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Proletari din toate tarile, uniți-vă!
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Mineri fruntași 
de la mina Uricani
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Brigada de Ia abatajul nr. 
7 din sectorul I al minei, 
condusă de comunistul 
HR1ȚCAN VASILE este una 
din cele mai bune brigăzi 
din Valea Jiului. Ea obține 
în mod ritmic randamente 
de peste 6,500 tone pe post.
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Comunistul
MIRON conduce o 
de mineri fruntași 
torul II. In luna 
brigada și-a depășit
te 100 tone de cărbune sar
cinile de plan, extrăgînd 

cărbune de bună calitate.

NĂSALEANU 
brigadă 
la sec- 
trecută, 
cu pes-
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Colectivul sectorului C.F.F. Lonea luptă 
pentru îndeplinirea angajamentelor

Pe calea succeselor
Colectivul de muncitori de la 

sectorul C.F.F. Lonea în frunte 
cu comuniștii, obține succese de 
seamă în realizarea planului de 
transport. In prima lună a anu
lui curent planul de transport 
la tone a fost depășit cu 12,3 la 
sută. In cursul lunii februarie 
a. c., munca colectivului de aici 
se desfășoară de asemenea cu 
bune rezultate. Pînă în prezent 
au fost transportate peste 650 
tone de material lemnos din par
chetele de exploatare ale între
prinderii și pînă la stația Petro
șani. Planul de transport a fost 
depășit cu peste 10.000 tone 
lome trice.

pînă în prezent, muncitorii din 
depou și atelier au efectuat re- 
parații curente la 10 vagoane 
tip C.F.F., au terminat revizia 
locomotivei 794.202 cu 2 zile 
înainte de termen și au făcut 
reparații mijlocii la două trac
toare.

O contribuție însemnată la e- 
fectuarea reviziilor și a repara
țiilor au adus-o tovarășii Șiclodi 
Tamaș, mecanic de reparații, 
Popa loan, revizor de vagoane 
și lăcătușii Banu Florian și Bako 
Gașpar.

11.089 lei economii

ki-

Revizii la timp 
și de calitate

Conducerea sectorului C.F.F. 
Lonea acordă o mare atenție în
treținerii în bune condițiuni a 
parcului de vagoane, locomotive 
și tractoare. Reviziile se execută 
periodic pe baza unui grafic de 
întreținere, care este urmărit în
deaproape de către conducerea 
sectorului, astfel ca parcul ru
lant să fie permanent în bună 
stare de funcționare — condiție 
de bază în vederea realizării rit
mice a planului de transport.

De la începutul acestui an și

_ = * = —

Deseori! minerul Molnar Traian este văzut stînd de vorba 
cu tovarășul Tecar Edmund, secretarul organizației de bază 
de la sectorul II al minei Lonea. Un loc important în dis
cuțiile celor doi comuniști îl ocupă activitatea membrilor și 
candidaților de partid în producție, Molnar T. conduce o bri
gadă de tineret. De educarea membrilor brigăzii sale răspun
de în fața Organizației, de bază din care face parte.

Clișeul ni-1 prezintă pe minerul Molnar Traian 
dreapta) cu tovarășul Tecar Edmund discutînd în sediul 
irizației de bază despre tinerii din brigada sa.

(dini 
orga-
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Răspuns oțelarilor
Brigăzile de muncă patriotică 

in cadrul termocentralei Paro- 
șeni au răspuns chemării tineri
lor oțelari 
acțiuni 
vechi.

Pînă 
muncă 
peste 23.400 kg. fier vechi. Cele 
mai bune rezultate le-au obținut 
brigăzile conduse de Abrudeanu 
Simion, Popescu Ioan 
pas Constantin.

Membrii brigăzilor 
patriotică din secțiile 
cazane sînt purtători ai insignei 
de brigadier, distincție care au 
primit-o pentru munca rodnică 
și însuflețită depusă în cursul 
anului trecut.

Cu prilejul dezbaterii sarcini
lor de plan pe acest an, colec
tivul sectorului C.F.F. Lonea a 
analizat posibilitățile pe care Ie 
are pentru obținerea de econo
mii. Colectivul de aici s-a anga
jat să obțină în acest an econo
mii în valoare de 40.000 lei.

Hotărîrea lucrătorilor forestieri 
de a-și realiza angajamentul nu 
a întîrziat să-și arate roadele. 
Numai în luna ianurie a. c. co
lectivul a făcut economii care 
însumează 11.089 lei. Aceste e- 
conomii au fost realizate prin re
ducerea posturilor neproductive, 
â consumurilor specifice de com
bustibil și lubrifianți cît și prin 
micșorarea cheltuielilor de regie.

In lupta pentru economii s-au 
evidențiat mecanicul de locomo
tivă Petru Zacheu, fochistul Ji- 
tea loan cît și brigada utemistă 
de muncă patriotică care a colec
tat însemnate cantități de fier 
vechi.

îndrumat de comitetul de 
partid, comitetul sindical al ex
ploatării miniere Lupeni a analizat 
împreună cu întregul său activ 
sarcinile ce-i revin pe anul 1960 
și a stabilit un plan de perspec
tivă pentru asigurarea participă
rii active a muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor la organiza
rea și conducerea producției.

Principalele forme prin care 
oamenii muncii pot să participe 
la organizarea și conducerea 
producție sînt: contribuția pe ca
re ei o pot aduce la planificarea 
producției, la încheierea contrac
tului colectiv, consfătuirile de 
producție, întrecerea socialistă.

Anul acesta, comitetul sindi
cal, în colaborare cu conducerea 
exploatării, sub conducerea comi
tetului de partid, a organizat 
mai bine ședințele în care au 
fost dezbătute sarcinile de plan, 
astfel ca fiecare muncitor să poa
tă veni cu propuneri concrete și 
sugestii pentru descoperirea u- 
nor noi rezerve interne în scopul 
creșterii producției, productivității 
muncii și reducerii prețului de 
cost. Ca urmare, Ia dezbaterile 
ce au avut loc au participat la 
discuții peste 700 salariați care 
au făcut peste 2000 propuneri.
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Brigada de tineret condusă 
de RUSU DUMITRU, este 
una dintre brigăzile frun
tașe în întrecerea socialistă. 
Din cele 600 tone de cărbu
ne pe care s-a 
le extragă peste 
anual, brigada a 
bine de 100 tone

»
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inițiind numeroase 
de colectare a fierului

în prezent brigăzile de 
patriotică au colectat

de muncă 
turbine și

II și I

angajat să 
planul său 
și dat mai 

de cărbune.
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Ziua și fîșia44 — o importantă rezervă 
în lupta pentru mai mult cărbune
Frontalul 1 vest de la secto

rul III este unul din 
mari 
Luna 
Petru 
bataj 
de plan 1248 tone de cărbune 
cocsificabil, obținute pe baza 
creșterii considerabile a produc
tivității muncii. Brigada a dat 
în medie cîte 4,690 tone de căr
bune pe post, în unele zile depă
șind chiar 5,600 tone pe post. 
Minerii din acest frontal au ob
ținut rezultatele arătate mai sus 
datorită faptului că s-au stră
duit să îndeplinească ritmic ini-

cele mai 
frontale ale minei Lupeni. 
trecută, brigada lui Spînu 
care lucrează în acest a- 
a extras peste prevederile

țiativa „ziua și fîșia". Astfel, în 
24 zile lucrătoare din ianuarie, 
ei au avansat pe toată lungimea 
frontului cu 25 metri. Pentru re
zultatele obținute, minerii aces
tei brigăzi au cîștigat cîte 125 
lei pentru fiecare post de miner.

In lupta pentru îndeplinirea 
inițiativei „ziua și fîșia" au ob
ținut rezultate bune și alte bri
găzi din frontalele minei Lupeni. 
Bunăoară brigada de frontaliștî 
condusă de Doroftei Mihai care 
muncește într-un frontal de pe 
stratul 15 sectorul I B, a avan
sat în luna ianuarie cu 28 m. 
pe toată lungimea frontului său.

La depozitul de lemne al 
minei Petrila, brigada de des- 
cărcători formată din munci
torii Bakos Anton, Sandor 
Dezideriu, Roșescu Vasile și 
Laszlo Emerik (în clișeu) frun
tașă în muncă. In luna trecută, 
ea și-a depășit sarcinile de 
plan în medie cu 40 la sută.

I

In urma propunerilor făcute și 
a centralizării angajamentelor 
luate de muncitori, sarcinile de 
plan pe anul I960 au fost spo
rite cu încă 15.000 tone cărbune 
cocsificabil, randamentul mediu 
pe exploatare va crește la 0,950 
to/post și se va realiza o econo
mie de 1.165.000 lei.

Un mijloc important de atra
gere a muncitorilor la organi
zarea și conducerea producției es
te contractul colectiv. Comitetul 
sindical și conducerea minei Lu
peni, pe baz^a unui plan comun, 
au început acțiunea de redactare 
a proiectului de contract colectiv, 
pe 1960. La redactarea lui au 
fost antrenate colective largi de 
muncitori și tehnicieni din toate 
sectoarele care după ce în preala
bil au făcut o analiză asupra 
contractului colectiv pe 1959,, au 
trecut la redactarea proiectului 
pe 1960, Proiectul cuprinde mă
surile tehnico-organizatorice ne
cesare realizării planului de stat, 
angajamentele conducerii exploa
tării privind aprovizionarea la 
timp a locurilor de muncă, crea
rea condițiilor necesare folosirii 
utilajelor și mașinilor existente 
și luarea tuturor măsurilor pentru 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost. Astfel, 
pentru mărirea producției de 
cărbune vor fi puse în exploatare 
noi blocuri de cărbune în stra- 
tele 3, 5 și 13, se vor deschide 
abataje frontale pe stratele groa
se și subțiri, se vor arma meta
lic abataje frontale din care 
se vor extrage cea. 330.000 to
ne cărbune, ceea ce va aduce 
o economie de lemn de peste un 
milion lei, va fi mărit numărul 
abatajelor de la sectorul IV A, 
se vor extinde metodele de ar
mare a galeriilor în bolțari la 
2400 m.l. iar în fier la peste 
6.000 m., se vor înființa 5 bri
găzi de înaintări rapide care să 
obțină avansări de peste 100 m. 
pe lună și multe alte asemenea 
măsuri. In prezent, proiectul de 
contract este afișat în locuri vi
zibile, astfel ca muncitorii să-l 
studieze și să vină cu noi propu
neri pentru îmbunătățirea lui.

După aprobarea și semnarea 
contractului colectiv pe 1960 co-

BRAȘOVEANU VICTOR 
președintele comitetului sindical 

al minei Lupeni

(Continuare în pag. 3-a)
------- "... ’===.---------------------------------------------

La preparația Petrila au început 
sindicale

neri Ioniță loan și Jurca Mihai 
răspund de alegeri la secția bri- 
chetaj, tovarășul Kaproș Augus-j 
tin la secția haldă, tovarășulj 
Penu loan la transport, iar tov < 
Balog Iosif cu întreg comitetul! 
răspunde de sectorul spălare și 
de celelalte sectoare.

alegerile
Conform instrucțiunilor Consi

liului' sindical local Petroșani 
în legătură cu alegerile sindi
cale, la preparația Petrila au 
început alegerile grupurilor sin
dicale.

Pentru asigurarea bunei des
fășurări a alegerilor, membrii 
comitetului sindical au fost îm- 
părțiți pe sectoare de produc
ție. Așa de exemplu tov. îngi-

R. GALINSZKY
corespondent voluntar
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POPICE
Surpriza etapei : Utilajul a întrecut Minerul Vulcan

LA L UP ENI

Primui joc de hochei pe gheață

După termi
narea întîlnîri-i 
de popice din 
cadrul campiona
tului raional,
dintre Utilajul
și Minerul Vul
can, spectatorii 
prezenți în sala 
U.R.U.M.P. au 
mai întîrziat cfte- 
va minute pen

tru a felicita pe popicarii gazdă, 
cîștigătorii neașteptați ai acestei 
întîlniri. Petroșănenii au totali
zat 2317 p. d., obținînd cel mai

★

La invitația Asociației sporti
ve U. M. Cugir, echipele de bă
ieți și fete ale asociației „Vis- 
coza“ din Lupeni, au susținut o 
întîlnire prietenească cu ocazia 
inaugurării popicăriei consiruite 
de către muncitorii uzinelor U.M. 
Cugir.

Jucîndu-se 60 bile mixte, echi
pa feminină a filaturiștilor din 
Lupeni a cîștigat întîlnirea cu 
o diferență de 229 p. d.

In Valea Jiului, ca și în toată 
țara, șahul a căpătat o largă 
popularizare în rîndurile mase
lor de muncitori, tehnicieni, in
gineri și funcționari. Pînă în a- 
nul 1957 activitatea pe acest tă- 
rîm in raionul nostru a fost dusă 
în bune condiții, organizîndu-se 
competiții de masă și concursuri 
republicane — fazele de oraș și 
raion. Acest lucru a făcut ca din 
rîndurile iubitorilor acestui sport 
să se ridice jucători de valoare 
din raionul nostru, cum sînt Mi- 
trică Dianu, Khirmaer losif și 
alții. Numeroși șahiști au obți
nut clasificări la categoriile I, 
II și III în diferite competiții și 
concursuri de clasificare. Ince- 
pînd din anul 1958 comisia ra
ională de șah nu a mai muncit 
cum trebuie. Concursurile, com
petițiile și clasificările au fost 
neglijate. Mulți din cei care au 
avut clasificări le-au pierdut 
din cauză că nu au avut posibi
litatea să le reconfirme.

Șah s-a jucat, dar în mod ne
organizat, fără competiții care 
să cuprindă un număr mai ma,re 
de jucători. Puținele concursuri 
care s-au organizat au fost cele 
de casă și în cadrul spartachia- 
delor.

Analizînd activitatea șahistă, 
comitetul raional U.C.F.S. Pe
troșani a trecut la realegerea 
unei noi comisii de șah raionale, 
care să depună o activitate mai 
intensă.

La sfîrșitul lunii ianuarie, în- 
tr-o ședință organizată la sediul 
U.C.F.S. Petroșani, la care au 
participat reprezentanți ai aso
ciațiilor sportive și jucători de 
șah din orașul Petroșani, s-a a- 
nalizat activitatea șahistă depu
să în anul 1959 în cadrul raio
nului. In discuțiile purtate au 
fost arătate lipsurile din ultimul 
timp — faptul că această disci
plină sportivă nu a fost spriji
nită de asociațiile sportive etc. 
A fost aleasă apoi noua corni-

In cinstea Zilei ceferiștilor
In ziua de 14 februarie 1960, 

va avea loc la clubul minier din 
Lupeni un concurs de șah în 
cinstea Zilei ceferiștilor, organi
zat de comisia raională de șah.

La acest concurs sînt invitate 
să ia parte toate asociațiile spor
tive din raion.

Concursul se face pe echipe 
de cîte 6 jucători și va începe 
dimineața la ora 10. 

bun rezultat din acest campio- 
nait al echipei lor. La succes au 
contribuit îndeosebi tinerii Țip- 
țer Ștefan (din clișeul alăturat), 
care a totalizat 424 p. d. și Coz- 
ma Ștefan cu 416 p. d.

Vulcănenii, cu toate eforturile 
depuse, n-au reușit să totalizeze 
decît 2222 p. d.

Un rezultat bun ai obținut și 
liderul clasamentului. Voința 
Petroșani, care a totalizat 2378 
p. d. în meciul cu Constructorul, 
la Lupeni, depășindu-și adversa
rul cu 247 p. d.

*

La bărbați jocul s-a disputat 
la proba 100 bile izolate. Și a- 
ceastă întîlnire a fost cîștigată 
de echipa Viscoza, la o diferen
ță de 177 p. d.

S-au evidențiat, la fete: Mol
dovan Constanța, Racolța Ana 
și Petrovici Cornelia, iar la bă
ieți : Kovacs Ștefan, Moldovan 
Vasile și Crăiniceanu Alexandru.

S. BALOI

Pentru îmbunătățirea activității șahiste 
In raionul nostru

sie raională de șah din care fac 
parte oameni cu dragoste pen
tru acest sport, printre care și 
maistrul internațional de șah Er- 
dely Șt.

Noua comisie și-a întocmit un 
plan de activitate în care se 
prevede organizarea cîtorva con
cursuri în acest trimestru la care 
să participe șahiști din majori
tatea asociațiilor sportive din 
raion, organizarea concursului 
republican individual pe raion, 
formarea unei echipe puternice 
de șah a Văii Jiului în cadrul 
clubului Jiul, echipă care să fie 
afiliată la Federația romînă de 
șah. Tot în planul de muncă s-a 
programat un curs de arbitri, la 
care poate participa oricare ju
cător de șah.

Pentru ca activitatea șahistă 
din raionul nostru să fie îmbu
nătățită fiecare asociație sportivă 
să acorde sprijinul cuvenit aces
tui sport.

ST. EKART

Cu tot timpul nefavorabil — 
temperatură scăzută și gheață — 
majoritatea echipelor de fotbal 
de performanță din raion își des
fășoară antrenamentele cu deo
sebită intensitate pentru a se 
prezenta în returul campionatelor 
cu o pregătire cît mai bună. Pen
tru a face cunoscut iubitorilor de 
fotbal felul în care .se pregătesc 
echipele din raionul nostru dăm 
mai jos cîteva aspecte.

Echipele de regiune
Deși returul campionatului re

gional va începe mai tîrziu de 
cît campionatul categoriei A, to
tuși echipele din raionul nostru 
Minerul Aninoasa, Parîngul Lo- 
nea, Minerul Vulcan și Minerul 
Petrila din campionatul regio
nal au început și ele, alături de 
formațiile din categoria A, antre
namentele în aer liber.

MINERUL ANINOASA, — li
derul seriei I-a și-a început 
pregătirile la 17 ianuarie, sub 
îndrumarea fostului jucător al 
Jiului Gheorghe Anisie. Lotul de 
17 jucători participă în prezent 
cu regularitate la pregătirea fi
zică. In săptămîna trecută au 
participat la antrenamente jucă
torii : Niculescu, Golgoțiu C., 
Golgoțiu A., Matyas, Foca, Gujas,

SCHI
Duminică, 7 februarie 1960, pe 

pîrtiile de la cabana „Paring" 
au început întrecerile campiona
tului universitar de schi.

Concursul a început cu cea 
mai dificilă probă — coborîrea. 
Pe primul loc s-a clasat studen
tul clujean, Gorok, la băieți, iar 
la fete studenta Utta Spek, de 
la I.C.F. București.

întrecerile continuă luni și 
marți, cu probele de slalom u- 
riaș, slalom special și fond.

în clișeu: O fază din joc.

HANDBAL

Știința Petroșani s-a calificat în finala 
campionatului republican

In cadrul, campionatului repu
blican de handbal redus, faza 
de zonă, care a avut loc la Tg. 
Mureș, Știința Petroșani, învin- 
gînd echipa de categoria A Teh- 
nometal Timișoara cu 22—21 
(12—10), a reușit să se califice 
pentru faza finală.

--- .---------o--------------
baschet

Campionatul școlilor rnedii, faza regională
Faza regională a campiona

tului școlilor medii la baschet 
s-a desfășurat vineri, sîmbătă și 
duminică la Petroșani în sala 
Institutului de mine. Au partici
pat echipe masculine și femini
ne ale elevilor din Deva, Petro
șani, Alba Iulia, Sebeș și Brad 
(numai băieți).

La băieți, în finală s-au în-

Csutak, Zlăgneanu, Vlad, Anca 
Furnea, Dan, Hegediis, Predoi și 
Golgoțiu Marcel (reintrat în sfîr- 
șit în formație după aproape 6 
luni de întrerupere). De la Lu
peni au fost recrutați jucătorii 
Brătilă și Varhonic

MINERUL VULCAN. — Deoa
rece echipa vulcăneană a ocupat 
abia locul 6 la sfîrșitul turului 
în campionatul regional seria l-a, 
în această perioadă antrenorul 
Remenyi pune un accent deose
bit pe pregătirea fizică a jucă
torilor în vederea redresării în 
retur. încă o latură slabă în pre
gătirea jucătorilor a fost discipli
na pe teren. Iată dece chiar de 
ia primele antrenamente, antreno
rul Remenyi. a anunțat cu toată 
seriozitatea că jucătorul care nu 
va primi nota 10 la disciplină nu 
va fi inclus în lot. Echipa din 
Vulcan și-a început antrenamen
tele cu Iotul de anul trecut.

PARÎNGUL. LONEA. — Pe 
antrenorul lonenilor Dumitru 
Cricovan l-am găsit la masa de 
lucru, întocmind graficul de pre
gătire a echipei. „Deși am înce
put antrenamentele la 1 februa
rie, ne-a declarat el, pînă în pre
zent toți jucătorii se comportă 
foarte bine, dovedind că nu 
și-au pierdut condiția fizică în 
perioada de pauză. Din tot lotul

Duminică dimineața, pentru 
prima dată în istoria Lupeni'.or, 
iubitorii de sport din oraș au 
avut prilejul să vadă un joc de 
hochei pe gheață pe patinoarul 
din Lupeni, amenajat special 
pentru acest scop. Peste 300 de 
spectatori au înțesat „tribuna" 
patinoarului

Echipele de juniori care au ju
cat în deschidere au fost forma
te din : Biro, Landraf, frații Duli, 
Ardeleanu, Barbu, Farkaș, frații 
lacob, Ivancu, Crîsnic și Alexan
dru.

Intr-un joc în trei reprize, de 
cîte 10 minute, hocheiștii de mîi- 
ne ai orașului Lupeni au dove
dit dragoste și pasiune pentru 
frumosul sport de iarnă.

Rezultatul final al întîlnirii 
dintre cele două echipe de ju-

Tot timpul jocului, studenții 
au condus cu 1—2 puncte dife
rență, fiind. egalați doar o sin
gură dată (la 9). Pentru Știin
ța au marcat: Pintea (7), Sili 
(7), Barabaș (6) și Frank (2).

In finală, echipa petroșănea- 
nă va întîlni în sistem tur-retur 
echipa Dinamo din Tg. Mureș.

tîlnit echipele din Deva și Se
beș, învingători fiind devenii la 
scorul de 43—36. Pentru locurile 
3—4 s-au întrecut echipele din 
Brad și Petroșani, victoria re
venind primilor cu 55—32.

La fete, în finală. Deva a în
trecut Pettoșaniul cu 51—34, iar 
Sebeșul a ocupat locul 3, între- 
cînd Alba cu 42—9.

anului trecut nu lipsește de cît 
Barabaș, plecat într-o tabără in
ternațională de schi.

Juniorii la lucru
Pe o temperatură de minus 10 

grade, jucătorii echipei de juniori 
Jiul Petroșani au început dumi
nică' antrenamentul în aer liber, 
sub îndrumarea antrenorului Ba
logh. Primul adversar în pregă
tirea lor „gerul", a fost depășit 
de elanul juniorilor, care de la 
primul antrenament au dovedit 
siguranță și precizie în pase, 
un bun control al balonului pe 
terenul înghețat. Ceea ce se re
marcă în mod deosebit în lotul 
de juniori al echipei Jiul, este 
voia bună care a stăpînit întreaga 
echipă de ia primele antrena
mente.

Printre „cei mari”
După cum s-a mai anunțat, 

echipele din categoria A Jiul Pe
troșani și Minerul Lupeni și-au 
început antrenamentele chiar din 
primele zile ale noului an. Me
ciurile din retur se anunță deo
sebit de disputate, avînd în ve
dere situația din clasament, în 
care atît primul cît și ultimul 
loc au rămas neclarificate. 

niori ale orașului Lupeni au 
fost: 2—2 (1—0; 1 — 1; 0—1).

A urmat apoi jocul între „Pre
paratorul Lupeni și echipa repre
zentativă a orașului Petroșani. 
In componența echipei „Prepara
torul" au intrat: Tmre, Voicules- 
cu, Laszlo Alexandru, Ardeleanu, 
Pop IV, Altvilverm. Din echipa 
oaspe au făcut parte: Polak, 
Pătuleanu, Pop I., Vejdel, Smă- 
răndescu, Szoke.

Meciul desfășurat reglementar 
(în trei reprize, a cîte 20 minu
te) condus cu competență de ar
bitrul Mărilă, a demonstrat că e- 
chipa locală, deși nouă, stăpînește 
tainele jocului de hochei pe ghia- 
ță și este în plină dezvoltare

Rezultatul de 9—9 (2—1; 3-- 
6 ; 4—2) a satisfăcut publicul 
spectator.

In pauze a avut loc un concurs 
de patinaj-viteză, copii.

Cîștigători au fost: 100 m. 1. 
Vasile Eugen pitici, 400 m. Mir
cea Alexandru — locul I și Ia- 
cob Cătălin locul ÎI.

M. L.
------ — = ★ >= —

Din activitatea 
sportivă 

a preparatorilor
in ultimul timp, la preparația 

Lupeni s-a vădit o preocupare 
deosebită pentru dezvoltarea 
sportului. Asociația sportivă de 
aici s-a interesat îndeaproape 
de atragerea tineretului la pra 
ticarea diferitelor discipline spoi 
tive ca: fotbal, volei, tenis de 
cîmp, atletism etc. Din fondu
rile puse la dispoziție de către 
comitetul sindical s-a procurat 
echipament sportiv în valoare 
de 10.000 lei.

In curînd echipa de fotbal va 
relua antrenamentele în vederea 
returului campionatului raional.

Asociația sportivă a prepara
torilor s-a ocupat și de discipli
nele sportive de iarnă mai puțin 
practicate pînă acum. Zilele tre
cute s-a înregistrat un eveniment 
de seamă : înființarea echipei de 
hochei pe gheață (prima de acest 
fel din Lupeni).

Condițiile create preparatorilor 
din Lupeni pentru dezvoltarea 
sportului și preocuparea de care 
a dat dovadă în ultimul timp a- 
sociația sportivă (președinte 
tov. Sibișan Victor) ne îndref 
țește să prevedem o largă parti
cipare a tineretului din prepara- 
ție la practicarea sporturilor de 
masă.

DUMITRU BREZOIANU 
corespondent

Ne-am adresat tovarășului an
trenor al echipei Minerul Lupeni, 
cu rugămintea de a ne împărtăși 
Impresiile în urma primului meci 
de verificare susținut duminică 
la Hațeg, în compania formației 
Victoria.

„Nu atît rezultatul de 5—0 
(2—0) pentru noi m-a bucurat, 
ne-a declarat tov. Lazăr, ci felul 
în care s-a desfășurat jocul. Fa
ță de primul meci de verificare 
de anul trecut dinaintea campio
natului, acum am observat o 
creștere calitativă a fiecărui ju
cător. Invățînd din greșelile echi
pei noastre din turul campiona
tului, în această perioadă am 
pus un accent deosebit pe efica
citatea înaintării. Dacă apărarea 
s-a descurcat destul de bine în 
turul actualului campionat, dato
rită ineficacității înaintării am 
pierdut puncte deosebit de pre
țioase. Totuși în momentul de 
față rămîne discutabil titularul 
pentru postul de extremă dreap
tă, în care îl folosim deocamdată 
pe Pali. Tot neclarificat a rămas 
și postul de inter dreapta, pentru 
care oscilez între Moldovan și 
Nisipeanu. Pentru săptămîna vii
toare avem în program două de
plasări. Probabil că după aceste 
meciuri de verificare se va stabili 
definitiv și lotul echipei. Pînă a- 
cum sînt mulțumit de nivelul de 
pregătire al băieților".



STEAGUL ROȘU

Preocupare față de educarea 
candidaților de partid

Biroul organizației de batză 
de la sectorul VIII electromeca
nic al minei Petrila, se preocu
pă îndeaproape de creșterea și 
educarea candidaților de pajrtid. 
Prin grija noului birou al orga
nizației de bază, fiecare candi
dat a primit cîte o sarcină con
cretă. In munca lor candidații 
de partid sînt controlați și în
drumați de către membrii de 
partid din organizația de bază.

De candidata Foro Maria, de 
exemplu, se ocupă comunistul 
Svoboda Tiberiu I. Biroul or
ganizației de bază a încredințat 
acestei tovarășe sarcina de res
ponsabilă a bibliotecii volante 
din secție cît și munca de difu
zoare voluntară în secția meca
nică, unde a obținut rezultate 
satisfăcătoare.

Biroul organizației de bază 
s-a îngrijit ca și alți membri de 
partid din organizația de bază 
să se ocupe de educarea și în
drumarea unor candidați de 
partid. Astfel în echipa de repa
rații și întreținere a pompelor 
din subteran au fost repartizați 
să muncească alături de mem
brii de partid Dănescu Dumitru, 
Șandru Iosif și Foro Iosif, can
didații de partid Bolonduț Moi
se, Ardelean loan și Crișan Va- 
sile. Membrii de partid din a- 
ceastă echipă se ocupă îndea
proape de educarea partinică a 
candidaților pentru ca aceștia să 
devină buni membri de partid.

Un număr însemnat de candi
dați de partid cum sînt Doja E- 
dita, Kiș Dionisie, Pleșa Elisa- 
beta și alții au fost antrenați 
la munca culturală și sportivă., 
iste de asemenea pozitiv faptul 

'că unii candidați ca lăcătușii 
Onofrei loan și Lincuță Marin 
urmează cursurile școlii medii, 
iar tovarășul Marian Clement, 
după terminarea șutului, se pre
gătește pentru a deveni operator 
cinematografic.

Ca urmare a muncii depuse 
de către comuniștii din sector 
pentru educarea unor candidați 
cum sînt Svoboda Tiberiu II, 
strungar, Folea Gavrilă, Molnar 
Ștefan și Boșca Gheorghe, lăcă
tuși, acestora din urmă li s-a re
dus stagiul de candidatură.

La o recentă adunare generală 
a organizației de bază a fost 
analizată 
daților 
tele 
Statutului 
zentat în 
^■■"ctor de 

cului, 
dolf, a scos la iveală unele lip
suri care se manifestă în acti
vitatea cercului. Unii dintre cei 
46 candidați de partid din or-

Să asigurăm participarea 
largă a muncitorilor 

fa organizarea 
și conducerea producției 

(Urmare din pag. 1-a)

Intelectualii — in fruntea acțiunii 
de culturalizare a maselor!

Ioan, 
Nico-

ganizația de bază au neglijat în 
mod nejustificat participarea lor 
la învățămîntul de partid. Prin
tre aceștia sînt tovarășii Lațko 
Veronica, Barna Gheorghe, Bu- 
dai Maria, Cipu Ana, Berindea 
Gheorghe, care au numai o sin
gură prezență Ia ședințele cer
cului și Egyedi Ghizela cu două 
prezențe.

Membrii de partid Gaiță 
Grecu Simion, Terentică
lae și alții, luînd cuvîntul în a- 
dunarea generală, au criticat a- 
titudinea acestor candidați de 
partid care neglijează sarcina 
statutară de ridicare continuă a 
nivelului lor politic. Este bine 
ca acești tovarăși, care au tratat 
cu ușurință învățămîntul de 
partid, să urmeze exemplul can
didaților de partid Marian Cle
ment, Popa Silviu II, Pele loan 
și alții care, pe lîngă faptul că 
au o frecvență bună la învăță- 
mînt, iau parte activă la dezba
terea problemelor din seminar.

Adunarea generală a organi
zației de bază a hotărît ca la 
fiecare început de lună să se a- 
fișeze la locurile de muncă data 
cînd se țin ședințele cercului, iar 
tovarășul Gaiță loan să răspun
dă de activitatea acestei forme 
de învățămînt.

Bazîndu-se pe posibilitățile ca
re există în cadrul sectorului e- 
lectro-mecanic, biroul 
ției de bază 
cupe cu mai 
didații care 
în însușirea
vățămînt, să organizeze convor
biri cu candidații despre normele 
vieții interne de partid, despre 
evenimentele internaționale ce au 
loc în etapa actuală.

In felul acesta biroul organi
zației de bază va putea da un 
ajutor și mai puternic candida
ților de partid în scopul educă
rii lor partinice, spre a deveni 
demni de a purta cu cinste înal
tul titlu de membru de partid.

mitetul sindical și conducerea ex
ploatării vor asigura urmărirea 
realizării obligațiilor pe bază de 
grafice, iar periodic vor prezenta 
în consfătuiri dări de seamă a- 
supra realizării angajamentelor 
reciproce din contractul colectiv.

Ținînd seama de lipsurile ce 
au existat în organizarea consfă
tuirilor de producție, comitetul 
sindical a stabilit ca consfă
tuirile de producție pe exploata
re să aibă loc trimestrial, iar pe 
sectoare și brigăzi, lunar. De a- 
semenea s-a stabilit ca în cadrul 
consfătuirilor de producte să se 
discute cele mai arzătoare pro
bleme legate de mai buna orga
nizare a producției . și gospodă
rirea întreprinderii.

Comitetul sindical 
comitetele de secții pentru or
ganizarea temeinică 
socialiste pe bază de obiective 
concrete și specifice locurilor de 
muncă, concentrînd astfel atenția 
participanților la întrecere spre 
realizarea sarcinilor de plan și 
în mod deosebit asupra crește
rii productivității muncii, îmbii-

a instruit

a întrecerii

organiza- 
va trebui să se o- 
multă grijă de can- 
întîmpină greutăți 
materialului la în-

! 

i

productivității muncii, 
nătățirii calității cărbunelui 
reducerii prețului de cost.

Un rol însemnat în atragerea 
unui număr cît mai mare de 
muncitori în întrecere îl are popu
larizarea metodelor bune de mun
că a rezultatelor obținute în pro
ducție, precum și a cîștigătorilor 
întrecerii. Pentru aceasta s-au 
confecționat grafice de urmărire 
a rezultatelor pe brigăzi, sectoa
re și exploatare, prin care se va 
ține o evidență zilnică, simplă și 
clară asupra mersului întrecerii 
socialiste.

Comitetul sindical al minei 
Lupeni, pătruns de importanța 
sarcinilor ce-i revin va intensi
fica și mai mult activitatea sa 
pentru obținerea de noi și im
portante succese în anul 1960 de 
către minerii de la Lupeni.

---- —=~--------

participarea candi
de partid la ședin- 

cercului de studiere a 
P.M.R. Referatul pre
fața comuniștilor din 
către propagandistul 
tovarășul Cozma Ru-

Realizări în cursul unei
In luna ianuarie muncitorii de 

la atelierul mecanic al minei 
Vulcan au obținut rezultate bu
ne în muncă. In această 
dă ei au confecționat 
chible pentru transportul 
bataj, în afara lucrărilor 
ficate. S-a terminat 
nea construcția 
doit profile de 
In același timp 
pentru armare
cient de inele TH pentru toate 
sectoarele.

La aceste lucrări 
țiat tovarășii Altman Alexandru,

perioa- 
două 

în a- 
plani- 

aseme- 
de în-

de
mașinii
laminate grele.
s-au

un
pregătit 

număr sufi-

s-au eviden-

Iutii
Sider Ernest șiCrainic Iosif, 

alții.
Brigada de 

din cadrul 
de Chetroiu Nica a prestat în lu
na ianuarie un număr de 453 
ore muncă voluntară. Prin ac
țiunile de muncă voluntară s-au 
făcut diferite lucrări și s-au co
lectat peste 10.000 kg. de fier 
vechi. Dintre membrii brigăzii, 
cel mai bine au muncit Demeter 
Ioan, Suțu Marin, Ciocoiu Ma
rin, Cilcer Ioan II și Chetroiu 
Nica.

muncă patriotică 
atelierului condusă

S. E.

Intelectualii Văii Jiului parti
cipă activ la activitatea cultural- 
educativă desfășurată în rîndul 
maselor largi prin mijlocirea clu
burilor muncitorești, a cămine
lor culturale, colțurilor roșii, bi
bliotecilor, prin S.R.S.C., A.S.I.T. 
sau filiala științelor medicale.

Universitatea publică din Pe
troșani, universitățile muncito
rești din Petrila, Lupeni și 
U.R.U.M.P., lectoratele cu pă
rinții din toate școlile raionului 
nostru, cursurile sanitare sau 
cele de minim tehnic din între
prinderi, sînt doar cîteva exem
ple de activități unde pot fi în- 
tîlniți ca animatori intelectuali 
de frunte ai raionului nostru.

Una dintre acțiunile frumoa
se întreprinse în ultima vreme 
în Valea Jiului o constituie or
ganizarea brigăzii științifice, 
care se deplasează la sate pen
tru a lămuri anumite probleme 
pe care și le pun azi țăranii 
muncitori. In această brigadă 
pot fi întîlniți profesori și doc
tori, oameni de artă și ingineri 
zootehniști sau agronomi.

Activitatea pe linia educației 
în spirit științific a maselor 
largi o desfășoară și inginerii și 
tehnicienii pe linie A.S.I.T., prin 
conferințele și simpozioanele 

■ tehnice organizate la cluburile 
miniere în special. Din păcate 
acestea n-au fost întotdeauna la 
un nivel larg accesibil, alteori 
au fost prezentate într-un mod 
plicticos, neinteresant, puțin le
gate de problemele specifice lo
cului de muncă sau localității 
respective. De asemenea au fost 
perioade în munca A.S.I.T. cînd 
nu s-au prezentat nici un fel de 
activități cu caracter public. A- 
ceasta e o situație care s-a ma
nifestat de altfel în oarecare 
măsură și în activitatea Filialei 
științelor medicale din Petro
șani.

In organizarea de diferite ma
nifestări cultural-politice, în co
laborare cu organizațiile ob- 
ștești, sub conducerea și îndru
marea organelor de partid, un 
loc de frunte îl ocupă contribu
ția medicilor, cadrelor didactice 
din școlile elementare și medii, 
de la I.M.P., intelectualilor din 
cadrul justiției populare. In a- 
cest sens pot fi amintite simpo
zioanele artistice pe teme de e- 
ducație, politice și științifice, or
ganizate cu aportul intelectuali
lor de diferite categorii din în
treaga Vale a Jiului. Amintim 
doar cîteva nume de intelectuali 
care activează pe această linie. 
Astfel, este demnă de remarcat 
activitatea obștească desfășurată 
de medicii Pascu Dumitru sau 
Dîrlea George, profesorii Dum

bravă loan, Stoican Petru, Ver- 
zan Marin, Niculescu loan, Ștrs 
fănescu Silvia, Goja loan sau 
Fodor Kalman, juriști ca Klei- 
bert Wilhelm și; Tiță Ilie.

O contribuție de seamă Ia or-, 
ganizarea manifestărilor cu ca
racter cultural-educativ oferite 
maselor largi în cadrul cluburi
lor muncitorești, a căminelor 
culturale etc., aduc și instituțiile 
de artă din raion: Teatrul de 
stat, Școala populară de artă, 
cenaclul literar „Minerul** și ce
naclul de artă plastică din Pe
troșani etc.

Teatrul de stat, înafară de 
programul de spectacole, a des
fășurat o oarecare activitate și 
pentru sprijinirea unor formații 
artistice de amatori. Intre cei 
care s-au remarcat pe această 
linie se numără tov. Al. Jeles, 
D. Căpitanu, R. Mogos, Maria 
Dumitrescu. Lucian Temelie și 
alții.

Cenaclul literar a organizat, 
în rîndul tineretului mai ales, 
mai multe serate literare, pro
grame Ia stațiile de radioficare, 
simpozioane literare * și două 
concursuri „Drumeții veseli'* cu 
elevii. Unii membri ai cercului — 
R. Selejan, Liciu Lucia, loan 
Marinescu — au contribuit la în
tocmirea programelor unor bri
găzi artistice.

Toate aceste acțiuni s-au or
ganizat cu sprijinul și sub în
drumarea organizațiilor de par
tid.

Un larg interes pentru mobi
lizarea intelectualilor la diferite 
acțiuni incluse în planurile de 
activitate ale cluburilor munci
torești au dovedit mai ales or
ganizațiile de partid și de masă 
din raza orașului Lupeni, de la 
Lonea și Aninoasa și, într-o oa
recare măsură, din orașul Petro
șani. Mai slab se preocupă de 
atragerea intelectualilor la ma
nifestările organizate în scopul 
educării maselor largi, organi
zațiile de partid, sindicale și 
U.T.M., din Vulcan, Paroșeni, 
Uricani și în bună măsură Pe
trila.

Față de această situație se 
cer luate neîntîrziat măsuri. Nici 
un intelectual să nu rămînă în 
afara vieții cultural-politice a 
localității respective! La clu
buri, cămine culturale, biblioteci, 
colțuri roșii și în cadrul forma
țiilor artistice de amatori, inte
lectualii pot și trebuie antrenați 
să dea și altora tot ce pot din 
cunoștințele ce le posedă. E o 
sarcină nobilă, de mare cinste, 
pusă de partidul clasei munci
toare intelectualilor legați de 
popor.

I. S.

întreprinderea de industrie locală „6 August” 
poate realiza beneficii mai mari ?

In anul care s-a scurs colec
tivul întreprinderii de industrie lo
cală „6 August** din Petroșani, în
drumat de către organizația de ba
ză P.M.R., a reușit să obțină u- 
nele realizări însemnate în pri
vința îndeplinirii sarcinilor de 
plan. Folosind mai judicios ca
pacitatea de producție existentă 
și punînd un accent mai mare pe 
valorificarea resurselor locale, în
treprinderea și-a realizat planul 
producției globale în proporție de 
104.2 la sută, ceea ce reprezintă 
o creștere a producției cu 21,70 
la sută față de anul 1958. Colec
tivul întreprinderii în anul tre
cut a înregistrat 380.000 lei eco
nomii la prețul de cost al produ
selor.

In anul 1959 întreprinderea 
a livrat populației cu 28,12 la 
sută mai multe bunuri de larg 
consum cum sînt: garnituri pen
tru bucătărie, dormeze, făină in
tegrală și pîine, față de anul 
1958. Rezultatele obținute dove
desc că întreprinderea și-a îmbu
nătățit simțitor activitatea, iar 
produsele date sînt de o calitate 
mai bună în comparație cu anii 
precedenți.

Pe lîngă aceste realizări, așa 
cum a reieșit din cea de a IX-a 
sesiune a Sfatului popular raio

nal, ținută cu cîteva zile în ur
mă, în activitatea întreprinderii 
de industrie locală „6 August** 
mai dăinuie încă lipsuri serioa
se. Dacă planul de producție glo
bal a fost îndeplinit, nu s-a ur
mărit în suficientă măsură de 
către colectivul de conducere al 
întreprinderii, realizarea planului 
la toți indicii planificați. Produc
tivitatea muncii de exemplu la 
activitatea industrială a fost rea
lizată doar în proporție de 93,14 
la sută, iar la activitatea pîine 
și mălai 77,88 la sută.

Nerealizarea indicilor planifi
cați se datorește creșterii nejus
tificate a personalului auxiliar, 
slaba calificare a muncitorilor, 
nerealizarea normelor, precum și 
datorită activității nesatisfăcătoa
re a comitetului sindical în pri
vința organizării întrecerii socia
liste și a stimulării mișcării de 
inovații și raționalizări. Uneie 
dintre utilaje cum sînt cele de 
la stația de concasare Lonea nu 
au fost întrebuințate la capaci
tatea lor de producție, fapt ce 
a contribuit ca stația să nu-și 
realizeze planul anual decît în 
procentaj de 84 la sută. De a- 
cest lucru se face vinovat în pri
mul rînd tov. Degaspero Victor, 
șeful serviciului tehnic, care nu

s-a îngrijit ca stația de conca
sare să lucreze din plin în lu
nile de vîrf. Pe lîngă faptul că 
planul de producție nu a fost 
realizat, unitatea a depășit și 
prețul de cost cu peste 20.000 
lei.

Lipsurile manifestate în acti
vitatea întreprinderii au avut 
drept urmare nerealizarea inte
grală a planului de beneficii, 
creindu-se prin aceasta greutăți 
de ordin financiar pentru sfatul 
popular raional. Față de această 
situație se fac Vinovați șefii de 
secții și servicii, care nu au ur
mărit periodic. îndeplinirea tutu
ror indicilor de plan.

Ținînd seama de faptul că în 
acest an întreprinderea își lăr
gește simțitor activitatea, în fa
ța colectivului de conducere stau 
sarcini mult mai mari. Planul 
producției globale va crește cu 
24,50 la sută față de realizările 
anului 1959. întreprinderea tre
buie să participe în acest an la 
bugetul sfatului popular raional 
cu o sumă de 28 la sută mai 
mare în comparație cu suma pla
nificată anul trecut.

Plenara C.C. al P.M.R. din 
3—5 decembrie 1959 a subliniat 
în mod deosebit necesitatea spo
ririi continuă . a beșeîiciilgj* _ue

către fiecare unitate de interes 
local. Călăuzit de acest lucru 
colectivul întreprinderii „6 Au
gust" trebuie să-și îmbunătățeas
că simțitor activitatea față de 
realizările anului 1959.

Conducerea întreprinderii de 
industrie locală „6 August", în 
frunte cu tovarășul Altman Ga
vrilă, directorul întreprinderii, 
trebuie să ia măsurile necesare 
ca fiecare unitate să lucreze ren
tabil, să sporească veniturile bu
getare necesare pentru acoperi
rea cheltuielilor respective și pen
tru realizarea acțiunilor social- 
culturale planificate. Colectivul 
de conducere, trebuie, de aseme
nea, să pună un accent deosebit 
pe folosirea din plin a capaci
tăților de producție, să asigure 
o valorificare cît mai bună a re
surselor locale, să fie reduse la 
maximum cheltuielile de circula
ție și regie, asigurîndu-se astfel 
realizarea de beneficii peste plan 
cît mai mari.

In privința exigenței față de 
calitatea produselor la întreprin
derea „6 August" există încă 
multe lipsuri. Această stare de 
lucruri este necesar să fie reme
diată în scurt timp. Conducerea 
întreprinderii trebuie să acorde 
atenția cuvenită calității produse- 
ror, astfel ca fiecare salariat al 
întreprinderii să lucreze cu mai 
multă răspundere la locul său de 
muncă, dînd produse de calitate 

, ș£ fără rebuturi,,Tovarășul Rusu

Toan, responsabilul fabricii de 
mezeluri cît și alți tovarăși din 
cadrul întreprinderii sînt obligați 
să lupte cu toată străduința pen
tru lichidarea lipsurilor care se 
manifestă în munca lor și să 
treacă neîntlr-iat la îmbunătăți
rea calității produselor. In acest 
scop este necesar să se între
prindă de către conducerea în
treprinderii acțiuni privind asi
gurarea unei recepții riguroase 
asupra calității produselor. Aces 
tea trebuie să corespundă norme
lor stabilite și să fie solicitate 
cît mai mult de către populația 
Văii Jiului.

Fondul de investiții alocat în
treprinderii în acest an să fie 
consumat numai pentru lucrările 
stabilite în planul sfatului popu
lar, în scopul dezvoltării multi
laterale a industriei de interes 
local, cum sînt construirea fa* 
bricii de ghiață, dezvoltarea fa
bricii de mezeluri, modernizarea 
morii de grîu de la Lupeni și 
altele.

Documentele plenarei din 3-—5 
decembrie 1959 prevăd ca în a- 
cest an prin reducerea prețului 
de cost al produselor și a chel
tuielilor de circulație în toate^ ra
murile economiei naționale să se 
obțină circa 5,2 miliarde lei e- 
conomii.

La această cifră fiecare între
prindere din raionul nostru va 
trebui să aducă un aport cît mai 
însemnat I

Z. ȘUȘTAC



ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Vizita lui Giovanni Gronchi 

în Uniunea Sovietică
MOSCOVA 8 (Agerpres) —1 

TASS anunță:
La 8 februarie Giovanni Gron

chi, președintele Republicii Ita
lia, a oferit un dejun în cinstea 
lui Kliment Voroșilov, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. Dini partea so
vietică la dejun au participat 
Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Sovietice, cu soția, Leonid 
Brejnev, Nikolai Ignatov, F. Koz 
Iov, E. Furțeva, precum și mi
niștri ai U.R.S.S. Din partea ita
liană au lua parte la dejun Giu
seppe Pella, ministrul Afaceri
lor Externe al Italiei, contele 
Luca Pietromarchi, ambasadorul 
italian în Uniunea Sovietică și

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

Presa chineză despre cea de-a 10-a 
aniversare a tratatului chino-sovietic
PEKIN 8 (Agerpres) China 

Nouă.
Presa centrală și locală din 

R. P. Chineză publică articole și 
materiale consacrate împlinirii a 
zece ani de la semnarea Trata
tului de prietenie, alianță și asis
tență mutuală încheiat între 
U.R.S.S. și R.P. Chineză, care 
se aniversează la 14 februarie.

Poporul chinez întîmpină cu 
un sentiment de mare bucurie 
împlinirea a zece ani de la în
cheierea Tratatului chino-sovietic

Acordul militar turco-american 
aspru criticat în Medjlis

ANKARA 8 (Agerpres) TASS 
anunță :

.In cadrul Comisiei pentru afa
cerile externe al Medjlisului a în
ceput discutarea acordului mili
tar bilateral turco-american, 
semnat la Ankara în martie 
1959. Mai mulți deputați din 
partea partidului republican au 
criticat cu asprime acest acord. 
Ei au declarat că acest acord

NT O
Piatră de

In ambele state germane se 
discută un document care ar pu
tea deveni un punct crucial în 
destinele poporului german. Este 
vorba de scrisoarea lui Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
a,l P.S.U.G. și prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de ^Miniștri 
al R.D.G. trimisă la 23 ianuarie 
lui Konrad Adenauer, în călită^ 
tea acestuia de președinte al U- 
niunii creștin democrate.

Ulbricht i s-a adresat lui A- 
denauer, întrucît consideră de 
datoria sa „să nu lase nefolosi
tă nici o posibilitate" pentru a 
preîntîmpina o evoluție primej
dioasă a evenimentelor în Ger
mania occidentală. El întreabă : 
In epoca uriașelor schimbări 
survenite în politica internațio
nală, oare Germania occidentală 
va continua politica sa de reînar- 
mare și revanșă ? Oare și în 
viitor Bonn-ul va sacrifica pe 
altarul politicii sale de război 
toate posibilitățile de unificare 
și destindere ? Inarmîndu-se cu 
arme atomice și rachete, oare 
Bonn-ul dorește să silească 
R.D.G. să ia contramăsuri și să 
ceară aliaților săi arme rachetă ?

Analizînd în mod profund con
secințele periculoase la care poa
te trece politica Bonn-ului, Ul
bricht i-a făcut lui Konrad Ade
nauer propuneri concrete urmă
rind destinderea încordării în 
Germania. El a propus:

— să se ajungă la o înțelege
re în vederea organizării unui 

alți oameni de stat din Italia 
care îi însoțesc pe președinte.

★

MOSCOVA 8 (Agerpres) — 
TASS anunță :

In dimineața de 8 februarie 
conducătorii sovietici s-au îni- 
tîlnit la Kremlin cu președintele 
Italiei’, Giovanni Gronchi.

In cursul întilnirii a avut loc 
o convorbire la care au partici
pat K. Voroșilov și Nikita Hruș
ciov, Andrei Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe și alții.

împreună cu președintele se 
aflau Giuseppe Pella, ministrul 
Afacerilor Externe, Luca Piet
romarchi, ambasadorul Italiei în 
U.R.S.S. și alții.

de prietenie, alianță și asistență 
mutuală, scrie revista „Sisi 
Souțe“. In decursul celor zece 
ani care au trecut China și U- 
niunea Sovietică au colaborat și 
s-au ajutat reciproc multilateral 
în domeniul economiei, culturii, 
științei și tehnicii, au semnat o 
serie de acorduri cu privire la 
colaborarea în diferite ramuri, 
ceea ce a contribuit la dezvolta
rea celor două țări și îndeosebi 
la întărirea și înflorirea Chinei.

este incompatibil cu independen
ța și demnitatea națională a ță
rii.

Deputății opoziției și-au expri
mat, de asemenea, nemulțumirea 
în legătură cu faptul că acordul 
bilateral turco-american a înce
put să fie tradus în viață după 
încheierea sa, fără ca el să fie 
aprobat de Medjlis.

T E
încercare
referendum general privitor la 
dezarmarea generală și totală și 
la pregătirea unui tratat de pace 
pe baza principiilor din Carta 
O.N.U.;

— să se încheie un acord în
tre R.D.G. și R.F.G. care să pre
vadă renunțarea la folosirea for
ței și obligația pentru fiecare 
dintre părți de a nu se amesteca 
în treburile celuilalt;

— să se creeze pe bază de 
paritate un comitet pe întreaga 
Germanie, care să studieze pro
blemele asigurării păcii în Ger
mania, să pregătească un tratat 
de pace și să înlăture scindarea 
tării;

— să se studieze problema re
nunțării la înarmarea atomică.

Ulbricht a propus ca în ter
men de 14 zile să se înceapă tra
tative cu privire la aceste pro
bleme.

Reacția Bonn-ului a fost cît 
se poate de originală. 'Cercurile 
oficiale s-au grăbit să declare 
că această scrisoare „nu există". 
Dar, după cum a relatat ziarul 
„Stuttgairter Zeitung" scrisoa
rea a fost discutată într-o ședin
ță a cabinetului de la Bonn și 
i se acordă „o mare importan
ță". In conformitate, evident, cu 
hotărîrea adoptată la Bonn, pre
sa oficială a pornit o intensă 
contracampanie denumind mesa
jul lui Ulbricht aproape un „ul
timatum" și încercînd să-1 de
nigreze în fel șî chip.

Informațiile care sosesc din

DintărilededeinocratiepoDiilară
R. CEHOSLOVACĂ

Un tren cu etaj
Uzina constructoare de vagoa

ne „Tatra“ din Studenka a pro
dus un tren electric cu trei va
goane, destinat transportului ra
pid al muncitorilor din împreju
rimile marilor centre industriale. 
Vagoanele trenului au un etaj. 
Dușumeaua ,.parterului“ se află la 
nivelul platformei care are înăl
țime de 50 cm. Lungimea tre
nului, care are o capacitate de 
300 pasageri, este de 93 metri. 
El poate dezvolta o viteză maxi
mă de 100 km. pe oră.

Construirea cetei mai mari 
termocentrale din republică

In Cehia de vest, în apropiere 
de orașul Kadan s-au început lu
crările pregătitoare în vederea 
construirii celei mai mari termo
centrale din Cehoslovacia, cu o 
putere proiectată de 660 mega. W. 
Coșul termocentralei va avea 
înălțimea de 198 metri, lățimea 
deschizăturii superioare — 8 me
tri, iar diametrul fundamentului 
— aproximativ 40 metri.

R. P. UNGARĂ

Dezvoltarea industriei 
farmaceutice

La fabrica de medicamente 
„Chinoin" din Budapesta s-a ter
minat construcția noii secții pen
tru producția vitaminei „B-12”. 
Incepînd din luna aceasta secția 
va lucra cu întreaga capacitate, 
prelucrînd aproximativ 2000 kg. 
materii prime pe zj. Odată cu 
darea în exploatare a acestei 
secții, producția de vitamină „B- 
12“ de la fabrica „Chinoin" va 
spori de 4 ori.

In ultimii ani, industria far
maceutică ungară a luat o largă 
dezvoltare. Incepînd din anul 
1949 exportul de medicamente al 
Ungariei a sporit de 5 ori, iar

Germania occidentală arată însă 
că acolo există și alte păreri în 
această privință. Astfel, pastorul 
Wandersleb, unul dintre condu
cătorii Asociației germane pentru 
pace, a salutat propunerea lui 
Ulbricht cu privire la organiza
rea unui referendum general. 
Președintele organizației din o- 
rașul Hof a Uniunii sindicatelor 
germane s-a pronunțat în favoa
rea unor tratative între R.F.G.

Atentat cu mijloace ineficace
Ziarul englez „Scotsman" a 

publicat un interesant comenta
riu cu privire la marile manevre 
ale forțelor armate ale N.A.T.O. 
care au început la 1 februarie 
în Bavaria, lîngă frontiera Ceho
slovaciei :

„După părerea observatorilor 
londonezi, conducătorii politici și 
militari ai Statelor Unite con
sideră că în etapa actuală a re
lațiilor internaționale, o impu
nătoare demonstrație de forță în 
vecinătatea cortinei de fier va 
fi utilă și s-ar putea să slăbeas
că pozițiile comuniștilor la a- 
propiatele tratative de la Gene
va cu privire la dezarmare".

O „impunătoare demonstrație 
de forță" asemănătoare are loc 
la Oberpfalz, unde mari unități 
ale trupelor americane și vest- 
germane cu un efectiv de 60.000 
de oameni, au început la 29 ia
nuarie manevre care vizează Re
publica Democrată Germană.

Firește, ele urmăresc și un alt 
scop, extrem de „concret": să 
constituie o repetiție în vederea 
unui atac prin surprindere asu- 

în prezent Ungaria ocupă, în ce 
privește exportul de medicamen
te, locul al 8—9-lea în lume.

Noul plan cincinal prevede 
sporirea producției de medica
mente de 2 ori.

R. P. BULGARIA

O mașină pentru 
valorificarea deșeurilor 

de lemn
Țîmplarul de mobilă Ștefan 

Dimitrov de la Combinatul in
dustrial din Blagoevgrad a cons
truit o mașină complexă cu aju
torul căreia deseurile de lemn — 
bucățele de 3—4 cm. — sînt 
transformate în dușumele, tăblii 
pentru mese, uși etc. Acestea sea
mănă cu o tablă de șah, fiecare 
pătrățel fiind un cub din deșeuri.

De curînd a început producția 
în serie a noii mașini. Cu ajuto
rul ei vor fi valorificați sute de 
metri cubi de deșeuri de lemn.

R. P. D. COREEANA

Succesele în muncă 
ale metalurgfștilor coreeni 

începutul* anului 1960 a fost 
marcat de metalurgiștii coreeni 
cu mari succese în muncă. Ei 
au dat țării mai multă fontă 
oțel și laminate decît prevedea 
planul pe luna ianuarie.

Furnaliștii Uzinei metalurgice 
din Hvanhes, cel mai mare cen
tru din țară pentru producția de 
metale feroase, au îndeplinit ia 
28 ianuarie planul producției de 
fontă cu 101,5 la sută. In anul 
curent, pe baza rezervelor exis
tente, uzina va produce aproxima
tiv 27.000 tone de fontă mai multă 
decît în anul trecut.

Oțelarii uzinei au sporit con
siderabil producția de oțel ridi- 
cînd-o pînă la 900 tone pe zi.

și R.D.G. In același sens s-au 
pronunțat și reprezentanții „In
ternaționalei adversarilor servi
ciului militar" din Dusseldorf și 
o seamă de fruntași sindicali. 
Aceste ecouri sînt vădit opuse 
reacției oficiale a Bonn-ului.

Este limpede că scrisoarea lui 
Ulbricht va fi o piatră de încer
care pentru aprecierea sincerită
ții declarațiilor Bonn-ului cu pri
vire la dragostea sa pentru pace.

pra vecinilor, așa cum făcea la 
timpul său și Hitler. O aseme
nea „repetiție" a avut loc și anul 
trecut. Marele stat major de la 
Bonn a dat atunci o directivă 
prin care cerea să se organizeze 
manevre „Side-Step" în care să 
se folosească experiența invaziei 
„fulgerătoare" a trupelor hitle- 
riste în Austria și regiunea su- 
detă din 1938.

„Demonstrația" din 1960 nu 
face decît s-o repete pe cea de 
anul trecut.

Asemenea „demonstrații de 
forță" constituie un foarte ciu
dat preludiu la tratativele cu 
privire la dezarmare. Cu greu 
s-ar putea crede că conducătorii 
Pentagonului sînt atît de naivi 
încît să-și închipuie că ar putea 
intimida prin asemenea metode 
diplomația sovietică. Mult mai 
probabil este că, în realitate, ei 
urmăresc să agraveze situația 
internațională și să creeze pie
dici în calea unei înțelegeri în 
problema dezarmării.

(Din „Timpuri Noi" nr. 6/1960)

• PUBLICITATE
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T. A. P. L. Petroșani
Invită pe turiștii și consu

matorii din Valea Jiului să 
viziteze cu încredere toate 
unitățile sale, unde vor găsi 
din abundență produse de 
artă culinară de bună cali
tate, produse de cofetărie și 
patiserie precum și un bo
gat sortiment de băuturi din 
toate regiunile țării.

Oameni ai muncii 
din Valea Jiului 

CITIT! 
„STEAGUL ROȘU” 

Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente 
TRIMESTRIALE

și SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 
BIFIJZ8RII UOLUHTflRI 

din întreprinderi 
să instituții

FfiCTORH POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. R.

A A A A A. A A. A J». A -■»

|INFORMAȚIE *
PENTRU VINATORII ȘI

J PESCARII SPORTIVI
* A început viza permiselor
* de vînătoare și pescuit pe 

anul 1960.
f Operațiunile de vizare a 
î permiselor vor dura, la vî- ♦
* nători pînă la 29 februarie, ♦

iar la pescari pînă la 31 ♦ 
martie a. c. *

* ♦

—
PROGRAM DE RADIO

10 februarie
PROGRAMUL I. 7,30 Cîntec 

și voie bună, 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Dansuri simfonice 
romînești, 9,30 „Vreau să știu !", 
10,20 Concert de muzică din/8*’ 
pere, 11,03 Muzică ușoară, 1: 
Concert de prînz, 14,00 Muzică 
simfonică, 15,10 Din viața de 
concert a Capitalei, 16,15 Vor
bește Moscova ! 18,30 Program
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 19,20 Cîntece interpre
tate de formații artistice de a- 
matori, 21,00 Școala și viața, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic, sport. PROGRAMUL 
II. 14,07 Muzică populară ro- 
mînească, 14,50 Muzică ușoară 
sovietică, 15,20 Soliști de muzică 
populară romînească, 16,15 Mu
zică ușoară, 17,30 Muzică popu
lară din Moldova, 19,30 Teatru 
la microfon: „Visul unei nopți 
de vară" de William Shakespeare, 
21,15 Melodii populare romî
nești, 22,30 „Un om obișnuit" 
— însemnări de Gheorghe Ște
fan.

CINEMATOGRAFE
10 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Ștrengarii; AL. SAHIA: 
Secretul cifrului; PETR1LA : Le
genda cetății Sadosen ; LONEA : 
Umbrela Sf. Petru; ANINOASA : 
Micuța; VULCAN : Stelele; LU- 
PENI : O întîmplare extraordi
nară (seria I-a); URICANI : 
Ultima aventură a lui Don Juan.


