conti
nuarea sub un „nou" guvern ve
chea linie a fostului guvern.

Partidele democrate din Italia 
și masele populare se opun unor 
astfel de tranzacții de culise me
nite să permanentizeze o situație 
cu totul anormală. Conducătorii 
Partidului Comunist Italian au 
subliniat necesitatea imperioasă 
ca actuala criză de guvern să fie 
îndreptată spre o soluționare de
mocratică. Italia are nevoie de 
un guvern care să rezolve pro
blemele fundamentale ale țării — 
lichidarea mizeriei și șomajului, 
naționalizarea surselor de ener
gie, autocomducerea regiunilor, 
reforma învățămîntului, măsuri 
menite să lichideze înapoierea e- 
conomică din sudul Italiei, apli
carea pe scară largă a reformei 
agrare. Aceste exigențe imediate 
sînt cerute de masele largi din 
Italia în numeroase mitinguri și 
adunări, în telegramele trimise 
președintelui Italiei, Giovanni 
Gronchi.

In aceste zile forțele democra
te din Italia și masele largi popu
lare acționează cu energie în ve
derea formării unei noi majori
tăți guvernamentale care să re
prezinte realitatea italiană, o ma
joritate capabilă să treacă la în
făptuirea unui program larg de 
reînnoire a vieții politice, econo
mice și sociale a Italiei.

V. S,


