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Zilei înwiianais a Femeii
Urmînd exemplul 

filatoarelor
Vestea că filatoarele din Lu

peni au pornit întrecerea socia
listă în întîmpinarea cu cinste 
a zilei de 8 Martie a avut un 
larg ecou în rîndurile bobina
toarelor de la Atelierele centrale 
de reparații electrice din Vul
can.

Deși specificul muncii lor di
feră de cel al filatoarelor, într-o 
ședință organizată recent de că
tre comisia de femei, bobinatoa
rele (peste 50 la număr) au ho- 
tărît să se alăture întrecerii cu 
obiective concrete.

Noi rezerve interne 
descoperite

Tovarășa Diaconu Silvia, una 
dintre cele mai pricepute mun
citoare de la A.C.R.E. Vulcan și-a 
propus să studieze posibilitățile 
ei și ale tovarășelor sale de mun
că pentru realizarea de economii. 
Din calcule și experiențe practi
ce a constatat, că la rebobina- 
rea unui motor între 5,5 kWh.

i 20 kWh. se pot cîștiga 400— 
oOO minute, dacă se organizea
ză mai bine munca și se asigură 
aprovizionarea fiecărui loc de 
muncă cu materialele necesare.

Fe- 
exe-
500

Cuvîntul 
bobinatoarelor

Cuvîntul tovarășei Diaconu 
Silvia a fost ascultat cu atenție 
de celelalte bobinatoare. După 

, ce le-a demonstrat modul cum 
se pot folosi mai economic ma
terialele electrice și reduce tim
pul de bobinare a motoarelor ea 
însăși s-a angajat ca în întîmpi- 
narea sărbătoririi a 50 ani de 
la proclamarea zilei de 8 Mar
tie, Ziua Internațională a — 
meii să reducă timpul de 
cutare a bobinelor cu cîte 
minute.

Și restul bobinatoarelor 
spus cuvîntul. Nica Sultana, La- 
za Domnica, Safta Cecilia, Co- 
robea Alice, Csâklânyi Marga
reta, Mihai Valeria», 
Georgeta, Pasca Doina, 
liana și-au exprimat 
să folosească din plin 
interne descoperite în scopul mă
ririi productivității muncii și re
ducerii prețului de cost.

M. L.

și-au

Cioceanu 
loan Iu- 

hotărîrea 
rezervele

CEHA TEATOULUD

Noua premieră a Teatrului de stat din Petroșani, cu piesa 
„Inspectorul de poliție" de J. B. Priestley, e un rechizitoriu puter
nic la adresa societății burgheze, odioasă celor ce muncesc.

Distribuția în acest spectacol este asigurată de o echipă 
bună, lată în clișeul de față o' scenă dintr-un moment dramatic, 
cînd doi eroi ai piesei — Sheila Birling (Anca Ledunca) și Ge
rard Croft (VI. Jurăscu) se confruntă.
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Lansarea cu succes 
a unei rachete balistice sovietice 

de mare putere
MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS anunță:
In conformitate cu planul de realizare a unei rachete balistice 

mai puternice cu mai multe trepte în vederea lansării de sateliți 
grei ai Pămîntului și în vederea efectuării de 
spre planetele sistemului solar, la 31 ianuarie ; 
de-a doua lansare a unei astfei de rachete.

Penultima treaptă a rachetei, împreună cu 
trepte, a atins suprafața Oceanului Pacific în

31 ianuarie a. c. ora 19,58 (ora Moscovei).
Macheta ultimei trepte a foist observată 

atmosferă și a fost reperată lai căderea în apă de către stațiile 
radiolocație și de stațiile optice și acustice instalate pe nave.
Datele furnizate de măsurătorile efectuate au confirmat odată 

mai mult înalta precizie a sistemului de ghidare a rachetei. Prin 
lansarea efectuată la 31 ianuarie a. c. a fost încheiată cu succes 
etapa respectivă de realizare a rachetei. In legătură cu aceasta 
agenția TASS este împuternicită să declare că regiunea cuprinsă 
între coordonatele indicate în comunicatul TASS din 8 ianuarie 
1960 a fost eliberată pentru navigație și comunicațiile aeriene îna
inte de termen — la 1 februarie.

zboruri cosmice 
a. c. a avut loc cea

la

în 
de

Minerii Văii Jiului au încheiat 
luna ianuarie cu Importante 

succese
• 7475 tone de cărbune peste plan, din care 1163 tone cărbu- 

cocsificabil.
® Angajamentele de întrecere au fost îndeplinite și depășite.
• Toate exploatările, cu excepția minei Vulcan, și-au îndepli- 
sarcinile de plan.

Hotărîți să îndeplinească și să 
depășească sarcinile pe care Con
ferința raională de partid le-a 
trasat pentru acest an minerii 
Văii Jiului au pornit la muncă 
rodnică încă din primele zile-jale 
anului 1960. Conduși de organi
zațiile de partid, minerii din 
toate . exploatările carbonifere 
ale Văii Jiului au obținut suc
cese de seamă în lupta pentru în
deplinirea angajamentelor luate 
ca răspuns la chemarea mineri
lor de la Lupeni. Cele 7475 tone 
de cărbune date peste plan, din 
care 1163 tone cărbune cocsifi
cabil sînt rodul muncii entu
ziaste, a măsurilor organizato
rice aplicate în practică, fapt ce 
a dus la crearea unor condiții 
mai bune de muncă.

In luna ianuarie, colectivul 
minei Petrila a obținut cele mai 
frumoase realizări. Strădaniile 
minerilor de aici sînt concreti
zate prin depășirea planului lu
nar cu peste 3590 tone de căr
bune, obținute în cea mai mare 
măsură pe seama sporirii pro
ductivității muncii. Rezultate 
bune au obținut în ianuarie și 
minerii de la Lonea (care au tri
mis peste plan 3103 tone de căr-

ne

nit

zborului

macheta 
regiunea

ultimei, 
stabilită

în timpul

Uricani și

îndeplinirea 
de plan și

bune) și cei de la Aninoasa (ca
re au extras peste plan 1014 tone 
de cărbune). Succese de seamă 
în îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor de în
trecere au repurtat de asemenea 
colectivele minelor 
Lupeni.

In lupta pentru 
ritmică ’ a sarcinilor 
angajamentelor asumate în în
trecerea cu celelalte colective 
miniere, harnicii mineri de la 
Lupeni au repurtat luna trecu
tă o seamă de rezultate bune în 
muncă. Minerii sectorului III de 
pildă au extras peste plan 1196 
tone de cărbune cocsificabil, iar 
frontaliștii sectorului I B și-au 
depășit sarcina cu mai bine de 
500 tone de cărbune. Sporul 
de producție a fost obținut pe 
seama creșterii simțitoare a pro
ductivității muncii.

G. D. i

au pornit 
însuflețire

Minerii de la Lonea 
anul acesta cu multă 
la lupta pentru a extrage cît mai 
mult cărbune și realiza sarci
nile puse de Conferința raională 
de partid. In cadrul consfătui
rilor de producție ținute pe sec
toare și în grupele sindicale, 
brigăzile de mineri analizînd te
meinic posibilitățile lor de mun
că — și-au luat angajamente 
mobilizatoare în vederea extra
gerii de cărbune peste plan și 
realizării de economii. Astfel, 
brigada lui Compodi loan s-a 
angajat să extragă anul acesta 
peste plan 4.000 tone cărbune 
și să realizeze economii de 
20.000 lei, brigada lui Lapșan- 
schi Adalbert — 2.500 tone căr
bune și 40.000 lei economii, bri
gada lui Berindei Aurel — 2.400 
tone cărbune, brigada lui Burcin 
Gheorghe — 2.000 tone cărbune 
și 25.000 lei economii, brigada 
lui Pășcălău Nicolae — 2.000 
tone cărbune și 31.000 lei eco
nomii. Asemenea 
frumoase și-au luat 
zile din cărbune și 
tirile minei Lonea.

Pornind la traducerea în via
ță a acestor angajamente, mi-

angajamente 
toate briga

de la pregă-

In cadrul lucrărilor Conferin
ței raionale U.T.M. Petroșani 
care au avut loc în zilele de 
30—31 ianuarie a.C. a fost pre
zentată darea de seamă asupra 
activității Comitetului raional 
U.T.M. și raportul Comisiei de 
revizie, s-a analizat activita
tea Comitetului raional U.T.M. 
și a organizațiilor 
din Valea Jiului. Pe 
baterilor, conferința 
importante hotărîri 
îmbunătățirii muncii.

Conferința a ales 
tet raional U.T.M. din care fac 
pante tineri mineri, muncitori 
fruntași în producție, ingineri și 
tehnicieni, intelectuali. Prim-se-

U. T. M. 
baza dez- 
a adoptat 
în vederea

noul comi-

IN CLIȘEU: Aspect
cretar al Comitetului raional 
U.T.M. a fost reales tov. Antal 
Ștefan. De asemenea, Conferința 
a ales Comisia de revizie și de
legații pentru Conferința regio
nală U.T.M.

Tineretul — forță puternică 
în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor economice trasate 

de partid
Discuțiile purtate în jurul dă

rii de’Seamă de delegații și invi
tații ia conferință au subliniat 
rolul tot mai important pe care 
îl au tinerii mineri ai Văii Jiu
lui în sporirea și ieftinirea pro
ducției de cărbune. In cei doi 
ani care au trecut de la Confe
rința raională U.T.M. anterioară, 
tinerii raionului nostru încadrați 
în formele tinerești de muncă au 
avut un apert dessebit în lupta 
oamenilor muncii pentru îndepli
nirea sarcinilor puse de partid.

Numeroși delegați au relevat 
succesele pe care le-au obținut 
în cursul anului 1959 brigăzile

.... ....—E£=

In realizarea angajamentelor de întrecere — 
minerii de la Lonea trebuie să primească tot sprijinul

nerii loneni au obținut pînă a- 
cum o seamă de succese. Astfel, 
în prima decadă, ei au extras 
peste plan 238 tone cărbune, în 
decada a doua depășirea a cres
cut la 313 tone de cărbune, iar 
pînă la 30 ianuarie a urcat la 
peste 1800' tone de cărbune.

Activitatea minerilor de la 
Lonea — lupta lor pentru rea
lizarea angajamentelor luate — 
mai este îngreunată încă de 
lipsuri. Astfel, din cauza nerea- 
lizării stocurilor de material 
lemnos în perioada de iarnă, 
depozitul trimite abatajelor lemn 
verde și crud, înghețat, care ce
dează ușor la presiune încît este 
necesar un volum sporit de mun
că și un consum mai mare de 
lemn pentru armare. La fel, la 
mina Cimpa II, șantierul OCMM 
întîrzie nejustificat de mult cu 
montarea instalației de transport 
la a doua linie de șase silozuri 
unde trebuie să pună în func
țiune banda de transport. Apoi, 
la aceeași mină mai lipsește o 
baterie de acumulatoare „LAM 
4“, o seamă de 
scoase din circuit 
fectelor, la puțul 
pingătoarele de vagonete 
funcționează încît introducerea 

vagonete sînt 
din cauza de- 
Cimpa II îm- 

nu

și sectoarele de tineret de la ex
ploatările miniere și celelalte u- 
nități economice ale raionului 
nostru. Ei au vorbit despre pre-, 
ocuparea organizațiilor U.T.M., 
p>entru îndrumarea și conducerea 
brigăzilor și sectoarelor de tine
ret.

Brigăzile de tineret de la mi
na Uricani, a subliniat tînărul 
miner Decebal Gonstantin, se- 
prezintă la Conferința raională 
U.T.M. cu sarcinile de plan în
deplinite la toți indicii. Organi
zația U.T.M. de la mina Uricani 
urmărește îndeaproape munca bri
găzilor de tineret, asigurînd ca 
fiecare să lucreze pe baza pro
gramelor de lucru, analizează 

din timpul conferinței.
periodic activitatea brigăzilor în 
adunări generale U.T.M. și în 
consfătuiri ale acestora. Rod al 
acestei preocupări brigăzile de 
tineret își îndeplinesc ritmic sar
cinile de plan.

Mulți vorbitori au evidențiat 
entuziasmul cu care au primit 
tinerii mineri sarcinile puse de 
partid p'e anul 1960 în privința 
sporirii producției, productivită
ții muncii și realizării de econo
mii. îndrumate d.e organizațiile 
de partid, a arătat tov. Bun 
loan, șeful unei brigăzi de tine
ret de la mina Petrila, organi
zațiile U.T.M. au dezbătut pe 
larg în adunări generale sarcini
le de plan ce revin colectivului 
exploatării și sectoarelor pe anul 
1960, au trasat sarcini Concrete 
brigăzilor de tineret, utemiștilor, 
în vederea sporirii producției de 
cărbune și realizarea de econo
mii. Drept rezultat tinerii mineri 
din Petrila pășesc în noul an cu 
angajamente sporite. Luna ianua
rie a arătat că ei sînt hotărîți 

(Continuare in pag. 3-a)

de tone de cărbune deja 
sînt o mărturie ' a 
colectivului de aici 
respecta cuvîntul dat. 
necesar ca O.C.M.M. 
comercială a C.C.V.J. 
un mai mare sprijin

vagonetelor în colivia puțului se 
face manual.

Minerii de la Lonea au largii 
posibilități de realizare a anga
jamentelor luate în întrecere. 
Miile 
extrase 
voinței 
de a-și 
Este însă 
și . Direcția 
să le dea 
în muncă.

MIHAI ȘT.

Citiți în pag. IV-a
• Anastas Mikoian va pleca 

la Havana.
• Vizita oamenilor de stat 

sovietici în India.
• Adunarea de Stat a R. P‘. 

Ungare și-a încheiat lu
crările.

• Declarația grupului parla
mentar al P. C. Francez 
în legătură cu situația 
din Algeria.

® In legătură cu situația 
din Paraguay.

• O declarație a Comisiei 
americane pentru energia 
atomică în legătură cu 
experiențele S.U.A. în a- 
cest domeniu.



SCHI

După etapa de duminică

Schimbare de lider în campionatul 
raional de popice

Concurs de popularizare la Uricani
Din inițiatfva secției de schi 

a asociației sportive Minerul din 
Lupeni, un număr 
de schiori au fost
portați sîmbătă cu
sul la Cîmpu lui Neag, la ca
bana recent construită de mina 
Uricani. De aici, a doua zi, spor
tivii au fost readuși la un con
curs care a avut loc în imediata 
apropiere a Orașului nou. Pro
bele s-au desfășurat în ordinea 
următoare: fond pentru seniori 
și juniori și slalom uriaș.

Datorită unei bune agitații, la 
acest concurs de popularizare, 
peste 400 de oameni ai muncii 
din Uricani au ținut să fie pre- 
zenți. N-au lipsit nici cei peste 
50 de copii înscriși la centrul 
de schi organizat aici de fede
rația de specialitate.

Cei prezenți la acest concurs

FOTBAL

de 30 
trans- 

autobu-

za aplaudat pe Katto Adalbert, ? 
la slalom, pe fondistul Gh. Lu- > 
paș, care a intrat primul în fi- s 
niș la proba de 10 km., precum ( 
și pe tinerii Ambruș Petru și ? 
Ambruș Zoltan, Uiman Iosif și > 
Rădulescu Maria. s

S. BALO1 ' 
corespondent $

Spartachiada de iarnă 
a tineretului

Tot duminică. în cadrul probe
lor Spartachiadei de iarnă a ti
neretului, colectivele Minerul și 
Elevul din Lupeni au organizat 
o întrecere de schi pe muntele 
Straja.

Au participat 68 tineri, pe pri
mele 3 locuri clasîndu-se urmă
torii :

Coborîre: 1. Polak P.; 2. Ră- 
dulescu V.; 3. Stamatoiu D.;
fond: 1. Gruia V.; 2. Stamatoiu 
D.; 3. Fodor P.; slalom special : 
1. Mihăilă V.; 
Rădulescu V.; 
Mihăilă V.; 
Gruia V

prof.

2.

2. Barbu I.; 3. 
slalom uriaș: 1. 
Radulescu V.; 3.

de

Jiul a susținut 
primul joc 

de antrenament
Continuîndu-și programele

pregătire tehnică și fizică, echi
pa locală de fotbal de categoria 
A Jiul Petroșani duminică s-a 
deplasat la Hațeg pentru a sus
ține primul său joc de antrena
ment din acest an.

Acest joc l-a susținut, conform 
programului dinainte stabilit de 
antrenorul echipei Balogh Ioan, 
în compania echipei de catego
ria regională Victoria Hațeg.

Jocul a decurs în două reprize 
a cîte 45 minute, victoria reve
nind Jiului cu 6—1 (3—0). Au 
marcat de la Jiul: Crăciun, Ga
bor, Nertea, Ciurdărescu, Coz- 
moc și Farkaș (din 11 m.).

Iată formația utilizată, prima 
repriză : Gram, Romoșan-Panait- 
Vasiu, Cozmoc-Farkaș, Toth- 
Crăciun- Tîlvescu- Gabor- Nertea; 
repriza secundă: Gram, Farkaș- 
Tîlvescu-Vasiu, Deleanu-Crișan, 
Ghibea - Olteanu - Ciurdărescu- 
Cozmoc-Manea.

In această săptămînă Jiul își 
continuă jocurile amicale, întîl- 
nind echipele: Victoria Călan, 
C.F.R. Simeria și Minerul Deva.

A.
corespondent

SLAVUȚEANU

Ingeniozitate
Cu ocazia unui meci de volei 

din sala Institutului de mine, 
afișe mari anunțau echipele în 
întrecere, ora meciului și prețul 
de intrare: 3 lei. Executantul 
afișelor, pentru a le face mai 
atractive, în loc de a scrie o- 
bișnuit prețul, în dreptul său a 
desenat trei lei 
lîngă altul.

Mihăiță, un 
citi și el afișul, 
ciului se prezentă la sală cu o 
poză decupată dintr-o revistă, 
care reprezenta... fotografia a 
trei lei de la circul de stat din 
București.

Omul de control de la intrare 
a fost nedumerit la început de 
ceea ce i s-a prezentat drept... 
bilet. Dar auzind explicația co
pilului, îl pofti pe acesta în sa
lă, drept răsplată pentru inge
niozitatea și promptitudinea cu 
care a știut răspunde invitației 
pe care executantul s-a gîndit 
să o facă, fără a avea în vedere 
o asemenea replică.

și regional, fi- 
probele irtdivi- 
el cît se poate

(animale), unul

copil de 8 ani, 
iar în ziua me-

la Pe- 
dintre li

clasamentului, Minerul 
și Voința Petroșani, cam- 
raională de anul trecut.

Etapa a H-a 
din campionatul 
raional de popice 
a adus schimbări 
în clasamentul 
campionatului ra
ional. Capul de 
afiș l-a Constituit 
jocul de 
troșani 
derui 
Vulcan 
pioana
Iubitorii sportului cu bila au pu
tut urmări o partidă care de 
la început pînă la ultima lan
sare a ținut în încordare pe cei 
care au urmărit jocul. Formația 
Voința, care a jucat acasă, s-a 
așteptat la o partidă ușoară, dar 
vulcănenii i-au dat o replică cît 
se poate de tare. Minerul Vul
can, echipă neînvinsă pînă du
minică, în caz de victorie putea 
fi sigură de titlul de fruntașă 
a campionatului raional, iar Vo
ința în caz de victorie trecea pe 
primul loc în clasament.

Jocul a început sub semnul în
cordării din partea ambelor e- 
chipe. Venczel luliti de la Voin
ța, care a început jocul a lansat 
bila tot timpul nervos, jucînd 
mult sub valoarea sa, totalizînd 
abia 356 p. d. Tunsoiu de la Mi
nerul s-a prezentat în schimb 
bine, trăgînd calm și precis. Ast
fel, cu 394 p. d. aduce un avans 
de 38 p. d. echipei sale. Gagyi, 
de la Voința, de mai multe ori

FRUNTAȘ LA ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI SPORT
La început, a- 

bia venit în școa
la profesională, 
cu greu s-a ho- 
tărit să participe 
la orele de acti
vitate a colecti
vului sportiv. Pu
țin timp după 
aceea, cu ocazia

! antrenamentelor, constatîndu-se 
că este talentat pe linie de 
sport, dotat cu voință, iînărul 

» Balamat Valeriu a fost îndru- 
t mat spre practicarea atletismu- 
| lui. De atunci încetul cu înce- 
, tul, odată cu dragostea de mese- 
J ria pe care o învață și-a dezvol- 
Îtat și dragostea pentru sport.

Concomitent cu pregătirea 
1 sportivă din cadrul Școlii pro- 
J fesionale din Petroșani, el își 
♦ desavirșește aptitudinile și își 
• perfecționează pregătirea în ca

drul 
din 
antrenoarei Pintea Virginia.

Muncind cu perseverență, pă
truns de spiritul sportivului de 
tip nou, utemistul Balamat Va
leriu a cîștigat astfel numai în 
decurs de doi ani, 6 titluri ra
ionale la alergările de viteză ș< 
două titluri regionale la viteză 
și cros.

în toamna anului 1959, cîș- 
tigind faza zonală a campiona
tului pe țară al școlilor profe
sionale, acest harnic tînăr s-a 
calificat pentru faza finală care 
a avut loc la București.

Conform prevederilor regula
mentului 
finale, 
Balamat 
tă și de 
ră.

Adeverința eliberată de Școa
la profesională de ucenici din

Școlii sportive U.C.F.S. 
localitate, sub îndrumarea

de organizare a acestei 
participarea tînărului 
Valeriu era determina- 
rezultatele la învățăiu-

Petroșani arăta că tînărul Ba 
lamat Valeriu se numără printre 
fruntașii la învățătură. Deci, fă
ră nici o discuție, elevul era 
acceptat în cadrul concursurilor 
finale pe țară.

Concursul a început..
— Pe locuri, fiți gata: 

câți!
l'înărul Balamat Valeriu 

curge suta de metri în 11 se
cunde și 7 zecimi, clasîndu-se 
al doilea pe țară în cadrul cam
pionatului școlilor profesionale.

La începutul acestui an, el și-a 
propus să ia la învățătură ace
lași start bun, ca și la 100 me
tri, situîndu-se printre fruntași.

Sîntem siguri că și la acest 
„start", cît și pe tot parcursul 
„concursului", notele la învăță
tură ale tînărului ucenic Bala
mat Valeriu vor fi din cele mai 
bune.
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în arena circului
De aproape o lună și jumăta

te, în Petroșani își desfășoară 
activitatea unitatea nr. 4 a Cir
cului de stat din București, sub 
conducerea directorului Bocan 
Ovidiu.

In acest răstimp oamenii mun
cii din Petroșani au participat 
la spectacolele a trei trupe, ad- 
mirînd curajul, arta și îndemî- 
narea unor artiști de talent. 
Spre deosebire de fostele cir
curi particulare, programele pre
zentate sînt oferite publicului în 
condiții optime (sală încălzită, 
iluminat adecvat, costumație co
respunzătoare).

Dintre numerele prezentate pî
nă acum din primul program 
(„Cavalcada circului") merită a fi 
amintite dresurile de cîini ale 
Iui Stan Aurel și Liei Bocan, 
dresura de bivoli albi de A. Ros
man și unele puncte ale comicu
lui Novac.

Programul nr. 2 („Parada 
circului") s-a evidențiat mai a- 
les prin numerele acrobatice, de 
echilibristică și jonglerie. Intre 
acestea s-au remarcat execuțiile 
la liră aeriană a Nușei Pop, cele 
la rachetă a dublului Ernesto, 
acrobațiile la basculă ale dublu
lui Tanți și Sandu Bernea și 
jongleriile soților Bocan. Nu 
lipsite de haz au fost și inter

vențiile comicului Tîndărică, 
dar acestea ar fi folosit mai 
mult, dacă ar fi avut un mesaj.

Programul nr. 3, care se des
fășoară și în prezent a fost echi
librat alcătuit, avînd o mare 
varietate de numere, cuprinzînd 
mai toate domeniile artei clasice 
de circ.

In cele 15 puncte incluse în 
repertoriu merită note deosebite 
dresurile de cai ale soților Lidia 
și Emil Krateyl, dresurile de 
cîini ale cuplului Marko și, în- 
tr-o oarecare măsură, numărul 
executat pe cămilă.

Desigur, revelația programu
lui nr. 3 îl constituie cele șapte 
numere de curînd introduse, cu 
lei senegalezi, realizate prin în- 
demînarea și curajul dresorului 
loan Gheorghe.

O notă deosebită merită acro
bațiile pe sîrmă ale trioletului 
Cristian, desfășurate sub sem
nul măiestriei.

Dintre acrobați s-au mai 
remarcat tinerii Friedman (în 
dansul comic mai ales), duo 
Spitz și duo Rudi și Julieta (nu
mai în dansul marinăresc „Cu
rățenie pe punte", celălalt dans 
— „Randevu muzical" — e gro
tesc, fiind sub orice critică în 
ceea ce privește conținutul, cu 
toată execuția bună).

Din păcate acurateța specta
colului este umbrită de unele 
puncte slabe, de gust îndoielnic, 
realizate pe texte răsuflate, ale 
comicilor. Cu excepția scenetelor 
„Ceasul" și „Paharul cu apă" în 
care cei trei comici (Georgică, 
Costică și John) vădesc reale po

sibilități, acestea încercînd să 
contureze și un anume conținut 
educativ. Restul pieselor prezen
tate sînt confecționate pe vechile 
șabloane ale circurilor particu
lare. Acestea în loc să distreze 
nu pot stîrni decît zîmbete in
dulgente, creînd în arenă un aer 
de stinghereală, atît pentru ar
tiști, cît și pentru public.

Dacă direcția circului de stat 
din București ar da o mai ma

Dresura de animale ocupă uni loc important în numerile cir
cului. Emil Krateyl în numerele de dresaj cu cai se bucură de a- 
precierea iubitorilor acestui gen de artă.

campion raional 
nalist pe țară la 
duale, a jucat și 
de slab, fapt care nu e admis 
unui jucător ca el. Astfel, el a 
totalizat doar 340 p. d. De aceea 
a fost întrecut apoi ușor de Bloc 
de la Minerul Vulcan, la o di
ferență de 54 p. d. Deci, vulcă- 
nenii aveau deja un avans de 
94 p. d. In continuare, Meszaros 
de la Voința a scăzut din han
dicap, realizînd cu 4 p. d. mai 
mult decît partenerul său. Apoi , 
Morar Andrei, recordmanul Văii 
Jiului, care a jucat la valoarea 
sa, a redus încă 55 de puncte 
din cele 90 în plus, realizate de 
oaspeți. Demeter, jucătorul nr. 5 
al Voinței, a realizat cel mai 
bun rezultat al anului (vorbind 
de campionatul raional) totali- 
zînd 418 p. d.

Astfel, la următorul tur, în ca
re a intrat Cazan, ultimul jucă
tor de la Voința, echipa sa avea 
deja 20 popice avans. Pentru a 
le păstra a trebuit însă ca jucă
torul să se întrebuințeze la ma
ximum, din cele 20 de popice 
putînd păstra în plus doar una 
singură, destul pentru a cîștiga 
însă cele 3 puncte necesare vic
toriei și trecerii în fruntea 
samentului.

Rezultat final : 2206 p. d. 
ința) și 2205 p. d. (Minerul 
can).

Un merit deosebit în aceas 
partidă îl are jucătorul Iosif Ca
zan, care a știut să-și păstreze 
calmul în lansarea ultimelor 25 
de bile izolate, de care a depins 
victoria. Cu aceasta echipa Vo
ința din Petroșani a trecut pe 
primul loc în clasament, la ega
litate de puncte cu Minerul Vul
can.

IN MEDALION : Demeter A-» 
dalbert, de la Voința Petroșani.

cla-

(Vo- 
Vul-

*

La Lonea, Parîngul din loca
litate a întrecut Constructorul 
Lupeni cu 236 p. d. Dintre ju
cători un rezultat bun l-a obți
nut Vesa, de la Parîngul, rea- 
lizînd 405 p. d.

Echipa Utilajul Petroșani, ju- 
cînd cu Minerul Lupeni, a fost 
întrecută la o diferență de 70 
p. d.

M. MATYAS 
corespondent

re atenție întocmirii programe
lor de comedii și pentru provin
cie, care să fie pătrunse de un 
conținut bogat, cuprinzînd ele
mentele unui comic sănătos, ca
re să servească, ar face fără 
doar și poate un bun serviciu 
atît artiștilor (nevoiți să-și iro
sească talentul pe nimicuri) cît 
și publicului.

Nu trebuie să uităm că Valea 
Jiului s-a schimbat excepțional 
de mult în anii regimului de de
mocrație populară. In acești ani, 
muncitorii de pe aceste melea
guri au atins un nivel de cul
turalizare atît de înalt îneît știu 
să facă cu ușurință deosebirea 
dintre arta adevărată și cea de 
gust îndoielnic. Deci, să avem 
respectul cuvenit față de acest 
public și așa cum numerele de 
dresură, echilibristică, jonglerie, 
dans, acrobație etc. pot fi la un 
nivel de clasă înaltă, tot așa 
pot fi și cele de comedie, dintre 
acte.

Să sperăm că numerele „co
mice" nerealizate, servite publi
cului în programul nr. 3, se da- 
toresc doar unei întîmplări. Aș
teptăm ca în celelalte programe 
să asistăm la un repertoriu de 
comedie mai îngrijit, care să 
urmărească nu doar stîrnirea 
rîsului cu orice preț, ci și trans
miterea unui mesaj educativ pu« 
blîcului.

IRIMIE STRAUȚ ]



Spre noi succese in educarea comunistă a tineretului 
și mobilizarea lui la îndeplinirea sarcinilor economice
(Urmare din pag. l-a)

să-și realizeze cît mai de vreme 
angajamentele. In cursul lunii 
ianuarie ei au depășit cu peste 
1000 tone de cărbune sarcinile 
de plan, iar brigăzile utemiste 
de muncă patriotică au efectuat 
peste 700 ore de muncă volunta
ră pentru colectarea fierului vechi 
și la alte acțiuni, realizînd însem
nate economii.

Despre realizările rodnice 
tinerilor din raionul nostru 
calea înfăptuirii sarcinilor 
plan pe anul 1960 au vorbit și 
tovarășii Popa Ștefan de la mina 
Aninoasa, Bădiță 
termocentrala 
Gheorghe de ia 
țu Gheorghe de 
Rof Maria de 
peni.

Conferința a 
și faptul că în 
toate brigăzile de tineret au de
venit adevărate pîrghii de mobili
zare a tinerilor la muncă rodni
că în procesul de producție și 
școli. Lipsurile existente în aceas
tă privință ar fi putut fi lichida
te dacă Comitetul raional U.T.M. 
și mai 'ales activiștii săi ar fi 
asigurat un control și o îndruma
re mai concretă organizațiilor 
U.T.M. din sectoare și secții, da
că s-ar fi apropiat și mai mult 
de munca și preocupările tinere
tului. Dar 
nerii din 
Decebal Constantin, 
vist U.T.M. să coboare în mină, 
la locurile de muncă ale brigăzi- 

de tineret. Brigăzile utemiste 
ue muncă patriotică ar fi putut 
obține realizări și mai însemnate 
în lupta pentru realizarea de e- 
conomii, dacă ele ar fi fost ac
tivizate, antrenate să întreprin
dă sistematic acțiuni de folos 
obștesc. In orașul Petroșani, a 
arătat tov. Gavrilă Ilie, există 
numeroase brigăzi patriotice care 
cuprind mulți tineri. Dar lucrul 
principal — antrenarea la mun
că a acestor brigăzi pentru a 
participa la cît mai multe acțiuni 
de folos obștesc — a fost negli
jat de Comitetul orășenesc 
U.T.M. Petroșani. Această situa
ție există și în alte localități din 
raion. Faptul că nu toate brigă
zile de muncă patriotică au des
fășurat o activitate satisfăcătoa- 

‘ re, pe baza unor obiective concre- 
■ te se poate explica prin aceea — 

afirmat tov. Barna Gheorghe — 
ca vechiul comitet raional n-a 
asigurat instruirea temeinică a 
comandanților brigăzilor utemis- 

' te de muncă patriotică.
Conferința a subliniat că tine

retul Văii Jiului reprezintă o for- 
’ ță puternică în lupta oamenilor 

muncii pentru traducerea în 
viață a sarcinilor puse de partid. 
Organizațiile U.T.M. în frunte cu 
Comitetul raional U.T.M. au sar
cina să mobilizeze, să educe a- 
cest tineret, să desfășoare o in
tensă muncă politică pentru în
tărirea formelor tinerești de mun-

că, a 
stimuleze 
ta ridicarea calificării lor profe
sionale.

disciplinei în producție, să 
preocuparea tinerilor

ale 
pe 
de

Miron de la 
Paroșeni, Barna 
mina Lupeni, Mî- 

la mina Lonea, 
la Filatura Lu-

scos în evidență 
Valea Jiului nu

de mult n-au văzut ti- 
Uricani, a arătat tov. 

vreun acti-

nu se străduiesc suficient pentru 
a preda lecții bogate în conținut, 
atractive pentru cursanți, strîns 
legate de sarcinile de producție. 
Mai mulți delegați din Vulcan, 
Petroșani și Aninoasa au criti
cat comitetele U.T.M. pentru ne
glijarea organizării cu regulari
tate a joilor de tineret în aceste 
localități.

Din dezbateri au reieșit sarci
nile care revin organizațiilor 
U.T.M. și mai ales comitetului 
raional în direcția îmbunătățirii 
educării comuniste și patriotice 
a tinerilor.

Munca politico-educativă a or
ganizațiilor U.T.M. trebuie să fie 
convingătoare. In acest scop or
ganizațiile U.T.M. să folosească 
forme variate și atractive în ac
tivitatea lor.

Bogat în învățăminte, privind 
ridicarea continuă a muncii edu
cative a organizațiilor U.T.M., 
au fost cuvintele tovarășilor Bar
na Ioan, prim-secretar al Comi
tetului raional de partid, Nistor 
Octavian, delegatul C.C. al 
U.T.M., Szabo Carol, prim-secre
tar al Comitetului regional U.T.M. 
și Szuder Wiliam, director gene
ral al G.C.V.J.

întreaga activitate 
organizațiilor U.T.M. trebuie 
ducă la mobilizarea cu și mai 
mult succes a tineretului 
Valea Jiului la îndeplinirea sar
cinilor puse de partid. Ei au dat 
recomandări prețioase organizații
lor U.T.M. în vederea intensifi
cării educării comuniste a tineri
lor și întărirea rîndurilor lor. 
Organizațiile U.T.M. sînt chemate 
să acorde o atenție sporită acti
vități politico-culturale a tine
rilor în timpul liber, în cluburi, 
cămine, precum și tinerilor mun
citori care urmează învățămîntul 
seral și fără frecvență. Să folo
sească toate formele muncii e- 
ducative, ajutorul neprecupețit al 
organizațiilor de partid pentru a 
crește un tineret harnic, înaintat 
și combativ.

Hotărîrile Conferinței raionale 
U.T.M., conducerea organizațiilor 
U.T.M. de către organizațiile de 
partid, vor asigura ca tineretul 
Văii Jiului să obțină și 
viitor noi și însemnate succese 
înfăptuirea sarcinilor puse 
partid

.............. -----
Angajamentele muncitorilor

Muncii educative — 
un caracter atractiv, 

convingător
Educarea comunistă și patrio

tică a tineretului din raionul 
nostru a stat în centrul atenției 
Conferinței raionale U.T.M. Tova
rășii Bîldea Nicolae, Omotă Ma
ria și alții au arătat că învăță- 
mîntul politic cuprinde un mare 
număr de utemiști și tineri ne
organizați. S-a îmbunătățit ta 
ultimul timp calitatea lecțiilor și 
seminariilor în cercurile și cursu 
rile politice U.T.M., a crescut 
preocuparea comitetelor și birou
rilor U.T.M. pentru organizarea 
timpului liber al tinerilor.

La Aninoasa, a revelat tov. 
Popa Ștefan, au fost organizate 
întruniri în cadrul cărora s-a 
vorbit tineretului despre calita
tea de membru U.T.M., despre 
înalta cinste pentru un utemist 
de a deveni candidat de partid, 
s-au organizat discuții pe teme 
ale normelor de protecție a mun
cii. Expuneri și discuții pe aces
te teme au fost organizate și ta 
căminele tineretului din Petrila. 
Expunerile și 
te cu tinerii 
rale U.T.M., 
mîntului de 
de tineret și
un rol însemnat în educarea pa
triotică a tinerilor, au dezvoltat 
dorința lor de a participa cu e- 
forturi sporite la înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid.

Reliefînd succesele obținute în 
educarea comunistă a tineretului, 
conferința a atras atenția Comi
tetului raional U.T.M. asupra o- 
biectivelor de viitor în desfășu
rarea muncii educative. Mai mulți 
delegați au criticat vechiul comi
tet raional pentru slaba muncă 
de îndrumare și control efectuată 
jos, în organizațiile de bază ta 
privința îmbunătățirii muncii e- 
ducative, din care cauză mai 
există numeroase lipsuri. In une
le cercuri de fnvățămînt preda
rea lecțiilor este rămasă în ur
mă. Tovarășul Manta Eugen a 
arătat că mulți propagandiști

discuțiile organiza
ta adunările gene- 
în cadrul învăță- 
organizație, la joile 
în cămine au avut

de la O.C.M.M.
Conferința raională de partid 

a stabilit că muncitorii de la 
O.C.M.M. vor trebui să-și orga
nizeze mai bine munca în acest 
an, să lupte 
rîre pentru 
nul stabilit 
triale și să 
semnate la prețul de cost al lu
crărilor executate. Răspunzînd 
chemării la întrecere socialistă 
a minerilor de la Lupeni, co-

cu mai multă hotă- 
a preda la terme- 

obiectivele indus- 
obțină economii în-

politică a
’ ’ să

din

în 
în 
de

lectivul O.C.M.M. s-a angajat 
să lupte pentru a-și depăși cu 
1 la sută sarcinile de plan, să 
reducă prețul de cost cu 1 la 
sută peste sarcina de plan, iar 
prin folosirea mai rațională a 
utilajelor și a timpului de mun
că să sporească cu 3 la sută 
productivitatea muncii.

notă tind

ÎNCHEIEREA SĂPTĂMÎNII 
A. P. CEHOV

Cu prilejul încheierii manifes
tărilor din cadrul săptămînii în
chinate centenarului „A. P. Ce- 
hov“, Consiliul raional ARLUS, 
în colaborare cu direcțiunea Șco
lii medii mixte din Petroșani a 
organizat duminică, în sala Tea
trului de stat un concurs „Cine 
știe cîștigă" cu tema: Viața și

sori Diaconescu Zoe, Rădulescu 
Tamara și Bartha Eugen — care 
au îndrumat munca elevilor, a- 
jutîndu-i la înțelegerea și cunoaș
terea operei lui A. P. Cehov.

La reușita concursului a con
tribuit în bună măsură prof. M. 
Verzan, care a făcut examină
rile.

Un aspect de la concursul din Petroșani

opera marelui scriitor clasic rus.
Cei trei concurenți prezenți la 

„start“ reprezentînd cele trei 
clase a IX-a ale Școlii medii 
mixte (Piso loan clasa IX-a A, 
Rotaru Constanța clasa IX-a B 
și Boronyai Tiberiu, clasa TX-a 
C) au dat dovadă, prin exacti
tatea cu care au răspuns la în
trebări, că au depus o muncă 
demnă de apreciat, pentru a pă
trunde în frumusețile operei ma
relui scriitor.

, Un merit în pregătirea concu- 
renților revine tovarășilor profe-

In încheierea concursului, tov.
Ghenig Rudolf, din partea Con
siliului raional A.R.L.U.S., după 
ce a înmînat concurenților pre
miile cuvenite, a anunțat înche
ierea săptămînii închinată mani
festărilor din cadrul centenaru
lui A.P. Cehov.

Un concurs asemănător, orga
nizat cu același prilej și pe a- 
ceeași temă, a avut loc și în ora
șul Lupeni, între elevii claselor 
a X-a de la Școala medie mixtă 
din localitate.

O----- ------------ .4
Muncitorii de la U. E, Vulcan cer :

Să fie aprovizionați cu materiale
In ultimii ani abatajele Văii 

Jiului au fost înzestrate cu me
canisme moderne, de mare ca
pacitate, cu ajutorul cărora mi
nerii pot da mereu mai mult 
cărbune. Numai anul trecut au 
fost puse la dispoziția mineri
lor 69 crațere T.P.-l, 45 crațere 
grele S.K.R.-ll, 41 trolii elec
trice de 5,5 kW, numeroase ven
tilatoare și alte utilaje care fo
losesc pentru acționare motoare 
electrice. Totul ar fi bine dacă 
în pofida acestei înzestrări, mi
nerii nu ar resimți lipsa unor 
utilaje reparate la timp. Ceea 
ce îi necăjește mult pe mi
neri, dar mai mult pe muncitorii 
secției de reparații a Uzinei e- 
lectrice Vulcan este aprovizio
narea foarte defectuoasă cu u- 
nele materiale necesare rebobi- 
nării motoarelor electrice strica
te. Intr-o scrisoare adresată re
dacției noastre, un grup de mun-

citori de la această unitate ne 
informează că, în ciuda repeta
telor promisiuni ale Direcției 
comerciale a C.C.V.J., nu au 
pînză varnisch, preșpan, sîrmă 
de bobinat de diferite diametre, 
lac negru și alte materiale. Dacă 
tov. ing. Abraham Otto, direc
torul comercial al combinatului 
ar face o vizită în atelierele a- 
cestei secții ar putea vedea că la 
locul de muncă al tov. Ciocoiu 
Constanța stau de mult timp 3 
motoare electrice, la bancul de 
lucru al tov. Teodosiu Gabriela 
alte 4 motoare. La aproape fie
care loc de muncă motoarele 
stau și așteaptă.

Este absolut necesar ca or
ganele Direcției comerciale a 
C.C.V.J. să înțeleagă că trebuie 
să se ocupe cu aceeași grijă de 
aprovizionarea tuturor comparti
mentelor de muncă. Așa dar, să 
ia măsurile de cuviință 1

G. D.

nu există suficienta atenție

Din gara Petroșani pleacă o nouă garnitură de vagoane 
marșrute cu cărbune pentru siderurgiști. De astă dată, locomotiva 
nr. 150.1047 este folosită ca locomotivă împingătoare. Dar echipa
jul ei își va face datoria, ajutînd la „scoaterea" trenului pe panta 
pînă la Bănița.

IN CLIȘEU: Pleacă marșruta la drum.

La Uzina de reparat utilaj 
minier din Petroșani s-au exe
cutat cu cîtva timp în urmă 
300 bucăți de stîlpi de abataj 
pentru frontalele de la mina 
Lupeni. Acești stîlpi au fost fă- 
cuți pentru a înlocui armarea 
în lemn, iar prin această înlo
cuire să se obțină economii în
semnate și o armare mai sigu
ră. Minerii de la Lupeni s-au 
bucurat cînd au fost introduși 
în mină cei 300 de stîlpi, cre- 
zînd că vor obține rezultate 
mai bune și un preț de cost al 
cărbunelui mai scăzut dacă se 
va arma cu acești stîlpi.

Din păcate, stîlpii introduși 
în mină nu se pot folosi, deoa
rece atît la proiectare cît și la 
execuție s-au făcut erori. A- 
cești stîlpi, față de cei vechi, 
au suferit unele schimbări, 
fiind reproiectați din nou de că
tre specialiști din cadrul com
binatului. Dar, ei n-au ales o-

țelul cu rezistența necesară, 
stîlpii nu prezintă destulă si
guranță la deschiderea maximă 
și le lipsește o piesă de fier ca- 
re să evite căderea penelor.

In timpul execuției la 
U.R.U.M.P. sudura făcută a 
fost de slabă rezistență, îmbi
narea prin sudură a brățarei cu 
partea de jos a stîlpului nere- 
zisttad la presiunea la care stat 
solicitați stîlpii în condițiile de 
abataj. Minerii 
au sezisat acest 
U.R.U.M.P. ta 
fapt s-a format
s-a deplasat la Lupeni să vadă 
care este realitatea. După ce 
s-au documentat la fața locului 
cei din comisie au recunoscut 
partea de vină a uzinei. Dar 
acest lucru nu era deajuns, tre
buiau luate măsuri pentru re
medierea acestei situații. Ast
fel, conducerea uzinei a hotărît

de la Lupeni 
lucru. De la 

urma acestui 
o comisie care

să trimită cîțiva muncitori la 
mina Lupeni pentru a face mo
dificările necesare la 
Pentru a se putea face aceste 
lucrări se cerea ca toți stîlpii 
să fie scoși la suprafață. Mun
ca depusă pentru scoaterea stîl- 
pilor în vederea modificării și 
introducerea lor din nou în mi
nă, trebuie desigur plătită, lu
cru care face să crească prețul 
de cost peste cel planificat la 
abatajele frontale în cauză.

Sarcina oricărei întreprinderi 
este de a face lucrări cît maî 
economice, ta acest caz însă 
nu se poate vorbi de îndeplini
rea acestei sarcini. Conducerea 
uzinei, cei care proiectează, tre
buie să se străduiască ca pe 
viitor să nu se mai repete ast
fel de cazuri, să facă încercă
rile necesare și numai dacă pie
sele sau utilajele executate dau 
rezultate bune, să fie livrate ex
ploatărilor.

stîlpi.



Anastas Mikoian 
va pleca ia Havana
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
Anastas Mikoian va pleca la 

Havana unde în primele zile ale 
lunii februarie se va deschide 
expoziția sovietică.

A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. a acceptat invi
tația guvernuluil Cubei de a vi
zita Republica Cuba pentru a 
inaugura Expoziția realizărilor 
U.R.S.S. în domeniul științei, 
tehnicii și culturii care se va 
deschide în capitala Cubei.

Declarația grupului 
parlamentar 

al P. C. Francez 
în legătură cu situația 

din Algeria
PARIS I (Agerpres).
La 31 ianuarie, a avut loc sub 

președinția lui Maurice Thorez, 
o ședință a grupului parlamentar 
al Partidului Comunist Francez 
în cadrul căreia Jaques Duclos a 
dat citire unui raport.

Grupul parlamentar, se spune 
în declarația dată publicității du
pă încheierea ședinței, ia act 
de faptul că în cuvîntarea preșe
dintelui Republicii este confirmat 
dreptul poporului algerian la au
todeterminare și se exprimă, de 
asemenea, dorința de a lichida 
rebeliunea fascistă din Algeria. 
Această politică corespunde inte
reselor păcii și ale țării. Urmea
ză să se asigure înfăptuirea ei 
cu hotărîre.

In acest scop, se subliniază în 
declarație, este necesar să se pu
nă capăt neîntîrziat rebeliunii din 
Algeria și să se ducă tratative 
cu reprezentanții patrioților din 
Algeria privitoare la condițiile 
armistițiului și la garanțiile au
todeterminării.

O declarație a Comisiei 
americane pentru energia 

atomică în legătură 
cu experiențele S. U. A. 

în acest domeniu
NEW YORK 1 (Agerpres).
După cum anunță corespon

dentul agenției Associated Press, 
la 30 ianuarie, Comisia ameri
cană pentru energia atomică a 
subliniat în raportul său anual 
prezentat Congresului S.U.A. că 
ea poate începe experiențele cu 
arma nucleară imediat, dacă Sta
tele Unite vor hotărî să se reîn- 
ceapă aceste experiențe.

La 29 decembrie anul trecut, 
arată în continuare coresponden
tul, președintele Eisenhower a 
declarat că Statele Unite consi
deră că au dreptul să reia expe
riențele nucleare, dar înainte de 
a le reîncepe ele vor aduce la 
cunoștința lumii această hotă
rîre.

Declarația ministrului de Război al Angliei 
în problema dezarmării

LONDRA 1 (Agerpres) — 
TASS anunță :

Luînd cuvîntul la Universitatea 
din Oxford, Harold Watkinson, 
ministrul de Război al Angliei, a 
declarat că guvernul Angliei ve
de în crearea Comitetului pentru 
dezarmare al celor 10 țări „o 
nouă speranță" în înfăptuirea cu 
succes a „dezarmării controlate 
în mod echitabil și atotcuprin
zător" ceea ce, după părerea lui, 
ar fi cea mai mare realizare din 
a doua jumătate a secolului XX".

Totodată ministrul de Război 
al Angliei a spus că atîta timp 
cît vor dura tratativele Anglia, 
va urma vechea sa politică a 
„factorului de reținere", cu alte 
cuvinte, continuă cursa înarmă
rilor pentru care se cheltuiește 
suma uriașă de 1,5 miliarde lire 
sterline. Watkinson a asigurat 
„că acesta nu este un preț prea 
mare pentru menținerea păcii".

Dar numeroși englezi nu îm
părtășesc părerea ministrului lor 
cu privire la căile de asigurare

Vizita oamenilor de stat sovietici 
în India

MADRAS 1 (Agerpres). —> 
TASS anunță:

La 30 ianuarie K. E. Voroși
lov și F. R. Kozlov au vizitat 
una din cele mail mari uzine de 
stat pentru construcția de va
goane din India, situată într-o 
suburbie a orașului Madras.

Mașina deschisă în care călă
toreau înalții oaspeți a parcurs 
străzile împodobite sărbătorește 
ale acestui mare oraș situat pe 
litoral. Mii de locuitori ai ora
șului Madras au salutat cu căl
dură pe conducătorii sovietici, 
oferindu-le flori.

In fața principalei clădiiri ad
ministrative a uzinei, oaspeții 
sovietici au fost întîmpinați de 
directorul Hiraniandani. Ei au 
fost salutați cordial de muncito
rii, inginerii și funcționarii u- 
zinei.

K- E. Voroșilov și F. R. Koz
lov au vizitat cu un deosebit in
teres diferite sectoare ale uzi
nei.

Directorul uzinei a oferit în 
dar oaspeților sovietici macheta 
unui vagon executată din argint 
de maiștrii indieni după modelul 
vagoanelor pe care le produce a- 
ceastă uzină.

După aceea oaspeții au vizi
tat școala de 
„Kalaksetra" 
noscuta artistă 
mini Devi.

Rukimini Devi a salutat cor
dial pe K. E. Voroșilov și F. R. 
Kozlov invitîndu-i să viziteze 
școala. înalții oaspeți au asistat 
apoi la un spectacol. După spec
tacol oaspeții sovietici au urcat 
pe scenă și au răsplătit pe in- 
terpreții minunatului spectacol.

*
MYSORE 1 (Agerpres). TASS 

anunță :
La’ 30

Mysore

dansuri indiene 
condusă de cu- 

indiană Ruki-

ianuarie au sosit la
E. A. Furțeva, deputat

----- O-----

Primul

de
Kerim

ministru al Irakului 
va vizita India

BAGDAD 1 (Agerpres). 
După cum transmite postul 

radio Bagdad, Abdel 
Kassem, primul ministru al Re
publicii Irak, a primit din partea 
primului ministru al Indiei, J. 
Nehru, invitația de a face o vi
zită oficială în India.

Acceptînd invitația, Abdel Ke
rim Kassem a declarat că se va 
folosi de primul prilej pentru a 
face această vizită în India în 
scopul întăririi relațiilor de prie
tenie dintre cele două țării

: . ■ ,'= .....................  

po- 
de-

pre- 
pri-

a păcii. Referindu-se la declara
țiile făcute de Watkinson. zia
rul „Daily Vorker" a publicat un 
articol semnat de deputatul la
burist William Warbey î’n care 
autorul recomandă Angliei o 
litică concretă în domeniul 
zarmăriî.

Referindu-se la propunerile 
zentate de N.S. Hrușciov cu 
vire la dezarmarea generală și 
totală, propuneri care țintesc de
parte dar totodată sînt realiste, 
Warbey cere guvernului englez 
să întreprindă acțiuni concrete 
în această direcție. In ceea ce 
privește politica externă a An
gliei, scrie Warbey, „poporul en
glez așteaptă ca guvernul să pu
nă capăt pretențiilor periculoase 
ale lui Adenauer... Livrările de 
arme nucleare și rachete desti
nate lui Adenauer trebuie să în
ceteze imediat".

După părerea lui Warbey în 
domeniul politicii interne guver
nul ar putea urma exemplul gu
vernului sovietic care a adoptat 

în Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
și persoanele care o însoțesc.

■A-
MADRAS 1 (Agerpres). — 

TASS anunță:
La 31 ianuarie, K. E. Voroși- 

lov și F. R. Kozlov au vizitat în 
continuare Madrasul. Dimineața, 
oaspeții sovietici au vizitat cen
trul de industrie mică și mește
șugărească din suburbia Madra- 
sului, Hindi, creat rece» din 
inițiativa guvernului Indiei. Ei 
au vizitat expoziția acestui cen
tru în care sînt expuse produsele 
a aproximativ 70 întreprinderi 
de stat și particulare, apoi, oas
peții au vizitat o serie de între
prinderi ale acestui centru, fiind 
întâmpinați cu căldură de către 
muncitori și funcționari.

După vizitarea centrului, K- E. 
Voroșilov a declarat că activi
tatea care se desfășoară aicil 
contribuie la dezvoltarea econo
mică a Indiei și a urat munci
torilor, tehnicienilor și ingineri
lor, în numele oaspeților sovie
tici, succese continue.

. —»♦♦♦

In legătură cu

MONTEVIDEO 1 (Agerpres) 
TASS.

Ziarul „El popular" publică 
declarația unor conducători ai 
Partidului Comunist din Para
guay, In care se face o anali
ză a situației din Paraguay. Tră
sătura caracteristică a actualei 
situații din Paraguay, arată au
torii declarației este faptul că 
evenimentele din Paraguay au 
intrat Intr-o nouă etapă — eta
pa luptei armate pentru răstur
narea și zdrobirea regimului dic
tatorial antinațional.

Acțiunile militare întreprinse 
de „mișcarea de la 14 mai" con
tinuă autorii declarației, au două 
aspecte — un aspect pozitiv și 
altul negativ. Aspectul pozitiv îl 
constituie faptul că ele dau o 
lovitură dictaturii. Cel negativ 
— faptul că ele nu reprezintă o 
mișcare revoluționară cu adevă
rat democratică și populară. 
„Programul mișcării" trece sub 
tăcere probleme arzătoare cum 
sînt democratizarea vieții în ța
ră și anularea neîntîrziată a le
gilor represive. Dimpotrivă, acest 
program propune restabilirea 
constituției reacționare din 1870. 
Reforma agrară pe care o făgă
duiește „mișcarea" nu se referă 
la împărțirea pământurilor apar-

reducă considerabil 
armate. El caracte-

„o

hotărîrea să 
forțele sale 
rizează această hotărîre drept 
chemare adresată altor țări de a 
folosi o parte din bugetele lor 
militare umflate pentru scopuri 
constructive... Pur și simplu noi 
nu ne putem permite să chel
tuim 1,5 miliarde lire sterline 
pentru înarmare. Din punct de 
vedere militar, o mare parte din 
cheltuielile noastre se irosesc za
darnic".

Arătînd că teoria „factorului 
de reținere" este o adevărată ne
bunie pentru Anglia. Warbey ce
re ca în afara reducerii efecti
vului armatei, Anglia să distru
gă toate armele sale nucleare și 
să interzică importul și exportul 
acestor arme.

Warbey arată că dacă guver
nul englez ar prezenta un ase
menea program în cadrul Comi
tetului celor 10 țări și la confe
rința la nivel înalt aceasta ar 
constitui o contribuție hotărîtoare 
la cauza dezarmării.

Adunarea de Stat 
a R. P. Ungare 

și-a încheiat lucrările
BUDAPESTA 1 (Agerpres)
La 30 ianuarie Adunarea de 

Stat a Republicii Populare Un
gare a discutat aptelul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. adresat 
parlamentelor și guvernelor tu
turor statelor lumii.

Karoly Kiss, președintele Co
misiei pentru Afaceri Externe a 
Adunării de Stat a R.P. Unga
re, prezentînd în numele comisiei 
propunerea de a se alătura ape
lului, a subliniat marea importan
ță a hotărîrii Uniunii Sovietice 
cu privire la reducerea unilate
rală considerabilă a forțelor sale 
armate.

In încheierea dezbaterilor de
putății au adoptat în unanimitate 
o hotărîre în care se spune că 
Adunarea de Stat și guvernul 
revoluționar muncitoresc țărănesc 
ungar, împreună cu întregul po
por ungar salută cu bucurie ini
țiativa Uniunii Sovietice și se 
alătură cu entuziasm Apelului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
adresat parlamentelor și guver
nelor tuturor statelor lumii.

Cu aceasta sesiunea și-a în
cheiat lucrările.

situația
din Paraguay 

ținînd latifundiarilor, ci la „co
lonizarea terenurilor nelocuite" 
din regiunea Charo. „Acesta este 
un vechi plan american care nu 
este cîtuși de puțin în interesul 
țăranilor",

„Mișcarea", se spune în conti
nuarea declarației, „nu are nici 
cea mai mică asemănare cu miș
carea condusă de Fidel Castro". 
Conducătorii ei reprezintă intere
sele marilor latifundiari și ca
pitaliști și sînt dependenți de in
terese străine. Poporul nu se 
poate da pe mîna acestor condu
cători antidemocrați — dușmani 
ai unității poporului".

In încheiere conducătorii Par
tidului Comunist din Paraguay 
adresează poporului apelul să a- 
corde ajutor detașamentelor de 
partizani indiferent de aparte
nența lor politică, să extindă 
mișcarea de partizani prin for
marea de noi detașamente, să îm
bine lupta armată cu lupta or
ganizațiilor de muncitori, țărani 
și studenți, „să transforme ac
tuala mișcare armată î)ntr-o re
voluție democratică antiimperia- 
listă și agrară".

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

„India promovează 
o politică de prietenie 

cu toate statele”
DELHI 1 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 30 ianuarie 

la un miting care a avut loc cu 
prilejul împlinirii a 12 ani de 
la moartea lui Ghandi și în me
moria luptătorilor care au căzut 
pentru libertatea Indiei, primul 
ministru Nehru a subliniat că 
India promovează o politică de 
prietenie cu toate statele. După 
cum anunță postul de radio 
Delhi, el a spus că această po
litică este determinată nu de 
teamă, ci de convingerea Indiei 
că ea este avantajoasă. Aderînd 
la pacte, India ar provoca vraj
ba față de ea din partea unui 
anumit grup de țări. Dacă In
dia va avea nevoie de arme, a 
spus Nehru în continuare, mai 
curînd le va cumpăra decît va 
adera la pacte militare, deoare
ce nu vrea să se lege prin nici 
un fel de obligații de alte țări.

Nehru a declarat în continua
re că India se află pe calea în
făptuirii unei revoluții indus
triale. Ea construiește o bază 
industrială trainică, ceea ce va 
fi, de asemenea, de folos agri
culturii.

• PUBLICITATE
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I
 TEATRUL DE STAT :
„VALEA JIULUI" :

PETROȘANI;
prezintă spectacolele : !

marți 2 și miercuri 3 
februarie 1960 /

în sala clubului minier ; ! 
din Petrila ; >

i milME HUiUlTE ț
poem feeric

de Victor Eftimiu [ 
‘ Regia artistică : >
' Ion Petrovici >
I Scenografia : Al. Olian ;

joi 4, sîmbătă 6 I 
s duminică 7 februarie \ 

1960 :

IDSPECTOK0L BE PttUIE
ptesă în 3 acte ] >

de J.B. Priestley '
Regia artistică î -

și scenografia :
Horea Popescu

Oameni ai muncii 
din Valea Jiului

CITITE
„STEAGUL ROȘU”

Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente
TRIMESTRIALE 

și SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 

RIFUZORII UOLOHARÎ 
din întreprinderi 

și înstitutii
FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. L T. R.

PROGRAM DE RADIO
3 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică de estrac
9.30 Vreau să știu ! 10,20 Con
cert de muzică din opere, 11,03 
Muzică ușoară, 13,00 Concert 
de prînz, 14,00 Muzică ușoară, 
15,10 Din viața de concert a 
Capitalei, 16,15 Vorbește Mos
cova! 17,15 Concert simfonic,
18.30 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 19,20 Cîn- 
tece interpretate de formații ar
tistice de amatori. 20,30 Reali
zările oamenilor muncii oglin
dite în creația compozitorilor 
noștri, 21.00 Școala și viața, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic'.și sport. PROGRA
MUL II. 14,50 Muzică ușoară 
de compozitori romîni, 15,40 
Cîntece despre mineri și oțelari, 
16.15 Muzică ușoară, 17 30 Pro
gram de muzică populară romî- 
nească, 18,28 Muzică ușoară de 
compozitori japonezi, 19,00 Con
cert de muzică populară romî- 
nească, 19,30 Teatru la mifc'o- 
fon: „A treia, Patetica". Adap
tare radiofonică după piesa lui 
Nikolai Pogodin, 21,08 Muzică 
ușoară, 21,45 Pagini alese din 
muzica simfonică.

CINEMATOGRAFE
3 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Poemul mării; AL. SA- 
HIA: Mama vitregă; ANINOA- 
SA: Fata în negru; VULCAN: 
Botagoz; LUPENI : Vremea 
ghioceilor; URICANI : Ani de 

zbucium. (Responsabilii cinema
tografelor din Petrila, Lonea, 
Livezeni, Crividia și Bărbăteni 
nu au trimis programarea fil
melor pe luna februarie).


