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Fier vechi otelarilor
9

In cursul anului 1960, colecta
rea fierului vechi constituie unul 
dintre principalele obiective în 
activitatea brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică din Valea Jiu
lui. Tineretul raionului nostru — 
se prevede în planul economic pe 
anul 1960 al Comitetului raional 
U.T.M. — va colecta și expedia 
otelarilor hunedoreni o cantitate 
de 3.300.000 kg. fier vechi.

Pentru mobilizarea tinerilor în 
vederea înfăptuirii acestui obiec
tiv, organizațiile U.T.M. desfă
șoară o susținută muncă politică. 
In cursul acestei luni tinerii din 
Valea Jiului au întreprins deja 
numeroase acțiuni voluntare pen
tru colectarea fierului vechi. In 
frunte se situează brigăzile de 
muncă patriotică de la mina Jieț, 
care au colectat 40.000 kg. fier 
vechi și brigăzile patriotice de 
la mina Lupeni, care au strîns 
și predat I.C.M.-ului 30.000 kg. 
fier vechi. însemnate cantități de 
fier vechi au colectat și tinerii 
de la mina Aninoasa, preparația 
Lupeni, U.R.U.M.P.

Tineretul Văii Jiului a colectat 
în primele 24 zile din luna ia
nuarie 113.500 kg. de fier vechi.

Noi utemiști
In perioada premergătoare 

Conferinței raionale U.T.M., or
ganizațiile U.T.M. din sectoarele 
minei Lupeni împletesc munca 
politică de mobilizare a tineri
lor mineri la îndeplinirea obiec
tivelor de întrecere pe anul 1960 
cu o largă preocupare pentru 
primirea celor mai buni tineri în 
rîndurile organizației U.T.M.

Organizațiile U.T.M. din sec
toarele productive, cum sînt IV 
A, IV B, V sud, VII și altele 

' au primit în rîndurile lor de la 
'ceputul acestui an aproape 30 
: membri noi.

Din activitatea preparației Lupeni

SPRE NOI SUCCESE
Colectivului preparației Lupeni 

îi revine o importantă sarcină în 
cadrul activității economice a ra
ionului nostru. El trebuie să pre
pare și să expedieze siderurgiști- 
lor de la Hunedoara cărbunele 
cocsificabil extras de minerii din 
Lupeni, Uricani și Vulcan.

Străduindu-se să se achite cu 
cinste de această sarcină, prepa
ratorii din Lupeni au obținut a- 
nul trecut o seamă de succese 
importante. Planul de producție 
privind cărbunele supus prepa
rării a fost realizat în proporție 
de 100,7 la sută, iar randamen
tul global al preparației a crescut 
cu 0,9 la sută în timp ce pro
centul de cenușă la cărbunele 
special a scăzut cu 0,3 la sută. 
In același timp, intensifieîndu-se 
lupta pentru economii, s-a redus 
consumul pe tona de cărbune 
preparat cu 0,32 kWh la curent 
electric, cu 0,80 kg. la barită și 
cu 0,22 kg. la ulei mediu, ceea 
ce a adus preparației o economie 
de 856.564 lei.

Printre măsurile tehnico-orga- 
nizatorice mai importante înfăp' 
tiiite se numără refacerea com
pletă a bateriei de flotare B.. 
simplificarea circuitului de spă
lare la Rheo — spălătorul 10— 
80 mm. — instalarea unui ciur 
de control și a unei pompe cen
trifugale pentru refularea îngro
șatului la flotatie, repartizarea 
echipelor de întreținere pe gru
puri de utilaje, montarea unei 
instalații de dispecer și altele.

Pentru noul an de muncă, co
lectivul preparației Lupeni și-a

Noi succese în întrecere
ta mina Petrila

2200 tone 
de cărbune peste p!an

Răspunzînd chemării colectivu
lui minei Lupeni, minerii de la 
Petrila muncesc hotărîți să se 
situeze în fruntea întrecerii ce se 
desfășoară în cinstea zilei de 1 
Mai pentru cărbune mai mult, 
mai bun și mai ieftin. Din anga
jamentul luat ei au extras pînă 
acum peste 2200 tone cărbune.

Cea mai însemnată contribu
ție la acest succes a adus-o co
lectivul sectorului I care a dat 
mai bine de 1000 tone cărbune 
peste plan. Brigăzile conduse de 
tov. Crăsuc Mihai, Tănase Gheor- 
ghe, Hai dues Andrei și alții se 
situează în decada a Il-a în frun
tea întrecerii în sector.

Numeroase brigăzi din alte 
sectoare luptă de asemenea cu 
hotărîre pentru traducerea în 
fapt a angajamentelor asumate 
în cadrul întrecerii. Astfel bri
găzile conduse de candidații de 
partid Cîșlaru loan și Kando Ni- 
colae au dat din abatajele came
ră ale sectorului III 341 tone și, 
respectiv, 264 tone peste plan.

MIHAI CIOCÎRLIE 
corespondent

Cu planul lunar 
îndeplinit

Colectivul sectorului V rambleu 
de la mina Petrila, printr-o bună 
organizare a muncii și pri.i ex
tinderea mecanizării, a reușit ca 
la data de 20 ianuarie să-și de
pășească planul lunar de ram- 
bleere a abatajelor cu 141 m. c. 
față de. sarcina planificată.

Acest succes este un rezultat 
al preocupării organizației de 
bază și a conducerii sectorului 
față de creșterea randamentului 
în sector. Astfel, au fost luate 
măsuri pentru folosirea din plin 
a celor 8 ore de lucru de către 
muncitorii și tehnicienii sectoru
lui și pentru reducerea posturilor 
neproductive.

propus realizarea unor obiective 
însemnate printre care mărirea 
recuperării de cărbune special la 
42 la sută, recepționarea și pre
pararea peste p'lan a unei canti
tăți de 32.000 tone cărbune, re
ducerea conținutului de cenușă în 
cărbunele cocsificabil cu 0,1 la 
sută, economii la prețul de cost 
de 250.000 lei.

Asigurînd o strînsă colaborare 
între exploatări și preparație, 
primind în funcție din partea 
O.C.M.M.-ului o seamă de cons
trucții importante ca noul funi
cular de șist 4—5,___________ _
al doilea cra- 
țer de șlam, noi
le elevatoare cu 
benzi, podul bas
cul de 100 tone, 
linia C.F.R. nr. 2 
de sub spălătorie 
și altele, lichidînd 
desele opriri și 
înfundări ale a- 
gregatelor și des- 
fășurînd larg în
trecerea socialistă, 
muncitorii și teh
nicienii prepara
ției Lupeni sînt 
convinși că în 
cursul acestui an 
vor obține noi și 
însemnate reali
zări în muncă, 
dînd siderurgiști- 
lor de la Hune
doara tot mai 
mult cărbune coc
sificabil

Colectivul sectorului s-a- anga
jat ca în cursul -acestei luni să 
depășească sarcinile de plan cu 
încă 30 la sută și să-și sporească 
eforturile pentru depășirea an
gajamentului luat de a. realiza 
în acest an economii în valoare 
de 300.000 lei.

Printre echipele care au cele 
mai frumoase realizări în pro
ducție sînt cele conduse de către 
tovarășii Bontea Vasile, Kiș loan 
și Bostan Constantin.

Nici o brigadă
de la pregătiri sub plan

La sectorul II al minei se 
muncește cu mult spor la lucră
rile de pregătiri.

Datorită grijii pe care o poar
tă maiștrii mineri din sector bri
găzilor de la pregătiri, asigurîn- 
du-le la timp goale și materiale 
necesare, toate cele 10 brigăzi de 
mineri ce lucrează la pregătiri- 
și-au depășit sarcinile de plan. 
Prin sporirea vitezei de avansa
re, pînă la sfîrșitul celei de a- 
doua decadă a lunii ianuarie, 
brigăzile de la pregătiri a-u ex
cavat aproape 30 m. galerie pes
te sarcina planificată.

Pe stratul 13 panoul D orizon
tul 13—12 lucrează brigada con
dusă de comunistul Kibedi Adal
bert care execută un suitor de 
aeraj. Pînă în ziua de 20 ianua
rie, membrii brigăzii și-au de
pășit sarcina de plan cu 5,9 m. 
galerie, executînd în același timp 
lucrări de calitate.

Realizări însemnate au mai 
înregistrat și brigăzile conduse 
de tovarășii Kibedi Anton, Tecan 
loan, Croitoru Gheorghe, Darie 
Gheorghe și altele.

* In- cursul săptămînii trecute, ț 
’ îni cadrul unității de pionieri * 
j de la Școala- elementară nr. 1 £ 
i din Petroșani s-a format un ;
• nou detașament care cuprinde Â
♦ pionierii din ciasa a 1Il-a B. î
♦ Prin constituirea acestui deta- ț 
| șamenit, unitatea- de pionieri * 
» de la școala nr. 1 numără în '■
♦ prezent 13 detașamente. i
* Elevii care formează noul i 
? detașament au fost primiți în ș 
» organizația de pionieri tot în ț
* cursul săptămînii trecute. Prin- ’ 
’ tre noii purtători ai cravatei • 
î roșii se numără pionierii Că- $
* tană Marcela, lacob Gheorghe, ț
• Ștefan Mircea, Damianov E- *
• lena, Goldenberg Magda, Vlă- ț
* duț Cornel si alții.
? IN CLIȘEU: Aspect de lat 
j o adunare pionierească, în ca- • 
i drul căreia instructoarea su- j 
« perioară a unității, tov. Moto- * 
ț tolea Valeria, înmânează era- ț 
' vatele roșii noilor pionieri. *

Lucrători de la preparațiile de cărbuni!
Preluați ritmic cărbunele extras de mineri! In- 
trețineți exemplar instalațiile pentru a îmbună
tăți continuu indicii de recuperare!

Micșorați consumurile specifice de energie 
și materiale !

Intr-o uzină electrică, serviciul de dispecer este supranu
mit „creierul uzinei". Tehnicieniii de aici conduc operativ în
treaga activitate de producere și distribuire normală a ener
giei electrice. Obiectivul aparatului de fotografiat a surprins 
un aspect din munca dispecerilor de la Uzina electrică Vulcan. 
Inginerii Cioban Valeria și Țigănilă Visarion discută asupra 
stabilirii regimului optim de funcționare a agregatelor.

La Filatura Lupeni

Printre inițiatorii întrecerii
Recent, la Filatura Lupeni, 

secția Il-a — deținătoarea dra
pelului de secție fruntașă în pro
ducție — a lansat o chemare la 
întrecere către toți muncitorii din 
fabrică în cinstea zilei de 8 Mar
tie I960..

Prin răspunsurile lor, munci
torii și muncitoarele din toate 
compartimentele de muncă din 
cadrul fabricii și-au exprimat 
hotărîrea de a întîmpina această 
zi, care marchează c-ea de-a 50-a 
aniversare a Zilei Internaționale 
a Femeii, cu noi succese în mun
că.

In secția filatură de unde a 
pornit chemarea, cei 248 de 
muncitori și muncitoare s-au an
gajat ca pînă la 8 Martie să de
pășească planul de producție cu 
1 la sută, să reducă deșeurile cu 
0,5 la sută și să obțină o depăși
re a planului de calitate la pro
duse finite cu 1 la sută.

Sub îndrumarea organizației 
de partid, întrecerea a pornit din 
primele zile cu rezultate frumoa
se. Astfel pe graficul întrecerii 
și la gazetele de perete ale sec
ției, sînt popularizați cei mai 
harnici muncitori. De exemplu 
Aseunseanu loan și Toma Vasile, 
filatori, obțin zilnic importante 
depășiri cantitative și calitative 
de plan. Tovarășul Făcea Ioan, 
șef de echipă, ocupîndu-se îndea 
proape de calificarea muncitori
lor, asigură o bună . folosire a 
timpului de lucru.

Comitetul secției sindicale se 
ocupă îndeaproape de extinderea 

metodelor bune de lucru. Astfel, 
a fost extinsă inițiativa munci
toarei Ilie Ana de la spălătoria 
de bobine care a obținut rezul
tate dintre cele mai bune prin
tr-o judicioasă folosire a timpu
lui de lucru.

In dorința de a obține cît mai 
multe economii, muncitorii din 
secție au participat la diferite 
munci patriotice printre care și 
la descărcarea vagoanelor cu ce: 
luloză. In această acțiune se evi
dențiază tovarășii Vărtasu Petru, 
Solomon Hirt Matei, Boloș Pe
tru și alții.

O preocupare de seamă a mun
citorilor cuprinși în întrecere es
te îmbunătățirea continuă a pro
cesului de producție. La spălăto
rie, pentru a menține în bazinele 
de apă un debit constant, au fost 
introduse plutitoare confecționate 
din resurse proprii. Acest lucru 
a asigurat o creștere a calității 
produselor. O îmbunătățire ase
mănătoare a fost adusă și filtre
lor vechi care au fost transfor
mate.

O propunere mult apreciată a 
tost făcută de tovarășul Todea 
Solomon. El a arătat într-o cons
fătuire de producție că în secția 
de filatură este necesar să creeze 
și brigăzi de calitate. Organiza
ția sindicală a sprijinit această 
propunere. Acum în secție func
ționează 12 brigăzi de calitate. 
Față de lunile trecute, deșeurile 
au scăzut și mai mult. Multe 
propuneri făcute de muncitori și 
tehnicieni au fost puse în practi
că. In scopul îmbunătățirii con
dițiilor de aeraj a fost acoperit 
cu tablă de plumb un colector 
al băii de filaj. La bazinele de 
apă au fost montate serpentine 
suplimentare care contribuie la 
ușurarea muncii. Intr-o discuție 
recentă, șefa secției de filatură, 
inginer Borșoy Rita a arătat:

„Colectivul secției noastre este 
hotărît să cîștige întrecerea și de 
data aceasta cu celelalte secții și 
să păstreze pe mai departe dra
pelul de secție fruntașă".

întrecerea în cinstea zilei de 8 
Martie se desfășoară în ritm viu 
la Filatura Lupeni. Și celelalte 
secții și-au exprimat dorința de 
a ocupa locul. întîi pe graficul 
întrecerii. Zi de zi de aceasta. 
se apropie tot mai mult prin 
realizările frumoa'se pe care le 
obțin în procesul de producție. 
Situația prezentîndu-se astfel, e; 
greu să te pronunți de pe acum 
cine va ocupa în întrecere locul 
întîi.

A. N.



BANUAROE44„CUPA
SCHI paș Gh. (Lupeni); 2) Leampa 

Ion (Petroșani); 3. Ambruș Pe
tru (Lupeni),

Slalom uriaș seniori: 1) Katto 
Adalbert (Lupeni); 2) Morar Ion 
(Lupeni); 3) Ghirciș Eugen (Pe
troșani),

Slalom uriaș, juniori: 1) Ul
man Francisc (Lupeni); 2. Kiss 
Petru (Lupeni); 3) Boțoni Iosif 
(Lupeni),

Slalom special, seniori : 1) Ge
deon Giinter (Corvinul Hunedoa
ra); 2) Tomescu Gh. (Știința 
Petroșani); 3) Binder Paul (Ra
pid Deva),

Slalom special, juniori: 1) Ni- 
ță Gh. (Lupeni); 2) Kiss Petru 
(Lupeni); 3) Boțoni Iosif (Lu
peni),

Coborîre seniori: 1) Katto A- 
dalbert (Lupeni); 2) Binder Paul 
(Rapid Deva); 3) Gedeon Giinter 
(Corvinul Hunedoara),

Coborîre, juniori: 1) Ulman
O----------------- --------

Eifiiia Si hasdbal in 7 jiiiiia Petiosnni 
Ml s.

Comisia regională de schi, cu 
sprijinul comisiei raionale Petro
șani, a organizat pe pîrtiile mun
telui Straja un concurs dotat cu 
„Cupa 24 Ianuarie", la care au 
participat 63 de schiori din toa
tă regiunea.

Cupa a revenit reprezentanți
lor raionului Petroșani, care pe 
echipe s-au clasat

Iată rezultatele 
nute :

Fond, juniori (5 
dor Petru (Lupeni); 2) 
Aron (Lupeni); 3) Ambruș Zol- 
tan (Lupeni),

Fond, junioare (3 km.) : 1.
Daczo Irina (Lupeni); 2. Rădu- 
lescu Maria (Lupeni),

Fond senioare (5 km): 1) 
Katto Terezia (Lupeni) ; 2) Gerș- 
tembrein Margareta (Petroșani),

Fond, seniori (10 km.) : 1) Lu-

Francisc (Lupeni); 2) 
sif (Lupeni); 3) Kiss 
penii).

Boțoni lo-
Petru (Lu-

ANDREIANGHEL
corespondent

ȘAH

pe locul 1. 
tehnice obți-

km.): 1) Fo- 
Peter

Duminică dimineața, în cadrul 
clubului miner din Lupeni, s-a 
organizat de către colectivele Mi
nerul din localitate și Energia 
Paroșeni, un concurs de șah do
tat cu „Cupa 24 Ianuarie". Din 
cele 6 echipe participante, în fi
nală a ajuns Minerul Lupeni și 
Energia Paroșeni. In prima run
dă s-a obținut un rezultat de e- 
galitate : 4—4, iar în cea de a 
Il-a Minerul 
cîștigătoarea 
cînd 
3’/2.

Energia
Rezultat

Lupeni e declarat 
concursului, între- 
Paroșeni cu 4'/2— 
final : 8‘/2—7»/2-

HANDBAL REDUS

după-amiaza aceleiași zile,

ȘTAFETA
I

In ziua de 26 ianuarie, la orele 
o ștafetă 
Zolotaru 
Vladislav 
sajul de 
denților

11, va pleca din Petroșani 
buni alpiniști din raion: 

Aninoasa),
a păcii, formată din cei mai

Al. (C.F.R. Petroșani), Tamaș Vasile (mina
Silviu (mina Petrila), etc. Această ștafetă va duce me- 

salut al minerilor Văii Jiului, Intîlnirii tineretului și stu- 
din regiunea Balcanilor și Mării Adriatice.

raional
o pauză de mai multeDupă 

săptămîni, duminică a început re 
turul campionatului raional de 
popice. Iubitorii acestui sport au 
umplut din nou la Petroșani, 
Vulcan și Lupeni arenele de po
pice.

In jocul de la Petroșani, din
tre Utilajul din localitate și Cons
tructorul Uricani, meciul a fost 
cîștigat de popicarii petroșăneni, 
cu o diferență de 604 popice do- 
borîte în plus, față de cei din 
Uricani. Aceasta și din pricină 
că oaspeții nu au prezentat pe 
pistă decît 5 jucători. Un rezul
tat bun a obținut jucătorul Por- 
tase Constantin, care 
403 popice.

La Lupeni, Viscoza 
tate a fost întrecută 
Petroșani la scorul de 
p.d.

Minerul Lupeni a cîștigat în- | 
tîlnirea cu Constructorul Lupeni j

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

a doborît

din 
de 

2248

2235-2166 p.d., iar la Vulcan 
Minerul a dispus

Lonea cu 2053—

început returul campionatului
de popice

la 
echipa locală
de Parîngul 
1987 p.d.

In jocurile 
evidențiat popicarii Demeter Adal
bert (Voința Petroșani) cu 406 
p.d. și KHntz Fr. (Minerul Lu
peni) 404 p.d.

de la Lupeni, s-au

S. BALO1U 
corespondent

ir — —

Teren de patinaj
Un grup de tineri de la mina 
preparația de cărbuni Lupeni, 

zilele trecute au amenajat prin 
muncă voluntară, pe arena de 
tenis de cîmp din localitate un 
patinoar modern. In aceste zile, 
noul patinoar s-a deschis deja 
pentru toți iubitorii patinajului 
sportiv și artistic din oraș.

Și

li fala ni
In aceste zile de febrilă acti

vitate, cînd studenții sînt în pli
nă sesiune de examene, antrena
mentele la handbal redus n-au în
cetat, în ciuda faptului că timpul 
liber este foarte limitat. Compo- 
nenții echipei Știința Petroșani 
se pregătesc de zor în vederea 
turneului de la Tg. Mureș, tur
neu ce va avea loc între 4—-8 
februarie a.c. Alături de echipe 
valoroase ca Dinamo Tg. Mureș, 
Tehnometal Timișoara ș.a. ei își 
vor disputa întîietatea pentru a 
se califica în finala campionatu
lui republican ce va avea loc la 
București.

Pe „certificatul de naștere" al 
echipei „Știința" figurează anul 
1957, cînd o seamă de tineri ini
moși, în majoritate studenți, aju
tați de tinerii profesori de sport 
Pintea și Barabaș, pun bazele 
handbalului redus în Valea Jiu
lui. ,

Studenții joacă la început sub 
numele de „Utilajul". Tînăra e- 
chipă „Utilajul" Petroșani, abia 
înființată, obține victorii de pres
tigiu, cîștigînd faza pe zonă de 
la Tg. Mureș și intră în rîndul 
primelor opt echipe din țară.

iRUSl
Un an mai tîrziu, echipa, 

data aceasta 
„Știința", are o activitate 
slabă, iar rezultatele sînt cu mult 
sub posibilitățile sale. Participînd 
la „Cupta 30 Decembrie" dispu
tată tot la Tg. Mureș, ocupă* a- 
bia locul III.

In anul 1959 se pare că hand- 
baliștii de la „Știința" au pornit 
din nou pe drumul cel bun. Ei 
ocupă locul III în „Cupa Olte
niei" ce a avut loc la Craiova 
și cîștigă „Cupa 30 Decembrie" 
disputată la Lupeni.

Deși e o echipă foarte tînără, 
are un palmares destul de fru
mos.

Lotul „Științei", antrenat de 
prof. Pintea cuprinde următorii 
jucători: Stratulat, Florea, Sili, 
Frank, Achim, Irimia, Barthmes, 
Ciornei, Drăgilă, Barabaș, Vlad.

Ținînd cont de faptul că s-au 
antrenat cu multă conștiinciozi
tate și că jucătorii practică un 
joc de calitate ei sînt îndreptățiți 
să aspire la un loc fruntaș în 
ierarhia celor mai bune echipe 
de handbal redus.

I. TUDOR 
student I.M.P.

de
purtînd numele 

mai

In
din inițiativa acelorași colective, 
în sala de sport a aceluiași club, 
tot pentru „Cupa 24 Ianuarie" 
s-au întrecut 6 echipe la hand
bal redus.

In prima întîlnire, Minerul I 
Lupeni a obținut un rezultat de 
egalitate cu Energia Paroșeni, 
13—13. Minerul IÎ\a dispus apoi 
de Straja Lupeni cu 19—14, Mi
nerul II de Minerul I cu 15—11, 
iar Energia de Straja cu 15—12.

De remarcat că echipa Mine
rul II Lupeni a fost formată în 
majoritate din ccmponenți ai e- 
chipei de fotbal, care activează 
în categoria A. Intre aceștia se 
numără Mihalache, Chiș, Pereț, 
Nisipeanu, Pali și Milea.

Concurs al celor mici

---------------- O—’—i

Pregătirile echipei divizionare A 
Minerul

Echipa de fotbal de categoria 
A Minerul Lupeni își 
pregătirile în vederea returului 
cu intensitate mărită, 
nai s-au efectuat pînă acum 3—4 
«i chiar 5 antrenamente. Inițial 

ntrenamentele din zilele de 21, 
22 și 24 ianuarie au avut loc în 
sală. Pregătirea fizică generală în 
aceste zile se face în aer liber, 
iar antrenamentele de pregătire 
tehnică în sală.

Duminică, 24 ianuarie, a avut 
loc în sala un campionat de fot
bal redus, urmărit cu mare in
teres de publicul spectator.

In continuare, antrenamentele 
se vor efectua în sală pînă cî'nd 
terenul va permite și exersări teh
nice în aer liber, urmînd ca la 
data, de 7 februarie echipa să 
susțină primul joc de verificare 
în compania unei echipe regio
nale. I

In planul de pregătire al e- 
chipei Minerul Lupeni sînt pre
văzute 8 jocuri de verificare cu 
adversari de categorie regională și 
de divizia B, iar ultimul, la da
ta de 28 februarie, cu o echipă 
de categoria A.

Frecvența jucătorilor la antre
namente este de 100 la sută, ju
cătorii se pregătesc foarte conș-

continuă

Săptămî-

Lupeni
tiincios, fiind ferm hotărîți ca în 
retur să reediteze jocurile bune 
din tur, însă cu mai multă efi
cacitate din partea înaintării și 
mai mare exigență din partea 
apărării, pentru a obține victo
riile atît de necesare asigurării 
locului în categoria A, răsplătind 
astfel încrederea harnicilor mineri 
din Lupeni.

!

i

1011911
Au început înscrierile de 

membri în clubul sportiv 
muncitoresc „Jiul" Petro
șani care va lua ființă în 
localitatea

Doritorii 
comitetelor 
treprinderi 
posedă adeziunile pentru în
scriere.

Inscriindu-vă la club, plă
tind o cotizație lunară de 
12 lei, veți beneficia de in
trare liberă la toate mani
festațiile sportive (fotbal, 
volei, rugby cat. A, hand
bal cat. B, atletism, gim
nastică, box, lupte etc.) ca
re se vor organiza pe plan 
local.

Inscrieți-vă în număr cît 
mai mare!

I

noastră.
se vor adresa 
sindicale de in

și instituții care

I. CIORTEA 
corespondent

Duminică dimineața, asociația 
sportivă Utilajul din Petroșani, 
sprijinită de U.C.F.S. raional, a 
organizat un concurs de săniuțe, 
patinaj și schi pentru copii. La 
acest reușit concurs au participat 
peste 70 de copii.

Iată campionii acestor între
ceri : SĂNIUȚE, fete, 10—12
ani : Radu Maria ; Băieți 8—10 
ani (2 persoane) : 
Ercsenyi ; 10—12 
Horvath; 10—12 
nă) : Torostenie 
ani (8 persoane) 
ragea—Ujhelyi;
persoane) : Roman—Olaru ; 12— 
15 ani (1 persoană) Vemes 
Francisc.

PATINAJ ; băieți, 10---12 ani:

Chirilă— 
ani: Verasti — 
ani (o persoa- 

Ion; I2—55
: Kovacs—Ca
lă—15 ani (2

Ciobanschi Iosif;
12— 
covan

SCHI :
8—10
man
10—12 
pețchi 
12—15 
lășoiu

IN
Participanții 
concursul 
mici.

M. MIHAI
corespondent

15 ani: Cri-
Dumitru. 

băieți, 
ani : Re-,

Adria
ani : HvsJ-

Vasile;
ani : Bă-

1 lie.
CLIȘEE :

la
celor

Munca de educare a candidaților — o munca vie, 
concreta, cu oamenii

In organizația de bază din 
sectorul I A de la mina Lupeni 
își fac stagiul, pregătindu-se pen
tru înaltul titlu de membru al 
partidului, 18 candidați, mineri 
din abataje, muncitori subterani, 
maiștri. Numărul lor crește ne
contenit, căci tot mai mulți oa
meni ai muncii sînt stăpîniți de do
rința vie de a intra în rîndurile 
partidului, de a fi nemijlocit a- 
lături de comuniști în lupta pen
tru construirea vieții noi, socia
liste. Utemistul Căpățînă Gheor- 
ghe, vagonetar într-o brigadă 
precum și alți mineri și munci
tori subterani din sector se pre
gătesc să ceară organizației de 
bază primirea lor în rîndul can
didaților.

Biroul organizației de bază 
în frunte cu tovarășul secretar 
Feher Vasile, a înțeles că prin
cipalul în munca de întărire a 
rîndurilor organizației de bază 
constă nu numai în numărul ce
lor primiți, ci mai ales în cali
tatea lor. In acest scop biroul or
ganizației de bază, comuniștii din 
sector, acordă o deosebită atenție 
educării candidaților primiți, ast
fel ca stagiul de candidatură să 
constituie o adevărată școală de

pregătire a viitorilor membri de 
partid. In acest important 
meniu biroul organizației de 
ză din sectorul 1 A al minei 
peni a dobîndit o experiență 
țioasă.

In munca de educare a candi
daților, biroul organizației de

do- 
ba- 
Lu- 
pre-

VIAȚA DE PARTID
«*«.«•••**»•••»«»*««««•«.»««
bază din acest sector minier fo
losește din plin învățămîntul de 
partid, trasarea de sarcini con
crete. Toți candidații de partid 
sînt încadrați în cercuri și cursuri 
ale învățămîntului de partid, în
deosebi în cercuri de studiere a 
Statutului P.M.R. Prin desfășu
rarea unui control permanent, se 
asigură o frecvență bună la în- 
vățămînt. E adevărat, la început 
unii candidați mai lipseau de la 
învățămîntul de partid, dar biroul 
organizației de bază i-a tras cu 
seriozitate la răspundere și situa
ția s-a îmbunătățit. Așa s-au pe
trecut lucrurile spre exemplu, cu 
tovarășul Savu Nicolae, miner 
șef de schimb într-o brigadă. In

urma ajutorului primit din par
tea biroului, el a început să par
ticipe cu regularitate la învăță- 
mint.

In repartizarea de sarcini con
crete candidaților de partid, bi
roul organizației de bază se o- 
rientează spre problemele cele 
mai importante care stau în fața 
sectorului în lupta pentru înde
plinirea sarcinilor economice: 
creșterea productivității muncii, 
îmbunătățirea calității cărbune
lui, micșorarea cheltuielilor de 
producție. Tovarășului Giurgiu 
loan, singurul candidat care lu
crează într-o brigadă care extra
ge cărbune dintr-un 
meră, biroul organizației 
i-a repartizat sarcina de 
cu perseverență pentru 
disciplinei în muncă în 
pentru buna organizare 
lui, astfel ca planul de producție 
să fie îndeplinit ritmic, zi de zi, 
lună de lună. Sprijinit 
mai ales atunci cînd 
candidatul de partid 
Ioan a ajutat brigada să obțină 
randamente înalte, să devină 
fruntașă. Sarcini legate de buna 
desfășurare a procesului de pro
ducție, mai ales în direcția în-

abataj ca
de bază 
a munci 
întărirea 
brigadă, 
a lucru-

de birou, 
era greu, 

Giurgiu



Preotupare mhi huna dasfasurara a atlivitilil 
Hiiuioi larmelor de liivălăMl

„Inspector de poZi/ie" fel.B.Mej
Pînă nu de mult frecvența 

cursanților la învățămîntul de 
partid în cadrul sectorului II al 
minei Lonea nu depășea procen
tul de 70 la sută. Uneori, la u- 
nele cercuri și cursuri nu erau 
prezenți nici jumătate din nu
mărul tovarășilor înscriși. Ana- 
lizînd participarea cursanților la 
învățămînt, biroul organizației 
de bază a ajuns la concluzia că 
frecvența slabă se datorește u- 
nor greutăți ca urmare a lucru
lui în trei schimburi. Biroul or
ganizației de bază a venit în fața 

> adunării generale a organizației 
■ ■ de bază cu propunerea ca învă- 

țămîntul să fie ținut pe schim
buri. Această propunere a fost 
aprobată. In prezent cursanții 
din schimburile I și III țin lec
țiile împreună, iar cei din schim
bul 11 țin aparte.

Măsurile adoptate de aduna
rea generală au dat roade. Frec
vența cursanților la cursuri s-a 
ridicat la 90 la sută, iar la unele 
cursuri la suta la sută. După fie
care ședință de învățămînt, pro
pagandiștii iau legătură cu bi
roul organizației de bază și-l in
formează de participarea mem
brilor și candidaților de partid 
Ia învățămînt. Cei care lipsesc 
nemotivat sînt chemați și puși în 
discuția biroului organizației de 
bază sau chiar a adunării ge- 

. nerale.
Pentru repetate absențe nemo- 

tivate de la învățămîntul de par
tid au fost puși în discuția a- 
’unării generale a organizației 
,e bază minerii Rogobete Dumi
tru, Răduca Gheorghe, Mezei 
Ludovic și alții.

Propagandiștii sînt bine pre
gătiți și se achită cu cinste de 
sarcina încredințată. La cercul 
de studiere a istoriei P.M.R. a- 
nul I sînt doi propagandiști, to
varășii Modoran Gheorghe și Po
pescu loan, care participă cu re
gularitate la pregătirile ce se 
fac în cadrul cabinetului de par
tid. Acest cerc are o activitate 
satisfăcătoare. S-a predat lecția 
a 6-a.

Lecțiile sînt bine predate și 
dezbătute în seminarii,, iar nu
mărul participanților la discuții 
devine din ce în ce tot mai mare. 
I' seminarizarea lecției „Lupta 
i R. pentru apărarea interese
lor maselor populare în perioada 
stabilizării relative a capitalis
mului" au luat cuvîntul peste 50 
la sută din numărul tovarășilor 
din cerc. Prin răspunsurile date, 
cursanții au dovedit că studiază 
materialul bibliografic, iar nive
lul lor politic a crescut simțitor, 

deplinirii angajamentelor sporite 
de întrecere pe care colectivul 
sectorului și le-a asumat pentru 
anul 1960, au fost repartizate și 
celorlalți candidați.

La întărirea răspunderii can
didaților față de sarcinile încre
dințate a contribuit mult faptul 
că biroul a introdus practica de 
a se cere candidaților să raporte
ze în fața adunărilor generale 
ale organizațiilor de bază despre 
felul cum muncesc pentru înde
plinirea sarcinilor încredințate. 
Tot în cadrul adunării generale 
sînt dați ca exemplu candidații 
de partid care muncesc stăruitor 
pentru îndeplinirea sarcinilor, 
ceea ce constituie un puternic 
stimulent în activitatea candida
ților. In ultimele adunări gene
rale ale organizației de bază au 
fost dați ca exemple pozitive can
didații Dobai Pavel, Barzul Va- 
sile și alții. Membrilor de partid 
cu experiență li se repartizează 
sarcina de a se ocupa de anu- 
miți candidați, de creșterea și e- 
ducarea lor.

Meritorie este mai ales stră
duința biroului organizației de 
bază de a imprima adunărilor 
generale ale organizației de bază 
un puternic' caracter educativ, 
astfel ca ele să contribuie la creș
terea și călirea comuniștilor și 
în primul rînd a candidaților, la 
educarea lor partinică.

La seminarizarea lecției res
pective, tovarășul Prinț Samoilă 
a vorbit despre perioada stabi
lizării relative a capitalismului. 
Vorbitorul a arătat în continuare 
că burghezia, pentru a-și reface 
pozițiile economice, a înăsprit 
exploatarea maselor muncitoare, 
ceea ce a adîncit și mai mult 
contradicțiile dintre proletariat 
și burghezie. In continuare, to
varășul Jurca Vasile a vorbit 
despre lupta neobosită a. P.C.R. 
pentru apărarea drepturilor cu
cerite de masele muncitoare în 
anii avîntului revoluționar, iar 
minerul Bălășel Aurel a arătat 
în ce a constat importanța celui 
de-al treilea Congres al P.C.R. 
Iau parte activă la discuții și 
Moruș Petru, Țandrău Moise și 
alții.

Și activitatea cursului seral a- 
nul I este mulțumitoare. Pe lîngă 
faptul că propagandistul cursu
lui. tovarășul Cărcălean loan pre
dă lecții pe înțelesul cursanților, 
și frecvența este bună. Astfel la 
lecțiile a IlI-a și a IV-a frecven
ța a fost de sută la sută.

Dacă la cele două forme de în
vățămînt mai sus amintite s-au 
obținut pînă în prezent rezultate 
îmbucurătoare, nu același lucru 
se poate ’ spune despre cercul de 
studiere a statutului P.M.R. Pro
pagandistul cercului, tovarășul 
Belu loan, nu s-a îngrijit de pre
darea la timp a lecțiilor și nu 
piecizează întotdeauna candidați
lor de partid data cînd se ține 
Învățămîntul.

In cadrul acestui cerc partici
parea cursanților nu este satis
făcătoare. De la începutul anu
lui școlar și pînă în prezent frec
vența nu depășește procentajul 
de 70 la sută. Unii candidați de 
partid ca Bălan Anton, pe lîngă 
faptul că au lipsit fără nici o 
justificare de la studiu, au făcut 
și absențe nemotivate în proce
sul de producție, lucru pentru 
care au fost puși în discuția bi
roului organizației de bază.

In recenta adunare generală 
a organizației de bază a fost a- 
nalizată activitatea învățămîntu- 
lui de partid, unde s-au stabilit 
sarcini privind îmbunătățirea 
frecvenței la învățămînt. Prin 
măsurile luate se va reuși ca și 
activitatea cercului de studiere al 
statutului P.M.R. să se ridice la 
nivelul celorlalte cercuri, fapt ce 
va contribui la îmbogățirea cu
noștințelor politice a candidaților 
de partid din această organiza
ție de bază.

Astfel, nu cu mult timp în ur
mă, biroul organizației de bază 
a pus în discuția adunării ge
nerale cazul tovarășului Doicear 
Alexandru, care deși se număra 
printre membrii de partid, nu se 
străduia să fie la înălțimea cerin
țelor impuse de acest titlu. La 
locul de muncă se împăca cu ră
mânerea în urmă, participa doar 
formal la adunările generale ale 
organizației de bază, pu se pre
ocupa de ridicarea nivelului său 
politic și ideologic, iar sarcinile 
primite pe linie de partid le dă
dea uitării. Deși a fost ajutat de 
biroul organizației de bază, el 
nu a căutat să-și îmbunătățeas
că munca. Biroul organizației de 
bază a arătat pe larg comuniști
lor că asemenea membri „onori
fici" nu fac decît să îngreuneze 
activitatea organizației de bază. 
Pentru lipsa îndelungată ac
tivitate de care a dat dovadă cu 
tot ajutorul primit, mai ales că 
el mai fusese pus în discuția a- 
dunării generale, organizația de 
bază i-a retras lui Doicear cali
tatea de membru de partid. Dis
cutarea acestui caz în adunarea 
generală a avut un puternic rol 
educativ. Un puternic caracter e- 
ducativ l-a avut de asemenea dis
cutarea în cadrul adunării gene
rale a situației candidatului Voi-

Joi 28 ianuarie, Teatrul de 
stat din Petroșani va prezenta 
în premieră piesa „Inspector de 
poliție" de autorul englez con
temporan I. B. Priestley.

I. B. Priestley este autorul 
unei vaste opere. Numeroasele 
sale romane ca „Tovarăși de 
drum", „Strada îngerului", „Ca
muflaj", „Costume cenușii" și 
altele, piesele „Ei au ajuns la un 
oraș", „Viraj periculos", „Inspec
torul de poliție", în marea lor 
majoritate constituie o analiză a 
relațiilor existente în societatea, 
capitalistă contemporană. Opera 
sa este pătrunsă de umanism, de 
o poziție ideologică progresistă, 
deși în unele lucrări se resimt 
destul de puternic inconsecvența, 
influențele negative ale societă
ții în care s-a născut și în care 
trăiește.

In opera sa I. B. Priestley cau
tă să deslușească problemele ma
jore ale vieții, dezvăluie în multe 
din lucrările sale racilele socie
tății capitaliste.

Acțiunea piesei „Inspectorul de 
poliție" se petrece în anul 1912, 
în preajma primului război mon
dial. Cu toate acestea tematica 
este de actualitate.

Fabricantul Birling, unul .din 
personajele principale ale piesei, 
chiar în preajma primului război 
mondial cînd militarismul ger
man se pregătea febril pentru 
dezlănțuirea măcelului, exprimînd 
punctul de vedere al cercurilor 
reacționare din Anglia, conside
ra că războiul nu va avea loc și 
că declarațiile unor ofițeri ger
mani nu pot constitui vreun mo-, 
tiv de temeri. Această indolență 
izvorîtă din politica conservatoa
re reacționară, din fuga după 
profituri a lui Birling, oglindește 
de fapt poziția binevoitoare ma
nifestată de cercurile capitaliste 
americane, engleze, franceze față 
de pregătirile războinice ale Ger-
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Măsuri tehnico-organizatorice
în vederea asigurării liniei de front necesare
Conducerea minei Aninoasa a 

luat unele măsuri tehnico-organi- 
zatorice în vederea asigurării li
niei de front necesare, măsuri 
care vor fi executate încă în 
cursul primului trimestru al a- 
cestui an.

Printre cele mai importante 
măsuri sînt: asanarea abataju
lui nr. 17 stratul 3 de la sectorul 
I, punerea în exploatare a aba
tajului nr. 18 stratul 3, în ve
derea reducerii denivelării aripei 
vestice, asanarea abatajului nr. 
4 din stratul 3 sectorul I prin 
justa dirijare a rambleului hidra
ulic în vederea creării unei zone 
de izolare. De executarea acestor 
măsuri răspunde ing. Tarcea loan 
— șeful sectorului I.

nea Mihai, mecanic de locomoti
vă în sector. Deși de acest can
didat s-au ocupat îndeaproape 
tovarășii Hidaș Aurel și Putz Ru
dolf, în timpul stagiului de can
didatură el a particip’at rar la 
învățămîntul de partid, nu citea 
presa de partid pentru a fi la 
curent cu evenimentele interne și 
interanționale. In producție tov. 
Voinea Mihai își face conștiin
cios datoria, dar el nu s-a pre
ocupat de îndeplinirea sarcinii 
ce i-a fost repartizată de orga
nizația de bază de a ajuta și pe 
alți mecanici de locomotivă să 
îngrijească mașinile, să munceas
că disciplinat. In adunarea ge
nerală tovarășii Gozman lacob, 
Nagy Carol, Pigui Pavel ș.a. au 
arătat că în perioada stagiului 
de candidat tov. Voinea Mihai 
nu s-a ridicat la nivelul cerut 
pentru a fi primit în rîndul mem
brilor de partid. De aceea, orga
nizația de bază a hotărît să-i 
prelungească stagiul de candida
tură cu 6 luni. Preocuparea or
ganizației de bază față de edu
carea candidaților a dat roade. 
Mulți candidați, printre care tov. 
Barzul Vasile, Bogdan Teodor 
ș. a. sînt în primele rînduri ale 
muncii politice pentru mobiliza
rea colectivului sectorului la lup
ta pentru a da patriei cantități 

maniei, ele însele fiind sprijini
toare active ale politicii milita- 
riștilor germani. Și în zilele 
noastre imperialismul de pretu
tindeni și mai ales cel american 
se situează pe o poziție fățișă de 
sprijinire a reînvierii Bundes- 
wehrului vest-german. Apologeții 
înarmării atomice a Germaniei 
occidentale încearcă în fel și 
chip să prezinte lucrurile ca și 
cînd ar fi vorba de crearea unui

SVaHCROHKĂ

sistem de „apărare" în Germania 
occidentală. Aceste minciuni 
sfruntate nu se bucură de nici 
un credit moral. Avertismentul 
din piesa lui I. B. Priestley ră- 
mîne valabil, el aivînd darul să 
mobilizeze forțe tot mai mari în 
lupta pentru apărarea păcii, pen
tru prevenirea unui război nimi
citor.

Același fabricant Birling, în a- 
nul 1912, desconsiderînd cu ci
nism uriașa forță pe care o re
prezenta poporul rus și celelalte 
popoare subjugate de țarism, a- 
firma cu îngîmfare că Rusia 
niciodată nu se va putea ridica 
la nivelul puterilor occidentale.

Această proorocire și-a pierdut 
întrutotul viabilitatea în zilele 
noastre. După Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, învin- 
gînd forțele dușmane ale inter
venției puse la cale de reacțio
nari de teapa lui Birling, po
porul sovietic a pășit pe un 
drum glorios. Fanioanele Uniu
nii Sovietice au pătruns în cos
mos; forța sa morală, prestigiul 
său internațional depășesc pe cele 
ale oricărui stat capitalist; An
glia, Franța și alte state capi
taliste „invincibile" au fost în
trecute cu mult din punct de ve-

Pî'nă Ia data de 1 februarie 
se va pune în exploatare abata
jul cu front scurt nr. O din stra
tul 14 sectorul II lucru de care 
răspunde în mod direct ing. An- 
drițoiu loan. La fel în cadrul 
sectorului III se va pune în ex
ploatare pînă la data de 15 fe
bruarie cel tîrziu, abatajul cu 
front scurt nr. 7 în stratul 13, 
lucrare de care răspunde șeful 
sectorului.

Respectînd cu strictețe toate 
măsurile ce și le-a propus, co
lectivul minei Aninoasa va reuși 
nu numai să-și îndeplinească pla
nul, ci să-1 și depășească, reali- 
zînd angajamentele asumate.

S. E.

sp'orite de cărbune cocsificabil, de 
bună calitate, la un preț de cost 
redus.

Ținînd cont de sarcinile tra
sate de Conferința raională de 
partid privind îmbunătățirea mun
cii de primire în partid, biroul or
ganizației de bază a hotăut să 
ia măsuri pentru întărirea con
tinuă a grijii față de educarea 
candidaților. Este și necesar, de
oarece unii candidați, între care 
tovarășii Croitoru Constantin, Mi- 
trescu Pompiliu, nu participă ac
tiv la munca politică desfășura
tă de organizația de bază. S-a 
hotărît ca membrii de partid care 
au dat recomandări să se ocupe 
în continuare de educarea candi
daților pe care i-au recomandat, 
să-i ajute să se pregătească pentru 
a deveni membri de partid. Pa
ralel cu aceasta, organizația de 
bază trebuie să se folosească de 
dreptul de a reduce stagiul de 
candidatură minerilor care au ve
chime în rfmpul muncii, lucru 
care pînă acum a fost neglijat. 
Biroul va trebui de asemenea să 
întărească răspunderea tuturor 
membrilor de partid pentru edu
carea candidaților, deoarece ast
fel se va munci și mai rodnic 
pentru întărirea rîndurilor orga
nizației de bază cu luptători de 
frunte pentru înfăptuirea politicii 
partidului.

I. BRANEA 

dere economic, iar în curînd U- 
niunea Sovietică va depăși și 
S.U.A. Nu e vorba de polemică, 
ci de fapte. Viața, istoria au do
vedit proorocilor de tot soiul, 
dușmanilor Uniunii Sovietice, 
forța invincibilă a poporului so
vietic.

Piesa lui I. B. Priestley, în de
cursul celor trei acte, dezvăluie 
fără cruțare lipsa de omenie a 
celor avuți, greaua mizerie la ca
re sînt supuși în societatea ca
pitalistă cei ce muncesc. O fată, 
fostă muncitoare grevistă la fa
brica lui Birling, se sinucide. In
spectorul de poliție, care de fapt 
este simbolul mustrării de con
știință, sub forma unei anchete, 
scoate la lumină cauzele gestu
lui disperat al fete. Rînd pe rînd, 
membrii familiei Birling se clati
nă mai mult sau mai puțin sub 
povara răspunderii ce le apasă 
conștiința.

Pentru Birling sinuciderea con
stituie o „întîmplare" care a ur
mat după concedierea fetei din 
fabrica sa în urma grevei. Pen
tru copiii săi Sheila și Erich, 
evenimentul capătă insa o altă 
înfățișare reală pentru care ei 
se simt vinovați. Autorul con
fruntă aici lipsa de conștiință, 
egoismul și meschinăria gene
rației trecute cu germenele de 
înnobilare a conștiinței genera
ției noi.

înțelegerea deplină a mesaju
lui social al piesei duce la con
cluzia semnificativă că orîndui- 
rea capitalistă, clasele dominan
te din această orînduire, au o 
concepție profund antisocială, o 
etică care se mărginește doar la 
profituri; pentru toate clasele 
exploatatoare omul, muncitorul 
nu înseamnă nimic în afară de 
a fi folosit ca braț de muncă cît 
mai ieftin. De aici se desprinde 
năzuința autorului către o viață 
mai bună, mai dreaptă pentru 
toți oamenii.

Piesa este pusă în scenă de 
talentatul regizor din Capitală 
Horea Popescu, distribuția fiind 
asigurată de actorii Ion Pavles- 
cu, George Iordănescu, Ana Col- 
da, Vladimir Jurăscu, Anca Le- 
dunca-Pavlescu, Lucian Temelie.

V. FOLESI

—=★=—

Cercul viitorilor 
strungari

La Casa pionierului din Pe
troșani alături de celelalte cer
curi, a luat ființă și un cerc de 
strungărie. Cei 76 băieți din cla
sele VI—VII, care s-au înscris 
la acest cerc au participat pînă 
acum la multe lecții interesan
te. Inginerul Sîrbu Sofronie care 
conduce acest cerc, s-a ocupat 
pînă în prezent de inițierea ele
vilor asupra modului de mînuire 
a strungului și a uneltelor de 
mînă. S-au ținut și primele lecții 
în legătură cu piesele ce se pot 
executa la strung. Pentru ca e- 
levn să înțeleagă cît mai bine 
cele discutate în cerc, deoarece 
Casa pionierului nu dispune de 
cît de un singur strung, lecțiile 
practice se țin în secția strun
gărie a U.R.U.M.P.

Acest cerc, ca și toate cele
lalte din cadrul Casei pionieru
lui din Petroșani, are scopul să 
pregătească pentru viață pe cei 
mici, viitori constructori ai so
cialismului.

Cursuri de specializare
In cadrul Grupului școlar mi

nier din Petroșani s-au organi-. 
zat de către C.C.V.J., cursuri de 
specializare pentru maiștrii mi
neri din producție. Fiecare curs 
durează 24 zile. Aici, ingineri de 
specialitate din cadrul C.C.V.J. 
aduc la cunoștința maiștrilor mi
neri toate noutățile tehnice, le 
dau îndrumări și indicații pentru 
o mai bună organizare a proce
selor de producție a revirelor pe 
care le conduc

V. DRÂGAN 
corespondent



ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Praa indiană dnimn nizila loalliloi oaspeți sovietiti

DELHI 25 (Agerpres) TASS 
anunță :

Comentînd vizita lui K. E. 
Voroșilov, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U- 
riiiuiîii Sovietice, F. R. Koz
lov, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și E. A. Furțeva, deputată a So
vietului Suprem al U.R.S.S., zia
rele indiene exprimă părerea u- 
nanimă că această vizită cons
tituie un eveniment istoric în 
viața țării.

Ziarul „DjUgantar" scrie: 
„Prietenia indiano-sovietică își 
găsește cea mai largă expresie 
în sfera economică, în ajutorul 
economic de mari proporții pe 
care îl acordă Uniunea Sovietică 
Indiei în crearea unei industrii 
grele proprii".

„Salutăm cu căldură pe preșe
dintele marii Uniuni Sovietice și 
pe conducătorii sovietici, scrie 
ziarul „Svadhinata". Astăzi com- 
patrioții noștri nu pot să nu-și

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

După înapoierea lui Kiși din S.U.A.
TOKIO 25 (Agerpres) TASS
La 24 .ianuarie, primul minis

tru al Japoniei, Kiși s-a înapoiat 
la Tokio venind din Washington 
unde a semnat noul „tratat pri
vitor la colaborarea reciprocă și 
securitate".

De îndată ce posturile de ra
dio au anunțat sosirea primului 
ministru, pe străzile din Tokio, 
la inițiativa Consiliului General 
al Sindicatelor din Japonia, au 
ieșit numeroase coloane de au-

Eleanor Roosevelt : Trebuie 
să găsim un mijloc 

de a încheia cu U.R.S.S.
un tratat cu privire 

la dezarmarea nucleară
NEW YORK 25 (Agerpres). 
„Trebuie să găsim un mijloc 

de a încheia cu Uniunea Sovie
tică un tratat cu privire la de
zarmarea nucleară", scrie Elea
nor Roosevelt în ziarul „New 
York Post".

Eleanor Roosevelt subliniază 
că este „tot mai alarmată de po
ziția guvernului față de proble
ma experiențelor nucleare".

Eleanor Roosevelt consideră că 
primejdia continuării experiențe
lor nucleare reprezintă o bază 
reală pentru ca țările care dis
pun de arma nucleară să respecte 
tratatul.

ANIVERSAREA REPUBLICII INDIA
Poporul indian sărbătorește la 

26 ianuarie cea de-a 10-a aniver
sare a proclamării Republicii 
India. In această zi, cu 10 ani 
în urmă, a intrat în vigoare Con
stituția care a vestit întregii 
lumi că marea țară asiatică, cu 
o populație de aproape 400 mili
oane de oameni, a devenit o re
publică suverană. Această a doua 
mare victorie — după cea din 
1947 cînd guvernul englez a fost 
nevoit să acorde Indiei indepen
dența — vine să încununeze lupta 
grea și îndelungată a celor mai 
largi mase ale poporului indian 
împotriva colonialismului, pentru 
o patrie independentă și iubitoa
re de pace. Cu aceasta începe o 
nouă etapă în viața de milenii a 
acestui mare popor.

A lichida moștenirea grea a 
trecutului colonial, a dezvolta o 
industrie proprie care să asigure 
independența economică a Indiei 
— iată principalele probleme a- 
flate în fața poporului indian du
pă Cucerirea independenței na
ționale și proclamarea repu
blicii

Astăzi pe meleagurile Indiei 

aducă aminte că primul stat so
cialist din lume — Uniunea So
vietică — ne-a oferit ajutorul 
său, care ne-a dat posibilitatea 
să punem bazele independenței 
noastre, permițîndu-ne să între
prindem acțiuni pentru crearea 
unei industrii grele și construc
toare de mașini proprii".

„Pentru liderii luptei de eli
berare a Indiei, subliniază zia
rul „Nau Djivan", revoluția so
vietică a constituit o uriașă sur
să de inspirație. După ce și-a do- 
bîndit independența, sub condu
cerea primului ministru Nehru, 
India a stabilit cu Uniunea So
vietică relații reciproce pe o bar
ză de pace și prietenie, iar posi
bilitatea unor relații trainice în
tre două țări cu ideologii politice 
diferite constituie firește un eve
niment însuflețitor în istoria se
colului nostru, care servește drept 
bază nu numai pentru viitorul 
fericit al omenirii, ci și pentru 
însăși existența ei".

tocamioane pe care erau fixate 
lozinci ca: „Jos tratatul de se
curitate japono-american !“, „Nu 
vom permite ratificarea alianței 
agresive japono-'americane 1".

Conducerea Consiliului național 
de luptă împotriva revizuirii 
„tratatului de securitate" japono- 
american, a dat publicității, la 
24 ianuarie, o declarație în care-și 
exprimă hotărîrea de a intensi
fica și mai mult lupta poporului 
japonez împotriva ratificării a- 
cordului militar japono-ameri
can.
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Să nu se dea naziștilor arma 
nucleară !

— O mare demonstrație a tineretului londonez —•
LONDRA 25 (Agerpres).
Tineretul din Anglia cere: „Să 

nu se dea naziștilor arma nu
cleară" — sub această lozincă a 
avut loc la Londra o demonstra
ție de protest a tineretului împo
triva înarmării Germaniei occi
dentale cu arma nucleară. Pe o 
ploaie torențială, demonstranții 
au manifestat pe străzile cen
trale ale Londrei și au ținut un 
mare miting în fața clădirii am
basadei vest-germane. După mi
ting zeci de tineri și tinere, pur- 
tînd pancarte cu cererea de a se 
pune capăt înarmării nucleare a 
Germaniei occidentale, au rămas 
timp de cîteva ore în fața clădi

se desfășoară o muncă tot mai 
intensă pentru realizarea acestor 
obiective. In această direcție s-au 
obținut deja unele succese.

Puterile imperialiste au căutat 
în repetate rînduri și caută încă 
să folosească unele dificultăți pe 
care le întîmpină India în reali
zarea proiectelor sale de indus
trializare, pentru a impune In
diei o politică potrivnică intere
selor sale naționale, în special 
oferindu-i „ajutoare" însoțite de 
diferite condiții politice, cu sco
pul de a atrage India în politica 
agresivă a cercurilor imperia
liste internaționale.

Cu totul alta este poziția țări
lor socialiste față de India.

In politica externă țările so
cialiste și India adoptă o atitu
dine comună în numeroase pro
bleme. Aceste probleme sînt 
lupta pentru întărirea continuă 
a păcii, lupta împotriva colonia
liștilor, problema consolidării in
dependenței țărilor care au scu
turat jugul colonial și au dobîn- 
dit independența națională.

Prietenia țărilor socialiste față 
de poporul indian își găsește ex

Manifestații antiguvernamentale la Alger 
organizate de elementele uitracolonialiste

@ Ciocniri între trupele franceze și manifestanți
Se semnalează morți și răniți

PARIS 25 (Agerpres)
După cum anunță agenția 

France Presse duminică au avut 
loc la Alger manifestații antigu
vernamentale organizate de ele
mentele uitracolonialiste. Agen
țiile de presă relatează că în ul
timele zile aceste cercuri și-au 
intensificat activitatea împotriva 
politicii guvernului francez în 
problema algeriană, cerînd repri
marea cruntă a mișcării de eli
berare națională a poporului al- 
gerian și alipirea imediată a Al
geriei la Franța. Manifestațiile 
de duminică au fost puse la cale 
mai ales, în urma destituirii ge
neralului de parașutiști Massu, 
comandantul corpului de armată 
francez din Algeria, înlocuit din 
postul său ca urmare a unor ac
tivități ostile guvernului.

încă din dimineața de 24 ia
nuarie, la Alger au fost difuzate 
manifeste prin care se cerea popu
lației europene să demonstreze 
împotriva „politicii de renunțare 
la Algeria". Grupuri de manifes
tanți, formate mai ales din ele
mente din rîndurile proprietari
lor și colonialiștilor francezi, s-au 
strîns pe diferite străzi și for- 
țînd cordoanele de ordine forma
te din unități militare, s-au în
dreptat spre principala piață a 
orașului unde se află reședința 
instituțiilor guvernamentale, scan- 
dînd în timpul acesta lozinci ca 
„Algeria e franceză !“, „Massu !“ 
și alte lozinci ostile guvernului 
și președintelui republicii. Aici, 

rii ambasadei, difuzînd manifes
te populației.

O mare demonstrație a oame
nilor muncii a avut loc de ase
menea la Sheffield, important 
centru industrial din Anglia. De
monstrația a fost organizată în 
semn de protest împotriva vizi
tei la Sheffield a generalului a- 
merican Norstad, comandantul 
suprem al forțelor armate ale 
N.A.T.O. Demonstrația s-a des
fășurat sub lozincile : „Norstad, 
afară din Anglia !“, „Să fie lichi
date bazele atomice americane de 
pe teritoriul Angliei'", „Să nu 
se dea arma nucleară Germaniei 
occidentale!“.

presia în sprijinul sincer, dezin
teresat, oferit în condiții de ega
litate deplină în drepturi. Astfel, 
peste două săptămîni se vor îm
plini 5 ani de la semnarea acor
dului încheiat între guvernele U- 
niunii Sovietice și Indiei cu pri
vire la construirea uzinei meta
lurgice din Bhilai, care a și de
venit un simbol al prieteniei so- 
vieto-indiene.

Astăzi industria indiană pro
duce peste un milion de tone de 
oțel pe an. După terminarea u- 
zinei din Bhilai producția de o- 
țel a Indiei se va dubla. Tot
odată, Uniunea Sovietică a acor
dat Indiei un important credit 
pentru construirea altor obiecti
ve industriale importante. Largi 
și rodnice sînt relațiile Indiei și 
cu celelalte țări socialiste.

De o înaltă apreciere se bucu
ră din partea popoarelor iubi
toare de pace politica externă 
promovată de India, care nutreș
te respect față de cele cinci prin
cipii ale coexistenței pașnice. 
India s-a pronunțat și se pro
nunță împotriva blocurilor mili
tare agresive. Eforturile Indier 

manifestanții au ridicat baricade 
și au refuzat să se împrăștie la 
apelul retransmis prin radio.

Lefevre, unul din liderii extre
miștilor algerieni, a cerut parti- 
cipanților la acțiunile antiguver
namentale „să se considere mobi
lizați" declarînd că „a început 
lupta între De Gaulle și patrioți" 
(adică colonialiștii francezi din 
Algeria — N.R.) și cerîndu-le 
acestora să-și intensifice acțiuni
le spre a definitiva statutul de 
„provincie franceză" al Algeriei".

Duminică după-amiază, agen
ția France Presse relata că au 
avut loc cicniri și schimburi de. 
focuri între trupele franceze și 
manifestanții care au refuzat să 
se împrăștie. In timpul ciocnirilor 
de ambele părți s-au înregistrat 
19 morți și 141 de răniți. Spre 
seară elementele antiguvernamen
tale au reușit să ocupe o serie 
de cartiere ale orașului. Seara 
a fost declarată la Alger starea 
de asediu.

La Paris au sosit știri din care 
reiese că duminică au avut loc 
dezordini similare și în orașul 
Oran, unul din cele mai impor
tante orașe ale Algeriei, unde e- 
lementele de extremă dreaptă, 
demonstrînd sub lozinci ca „Tră
iască Massu 1“ au încercat să 
ocupe clădirea postului de radio. 
Ele au fost împrăștiate de poli
ție.

Duminică seara s-a anunțat la 
Paris că primul ministru Debre, 
care se află într-o călătorie în re
giunile agricole din vestul Fran
ței, a hotărît să se întoarcă în 
capitală. Președintele Republicii 
De Gaulle, care s-a întors de 
asemenea la' Paris, a dat publici
tății un apel în care cere resta
bilirea ordinei în Algeria, sub
liniind că tulburările de dumini
că constituie „o lovitură gravă 
pentru Franța".

In cursul nopții de duminică 
spre luni, au avut loc consfătuiri 
ale guvernului la care au parti
cipat președintele Republicii, De 
Gaulle și înalți comandanți mili
tari. In dimineața zilei de 25 ia
nuarie, din ordinul prefectului de 
poliție, la Paris au fost interzise 
toate adunările, mitingurile șj 
demonstrațiile. Mai tîrziu această 
dispoziție a fost extinsă asupra 
întregului teritoriu al Franței.

In dimineața zilei de 25 ia
nuarie agenția France Presse a 
anunțat toate redacțiile ziarelor 
pariziene că nu mai are nici un 
fel de legătură cu Algeria.

în sprijinul luptei pentru pace și 
colaborare internațională se bu
cură de stima tuturor popoare
lor iubitoare de pace. Contribu
ția ei la promovarea „spiritului 
Bandungului" al colaborării și 
solidarității popoarelor afro-asia- 
tice în lupta împotriva colonialis
mului a făcut să crească presti
giul său pe plan internațional. 
India se pronunță cu fermitate 
pentru ca Republica Populară 
Chineză să-și ocupe locul ce i se 
cuvine de drept în O.N.U.

In prezent se află într-o vizită 
de prietenie în India, K. E. Vo- 
roșilov, F. R. Kozlov și E. A. 
Furțeva. Cu viu interes este aș
teptată de către poporul indian 
apropiata vizită a lui N. S. Hruș- 
ciov în India. Este neîndoielnic 
faptul că această vizită va con
tribui la dezvoltarea bunelor re
lații dintre Uniunea Sovietică și 
India și va favoriza promovarea 
politicii de colaborare internațio
nală.

Cu ocazia celei de-a 10-a ani
versări a proclamării Republicii 
India poporul romîn, care urmă
rește cu simpatie dezvoltarea In
diei libere, adresează un călduros 
salut poporului indian, urîndu-I 
noi succese.
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Oameni ai muncii 
din Valea Jiului 

CITIȚI 
„STEAGUL ROȘU” 

Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente 
TRIMESTRIALE

și SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 

0IFUZCRII UULUUTftfil 
din întreprinderi 

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

PROGRAM DE RADI"
27 ianuarie . v

PROGRAMUL 1. 7,30 Tar?/ 
tele, 8,00 Din presa de astăzi, 
9,02 Muzică ușoară, 9,30 Vreau 
să știu! 10,20 Muzică din ope
rele lui Mozart, 12,00 Curs de 
inițiere muzicală : Dicționar mu
zical (VII) — Măsurarea și no
tarea duratei sunetului (b) (re
luare), 13,05 Concert de prînz, 
15,40 Soliști și orchestre de mu
zică ușoară din Uniunea Sovie
tică, 16,15 Vorbește Moscova!
18.30 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 21,00 
Școala și viața, 22,00 Radiojur
nal, buletin meteorologic și sport. 
PROGRAMUL II. 14,07 Vechi 
melodii populare romînești, 14,50 
Muzică ușoară romînească, 17,30 
Din muzica popoarelor, 18,05 
„Pagini din trecutul de luptă al 
poporului nostru în creația mu
zicală", 19,00 Soliști și orchestre , 
de muzică populară romînească' 
din diferite regiuni ale țării,
19.30 Teatru la microfon : Meda
lion „Ion Manolescu". Un maestru 
al scenei romînești, 21,04 Muzică 
ușoară, 21,45 Pagini alese din 
muzica simfonică.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Nu aștepta luna mai (se
ria Il-a); AL. SAHIA : Torentul; 
PETRILA: Marinarul îndrăgos
tit; LONEA : Lady Hamilton; 
ANINOASA : Dimineață mohorî- 
tă; VULCAN : Maeștrii schiori 
de mîine; LUPENI : Pavel Kor- 
ceaghin; BARBATENI : Păianje
nul de aur; URI CÂNI : Azi pen
tru ultima oară.


