
In cinstea Conferinței regionale de partid
Proletari din toate țările, uniți-vă I

Minerii Văii Jiului obțin noi succese 
in întrecerea socialistă

Peste cîteva zile va avea loc 
un eveniment deosebit de impor
tant în viața politică, economică 
și socială a regiunii noastre: 
Conferința regională de partid. 
In cinstea acestui eveniment, 
minerii Văii Jiului se străduiesc 
să obțină rezultate cît mai bune 
în întrecerea socialistă, în înde
plinirea și depășirea angajamen
telor.

La Lonea, toate sectoarele 
și-au depășit sarcinile

Din cele 6000 tone de cărbune 
peste plan, cît au decis să dea 
pînă la 1 Mai, minerii de la Lo
nea au extras deja de la înce
putul anului și pînă în prezent 
mai bine de 5400 tone de căr
bune. Succesele obținute pînă 
acum de harnicii mineri loneni 
se datoresc faptului că ei și-au 
creat o linie de front care să le 
permită îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. La rezulta
tele bune de pînă acum și-au 
adus contribuția toate colecti
vele de sectoare ale minei. Se 
cuvine a fi evidențiate eforturile 
depuse de către minerii sectoa
relor II și V. La sectorul II, din 
abatajele brigăzilor conduse de 
Molnar Traian, Vancso Gheor- 
ghe, Nedelcu Nicolae și din ce
lelalte abataje s-au trimis peste 
plan maî bine de 830 tone de 
cărbune. Minerii sectorului V 
și-au depășit în ultimile 5 zile 
lucrătoare cu 564 
bune sarcinile

măsurilor tehnico-organizatorice 
prevăzute a fi realizate în pri
mele două luni ale anului. A- 
vînd asigurate condiții mate
riale bune, minerii de la Petrila 
extrag în fiecare zi în medie 
cîte 300 tone de cărbune peste 
sarcinile planificate. Așa se face 
că în două decade din februarie, 
de aici s-au trimis la preparație 
peste plan 4811 tone de cărbu
ne. Minerii petrileni se mai mîn- 
dresc și cu faptul că producti
vitatea muncii lor a sporit 
peste 1,150 tone pe post.

anul roșu
Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional
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de 

ceste plan
Colectivul minei Petrila dis

pune în prezent de o linie de 
front capabilă să le asigure în
deplinirea și depășirea conside
rabilă a sarcinilor de plan, ca 
urmare a traducerii în fapt a

Crește productivitatea 
muncii ia Uricani

încă din anul trecut minerii 
de la Uricani s-au făcut cunos- 
cuți atît prin cantitatea mare de 
cărbune dată peste plan cît și 
prin randamentul realizat. Acum, 
datorită aplicării unui complex 
de măsuri tehnice și organiza
torice, minerii de aici și-au creat 
posibilități pentru a obține noi 
și importante succese. Meritul 
lor constă mai ales în acțiunea 
hotărîtă pentru creșterea conti
nuă 
Dacă 
tone 
s-au 
unui 
de 1,099 tone pe post, în luna 
februarie minerii de la Uricani 
au sporit productivitatea muncii 
lor la peste 1,136 tone pe post.

Pînă acum rezultatele cele 
mai bune le-au obținut minerii 
sectorului 1. Brigada condusă 
de comunistul Vascul Dumitru 
din acest sector și-a depășit sar
cinile lunare de plan cu peste 
200 tone de cărbune, obținînd 
un randament mediu de 6,500 
tone pe post .Se evidențiază de 
asemenea prin productivitatea 
sporită brigăzile conduse de 
Hrițcan Vasile Bria Ion, Apostol 
Vasile și alții.

productivității muncii.a
în luna ianuarie cele 673 

de cărbune date peste plan 
obținut pe seama atingerii 
randament mediu pe mină

G. D.

joi activitatea jwium i stodeiîtilor
Multe s-ar putea spune des

pre activitatea studenților în 
afara orelor de curs și a celor 
pentru studiu individual ! O 5 
vizită la Institutul de mine £ 
din Petroșani, în oricare du- r 
pă-amiază, îți ajută să cu-) 
noști ce fac studenții în tim- j 
pul liber.

ră sala de repetiții de Ia institut 
este plină de animație. Aproape 
30 de studenți fac repetiție 
dansuri sau la orchestră.
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de 
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La atelierul mecanic al minei Lupeni

Importante economii prin folosirea 
rezervelor interne

120 grinzi din cablul de oțel 
degradat necesare la armarea și 
podirea abatajelor frontale ale 
minei, care utilizează susținerea 
metalică. Valoarea economiilor ob
ținute prin executarea acestor 
grinzi se ridică la peste 13.000 
lei. In lupta pentru economii, 
cele mai bune rezultate le-au ob
ținut muncitorii Florea Floriân, 
Munteanu Gheorghe, Munteanu 
loan și alții.

Tn acest fe» s-a ajuns ca acum, 
oin totalul materialului necesar 
reparațiilor, aproape 40 la sută 
este material recuperat din de
gradări, fără ca prin aceasta să

4000 ore de muncă 
patriotică

Comitetul U.T.M. și Asociația 
studenților din cadrul institutu
lui au pus pe primul plan acti
vitatea obștească. In acest fel, 
amenajările din incinta institu
tului au fost făcute prin muncă 
voluntară. Studenții au prestat 
în decursul primului semestru a- 
proape 4000 ore de muncă pa
triotică. Astăzi pe pieptul a 28 
de studenți sclipește insigna de 
„Brigadier al muncii patriotice". 
Studenții sînt hotărîți ca pe se
mestrul II, numărul celor care 
vor primi insigna de brigadier 
să fie de două ori mai mare.

Autodeservirea
Urmînd indicațiile date 

Conferința a Il-a U.A.S.R, 
căminul de la Institutul de mine
din Petroșani s-a introdus auto
deservirea încă din primul se
mestru al acestui an. Pentru 
stimularea studenților în menți
nerea curățeniei s-a introdus un 
premiu, constînd dintr-un aparat 
de radio. El va fi decernat ca
merei care va menține cea mai 
bună curățenie. Pînă acum la 
premiu candidează camerele 13, 
14, 1, 2, 25 etc.

GH. CREȚU

an.

Muncitorii din cadrul atelieru
lui mecanic al minei Lupeni s-au 
angajat să obțină în anul aces
ta, prin folosirea rezervelor inter
ne, economii la prețul de cost 
în valoare de cel puțin 220.000 
lei. Pentru realizarea acestor e- 
conomii în cadrul atelierului s-a 
introdus măsura ca fiecare șef 
de echipă să aibă un caiet, spe
cial unde își înscrie, pe bază de 
calcule, economiile obținute de 
echipa, sa. Tot aici? sînt înregis
trate materialele care au fost 
recuperate. Astfel fiecare echipă 
își cunoaște realizările și cît mai 
are de făcut pentru îndeplinirea 
angajamentelor asumate. Tot la 
atelierul mecanic, în secția de for
jă, un schimb (de obicei cel de 
noapte I) se ocupă numai de pre
lucrarea materialului recuperat. 
De exemplu, osiile de la vagone- 
tele degradate sînt prelucrate la 
'diferite dimensiuni pentru a pu
tea fi întrebuințate în alte lucrări. 
In această secție s-au executat 
în luna ianuarie 8 ramificații de 
cale ferată din material recupe
rat. Muncitorii de la forjă au 
confecționat 220 dălți de mină 
din picoane de ciocane de aba
taj degradate. Prin activitatea 
depusă, s-au evidențiat muncitorii 
Predoșan Nicolae, Ileș Iosif, Kra- 
novefer Francisc și alții.

La secția de sudură au fost 
tălpuite 300 bucăți -de elemente 
de armătură, din materialul recu
perat de la tuburile de rambleu 
scoase din uz. Muncitorii atelie
rului au confecționat de asemenea

(Continuare în pag. 3-a)

Duminică dimineața, în sala 
Teatrului de stat „Valea Jiului" 
din Petroșani a avut loc o adu
nare festivă închinată sărbători
rii Zilei ceferiștilor.

La adunare au participat sute 
de muncitori feroviari, precum și 
muncitori și intelectuali — repre
zentanți ai întreprinderilor și 
instituțiilor din oraș.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. F.lvireanu Anton, șeful sta
ției C.F.R. Petroșani. In fața 
celor prezenți a luat cuvîntul tov. 
Rațek Nicolae, activist al Comi
tetului orășenesc de partid Pe
troșani, care a vorbit despre eroi
cele lupte ale muncitorilor cefe
riști din februarie 1933, a re
levat succesele obținute de mun
citorii ceferiști, alături de între
gul popor romîn, pte frontul cons
trucției socialiste în țara noastră.

La sfîrșitul adunării, elevii Șco
lii populare de artă din Petro
șani au prezentat un program ar
tistic.

în fața publicului
Formațiile artistice studențești 

sînt bine cunoscute și apreciate 
de publicul din Valea Jiului. E- 
chipa de teatru, cea de dansuri 
populare și îndeosebi orchestra, 
ori de cîte ori au apărut pe sce
nă în fața publicului au fost în- 
tîmpinate cu aplauze.

In cadrul concursurilor cultu
rale studențești, formațiile In
stitutului de mine din Petroșani 
au primit în anii trecuți distinc
ții și premii importante. Pentru 
ca și în acest an să fie păstrată 
tradiția atît de frumoasă, stu
denții artiști amatori, au hotă- 
rît să înceapă încă de pe acum 
repetițiile la programul pe care 
îl vor prezenta atît publicului 
din Petroșani cît și la concursu
rile culturale rezervate forma
țiilor studențești. In fiecare sea-

In secția mecanică de Ia U.R.U.M.P., printre muncitorii 
fruntași în producție și în lupta pentru economii, tînărul 
strungar Bredan Ion se bucură de o binemeritată apreciere. 
IN CLIȘEU : Strungarul Bredan Ion prelucrează o piesă ne
cesară unei mașini miniere.

ÎN SLUJBA PĂCII ȘI SECURITĂȚII
La 23 

nesc 42 
Forțelor 
sovietic, 
catorul lor a fost partidul co
munist în frunte cu Vladimir 
Ilici Lenin.

42 de ani reprezintă o peri
oadă istorică scurtă, dar în a- 
cest timp Rusia înapoiată s:a 
transformat într-un sfat socia
list puternic. In .toți acești ani 
Armata Sovietică și Flota Mari
timă Militară au slujit cu cinste 
și demnitate poporul sovietic, au : 
stat de strajă cuceririlor lui Oc
tombrie, au apărat eroic intere
sele statului. ■,

Partidul comunist, marele Le
nin au ridicat la luptă împotriva 
intervenționiștilor și albgardiști- 
lor. clasa muncitoare. întregul 
popor muncitor, au creat armata 
muncitorilor și țăranilor, fără 

. seamăn în lume.
La 23 februarie 1918 unitățile 

Armatei Roșii au dus lupte crîn
cene lîngă Narva și Pskov, pri
cinuind înfrîngeri serioase inter
venționiștilor germani. Inamicul . 
a fost oprit, iar apoi zdrobit. In 
amintirea primei Victorii, ziua 
de 23 februarie a devenit în 
U.R.S.S. sărbătoarea întregului 
popor în cinstea forțelor armate.

Poporul sovietic a trebuit să 
treacă prin grele încercări cînd 
Hitler, inspirat de imperialis
mul internațional, a pornit îm
potriva U.R.S.S. o armată nu- 
mărînd milioane de soldați.

La chemarea partidului co
munist și a guvernului, întregul 
popor sovietic s-a ridicat la 
lupta sfîntă pentru apărarea pa
triei. In condițiile excepțional de 
grele ale primelor lupte, armata 
sovietică si flota au opus o re-

februarie 1960 
de ani de la

Armate ale 
Organizatorul

se împli- 
crearea 
statului 
și edu-

zistență eroică cotropitorilor fas
ciști, au luptat cu eroism împo
triva forțelor superioare ale ina
micului. Partidul a lansat lozin
ca : „Totul pentru front, totul 
pentru victorie !" — și țara s-a 
transformat înlr-o tabără unită 
de luptă. In decurs de cîteva 
luni, în anul 1941 au fost eva
cuate în răsărit 1.360 mari u- 
zine. In regiunile răsăritene a 
început și s-a terminat într-un 
termen scurt construcția a 2.250 
de , noi întreprinderi -industriale 
mari. Deși pagubele suferite erau 
mari, producția tehnicii de luptă 
a crescut simțitor în fiecare lună. 
In 1944 . producția industriei so
vietice, de. avioane; era de patru 
ori mai mare, de tancuri — de 
opt ori; de tunuri de șapte 
ori, de 
de opt 
rioada 
lui.

In focul luptelor crîncene, 
Porțele Armate Sovietice se ma
turizau și se întăreau, dădeau 
inamicului lovituri tot mai ni
micitoare, Lîngă Stalingrad a 
fost lichidat grupul 
germane cu 
de oameni; 
Kursk, din 
și Romînia 
divizii inamice. La bătălia gran
dioasă pentru cucerirea Berlinu
lui partea sovietică a utilizat 
41.000 de piese de artilerie, și a- 
runcătoare de mine. 6300 tan
curi și 8.400 avioane 1

Peste 7 milioane de ostași 
sînt decorați cu ordine și meda
lii ale U.R.S.S. Vor rămîne ne
muritoare faptele eroice săvîr-

aruncătoare de mine — 
ori în comparație cu pe- 
de la începutul războiu-

de trupe 
un efectiv de 330.000 

în luptele de la 
Ucrain'a, Bielorusia 

au fost zdrobite 125

(Continuare în pag. 4-a)



In vederea zilei de 8 Martie
Comisia special organizată 

pentru întîmpinărea celei de-a 
50-a aniversări a Zilei interna
ționale a femeii, a stabilit un 
vast program sportiv pe perioa
da 21—28 februarie 1960. la dis
ciplinele : șah, popice, tenis de 
masă, volei, handbal și baschet, 
în cadrul etapei pe asociații.

Etapa pe localitate va avea loc 
la 28 februarie a. c. cînd va ple
ca o ștafetă compusă din tinere 
sportive din toate localitățile 
raionului, spre orașul Petroșani.

Studenfii rugbiș+i pe stadion
In vederea începerii campio

natului categoriei A la rugbi, 
tînăra echipă a studenților din 
Petroșani, recent promovată în 
rîndul celor mai bune formații 
din țară, și-a început antrena
mentele de aproape o lună de 
zile. La început studenții s au 
pregătit în sală. Incepînd cu 15 
februarie a. c. antrenamentele lor 
se desfășoară în aer liber.

Pînă la data începerii campio
natului, în planul de pregătire 
al echipei figurează două' întîl- 
niri de verificare : una la Timi
șoara și alta la Cluj, ambele cu 
formațiile studenților din aceste 
localități.

------ O

Pionieri la mese de șah
In cadrul Spartachiadei pio

nierilor și școlarilor a avut loc 
duminică dimineața faza pe oraș 
la șah. Sala clasei a VII-a B de 
la Școala de 7 ani nr. 1 din Pe
troșani a fost transformată în- 
tr-o adevărată sală de competi
ții, în care mulți pionieri și șco
lari au asistat la întîlniri de șah 
ale colegilor lor campioni pe 
școală. Iată rezultatele obținute 
pe categorii: 9—10 ani. Locul
I. Cristea Doina (Școala de 7 ani 
nr. 1) iar la băieți Strochi Lu
cian de Ia aceeași școală. Cate
goria II —12 ani — fete. Locul 
1. Săbău Margareta (Școala me
die mixtă), locul II. Szolga Ga
briela (Școala de 7 ani nr. 2), 
locul III. Delioreanu Elena 
((Școala de 7 ani nr. 1); băieți 
— locul I. Sîrbulescu Nicolae 
(Școala de 7 ani nr. 3); II. Gron- 
schi Cristian (Școala de 7 ani 
nr. 1); III. Ciobanschi Iosif

=*

compania echipei Minerul 
2326 p d. De la 

cei mai buni au tost Bu- 
I. cu 436 p.d., Klintz F. 
p.d., Laszlo Ștefan cu 406 
Strejean I. cu 397 p.d. 
clasamentul, în fața ulti-

Campionatul raional 
popi cp

Etapa de duminică din campio
natul raional de popice a dat din 
r.ou cîștig de cauză echipelor din 
deplasare cu excepția liderului 
Voința, care a cîștigat pe arenă 
proprie întîlnirea cu Constructo
rul Uricani

Utilajul Petroșani, jucînd la 
Lonea, a întrecut echipa Parîn- 
gui cu 2267 p.d. față de 2234 p.d. 
cît au realizat gazdele.

Minerul Vulcan a obținut un 
rezultat de egalitate în deplasa 
re în 
din Lupeni 
Vulcan 
dușani 
cu 413 
p.d. și

Iată 
melor două etape: 1. Voința Pe
troșani — 34 pct.; 2. Minerul 
Vulcan — 31 pct.;
Lupeni 26 pct.; 4. Utilajul Pe
troșani — 26 pct., 5. Parîngul 
Lonea — 24 pct. ; 6. Viscoza Lu
peni — 21 pct.; 7. Constructorul 
Lupeni — 18 pct.; 8. Constructo
rul Uricani — 12 pct.

3. Minerul

Etapa pe centre a tuturor com
petițiilor va avea loc în 6 mar
tie 1960.

In această perioadă în mai 
multe localități din Valea Jiului 
se vor expune vitrine, fotomon
taje și se vor trimite scrisori fe
meilor sportive din Uniunea So
vietică și din țările de democra
ție populară.

Comisia invită toate asocia
țiile sportive din raion să dea 
tot sprijinul competițiilor spor
tive organizate în cinstea 
de 8 Martie.

lei

O

for-lată lotul de rugbiști al 
mației Știința Petroșani : Mez
drea Virgil Dijmărescu Ion, 
Măcărescu Mihai, Constantin 
Dumitru, Coiculescu Marcu, Dră- 
ghici Livio, Carol Tică, Ciubuc 
Ioan, Mateescu Adrian. Petrache 
Valeriu, Burac Dragoș, Ciornei 
Iosif, Negulescu, Pache, Ureche 
Nicolae, Sorin Niculescu, Anti- 
moianu Grigoie, Rîmniceanu Dan, 
Tacaci Mihai, Rizescu Ion, Tu
dor Ioan, Ghiță Cristian, Graur 
și alți cîțiva tineri care au în
drăgit acest sport.

S. BALO1 
corespondent

(Școala de 7 ani nr. 2). Cate
goria 13—14 ani — fete : locul 
I. Vorocek Maria (Școala medie 
mixtă), II. Pasca Ecaterina 
(Școala de 7 ani nr. 1); băieți 

locul I. Școrțea Dumitru (Școala 
de 7 ani nr, 1); II. Paraschivoiu 
Emil (Școala de 7 ani nr. 2); 
III. Hindea loan (Școala 
ani nr. 3).

Duminică 28 februarie 
are loc la Petroșani etapa 
nală la șah a Spartachiadei pio
nierilor și școlarilor. Vor parti
cipa primii clasați la faza oră
șenească.

de 7

a. c. 
raio-

O competiție cu rezultate valoroase
Sîmbătă dimineața, puțini din

tre locuitorii Văii Jiului care se 
apărau de ploaie cu umbrele sau 
pelerine știau că sus la 1800 m. 
altitudine pe masivul Straja, ză
pada de 1,50 m. se „resimțea" 
puțin după urma valului de aer 
cald. Pentru cei aproape 70 de 
concurenți -- cei mai buni schiori 
din regiune — singurul incon
venient era perdeaua groasă de 
ceață ce împiedica mult vizibi
litatea. Dar tinerețea și voința 
nu au cunoscut niciodată obsta
cole de netrecut: probele s-au 
desfășurat obținîndu-se chiar re
zultate valoroase.

După obișnuita deschidere o- 
ficială a etapei regionale a cam
pionatului republican de schi, 
s-a dat plecarea în primele pro
be
10 
de 
sit 
peni Katto Terezia, 
minute sosește, spre surprinde
rea tuturor, tînăra Dotzo Irina 
tot din Lupeni care dînd dovadă 
de multă voință, a reușit s-o în
treacă 
Bakos 
Avînd 
ceput 
acest 
rată că această tînără poate 
veni o fondistă foarte bună.

La juniori, lupta a fost mult 
mai strînsă datorită valorilor a- 
proape egale ale alergătorilor. Se

de fond : 10 km. senioare și 
km. juniori. După cum era 
așteptat, la fete, prima a so- 
cunoscuta fondistă din Lu- 

La cîteva

pe „vechea" alergătoare 
Margareta din Petroșani, 
în vedere că Dotzo a 
antrenamentele numai 
an, rezultatul obținut

în- 
în 
a-

de-

GIMNASTICĂ
Duminică în sala de gimnastică 

a Școlii medii din Petroșani a 
avut loc faza raională a cam
pionatului școlar pe anul 1960, 
la gimnastică. De la acest cam
pionat au lipsit nejustificat echi
pele școlilor medii din Lupeni 
și Lonea și astfel întrecerile s-au 
disputat numai între elevii și e- 
levele din Petroșani.

Iată clasamentul : Individual 
compus: Băieți: 1. Sarodi Iosif, 
51,40 pct.; 2. Gangovic T. 50,00 
pct.; 3. Velintiru I. 49,80 pct.

Fete: 1. Nemeș Margareta
41,80 pct.; 2. Bădiceanu Teodo
ra 40,80 pct.; 3. Moșie Ulpia 
38,70 pct.

Cu acest prilej 6 gimnaști 
obținut clasificarea în cat. I 
niori, 3 fete și 3 băieți.

prof. E. PETERFFI

au 
ju-

I
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Concursul speranțeiopm
In ultimele două 

ierni la Lonea și 
Lupeni au funcțio
nat centre de an
trenamente la schi 
pentru copii. In 
acest an un ase
menea centru a 

luat ființă și la Uricani. Concur
surile organizate pînă acum între 
copiii schiori din cele trei cen
tre au demonstrat că în mijlocul 
lor se află numeroase speranțe 
pentru activitatea de schi din 
Valea Jiului. In toate aceste trei 
centre se pregătesc aproape 200 
copii dintre care 80 sînt la ca
tegoria „avansați".

Cu ocazia etapei regionale a 
campionatului republican de sîm
bătă și duminică de la Straja au 
fost invitați și cîte 6 copii din 
centrele amintite. Concursul lor 
desfășurat duminică dimineața a 
dat o dublă satisfacție. Pe de o 
parte este foarte interesant să 
vezi copii de 1 —1,20 m. înălțime 
coborînd pe schiuri cu o viteză 
destul de mare, posedînd o teh
nică apropiată schiorilor consa- 
crați. Pe de altă parte, concursul 
a scos în evidență copii cu rea
le aptitudini în acest sport. De 
pildă tînărul Mucenic Dumitru 
(centrul Lonea) a fost „mezi-
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părea totuși că favoritul cursei 
este Fodor Petru din Lupeni. La 
50 de minute și 44 secunde de 
la plecare sosește primul... Tonei 
Herman din Hunedoara cîștigînd 
astfel locul I pe regiune și drep
tul de participare la finala pe 
țară. Lipsa de antrenament per
severent a lui Fodor s-a resim
țit la acest concurs.

Etapa regionala 
a campionatului republican 

de schi

La startul probei de fond —■ 
15 km. seniori — s-au aliniat 
patru alergători : Leampa loan 
(Petroșani), Rițișan Avei (Hu
nedoara), Ambruș Petru și Lu
paș Gheorghe (Lupeni). Avînd 
în vedere forma bună a lui Lu
paș Gh. se părea că el va termi
na ușor cursa pe locul I. Dar în 
Leampa loan alergătorul Lupaș 
a avut un adversar foarte pu
ternic care l-a urmărit în cei 15 
km. pas cu pas. A cîștigat to
tuși Lupaș Gheorghe la o dife
rență de cîteva minute.

A urmat apoi cea mai grea 
probă din concurs — coborîrea : 
Concurenții au avut de străbătut, 
plecînd de sus de sub Straja 
mică, pe canal, o distanță de 
1800 m. cu o diferență de nivel 
de 650 m. Pentru a înțelege cu 
ce viteză au coborît schiorii, este

PREGĂTIRI -
Meciuri de verificare
Ne mai despart doar două 

săptămîni de primul joc din re
turul campionatului categoriei A 
de fotbal. Pregătirile echipelor 
divizionare sînt deci. în această 
perioadă, deosebit de intense. 
Forma bună a majorității echi
pelor a fost confirmată în jocu
rile de duminică. Echipa C.C.A., 
primul adversar al Jiului în re
tur, a susținut duminică o întîl- 
nire cu echipa austriacă Donau- 
witz de care a dispus cu scorul 
de 6—0. Comentariile asupra ac
tualului nivel de pregătire al fot
baliștilor militari sînt de prisos.

Jiul a susținut duminică un 
joc amical în compania textiliș- 
tilor din Arad — U.T.A. Scorul 
de 4—0 pentru arădeni pune to
tuși un semn de întrebare la ca
pitolul pregătire al echipei petro- 
șănene.

Echipele 
din camp’onatul regional

Ocupînd locul 9 în campiona
tul regional, seria I-a echipa mi
nerilor din Petrila este hotărîtă 
ca în retur să dea un randament 

nul" etapei regionale a campio
natului republican, concurînd la 
probele alpine alături de juniori. 
Deși are numai 13 ani Mucenic 
Dumitru a reușit să ocupe locul 
III la slalom uriaș și locul IV 
la slalom special. Fiind conside
rat „prea avansat" el a partici
pat doar în afară de concurs la 
întrecerea copiilor.

Pe centre primul loc l-a ocupat 
Lupeniul, locul II Lonea iar lo
cul III Uricani. Cu toate, aces
tea la individual locul I a reve
nit concurentului Lupa Iosif din 
Lonea care a reușit să-l „bată" 
doar cu 5 secunde pe Cioflica Gri- 
gore din Lupeni, favoritul probei.

Ceea ce dă speranțe pentru 
viitor, este faptul că de pregăti
rea lor se ocupă antrenori com
petent și că au la dispoziție su
ficient echipament corespunzător.

Copii ca Maiguth Ioan, Danciu 
Ioan, Stoi loan, Lazăr Viorel de 
la centrul Uricani, Csergo Zol- 
tan, Velovan Gheorghe, de la cen
trul Lupeni, Radu Aurel, Lihoa- 
că Simion de la Lonea au ajuns 
la un stadiu de pregătire avansat 
concurînd pe pîrtii destul de gre
le alături de juniori. De acești 
copii asociațiile 
raion trebuie să 
tă seriozitatea.

sportive din 
se ocupe cu toa-
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cla- 
Lu- 
dis-

destul să amintim că primul 
sat — Katto Adalbert din 
peni — a străbătut această 
tanță în 40 secunde și 5 zecimi. 
Pe locul II la această probă s-a 
clasat Ghedeon Giinter din Hu
nedoara cu timpul de 42 secunde 
și 3 zecimi. La juniori, această 
probă (același traseu) a fost 
cîștigată de Lazăr Victor (Petro
șani) cu timpul de 45 secunde.

Sîmbătă după-amiază a avut 
loc proba de slalom uriaș (di
ferență de nivel 300 m., lungime 
600 m., 38 de porți). Ceața dea
să care persista 
neață a pus la 
concurenții de la 
care abia puteau 
două porți. Totuși 
obținute ar putea fi numite re
corduri ale pîrtiei. Pe primul 
loc s-a situat Katto Adalbert cu 
timpul de 39 secunde urmat de 
Munteanu Constantin tot din 
Lupeni cu timpul de 40 secunde, 
8 zecimi. La juniori, 
fost ocupat de Lazăr Victor cu 
timpul de 44 secunde 
me. In cea de a doua 
curs — duminică — prima pro
bă a fost cea de 30 km. fond. 
Viscolul a pricinuit mari greu
tăți fondiștilor. Nu e de loc ușor 
să străbați această distanță în 
asemenea condiții pe un traseu 
cu o mare diferență de nivel. Și 
la această probă se părea că lo
cul I va reveni alergătorului din 
Lupeni, lupaș Gheorghe Dar

încă de dimi- 
grea încercare 
această probă 
vedea primele 

rezultatele

locul I a

și o zeci- 
zi de con-

echipei s-a declarat mulțu- 
de jocul prestat de petri- 
în special din 
au luptat de la 

cu

PREGĂTIRI
mai bun. In acest scop antrena
mentele lor au început la 14 ia
nuarie cu un lot de 19 jucători 
printre care : Tontea, Toporeanu, 
Ungureanu, Ponciș, Bălan, Tei
că, Munteanu, Iacob 1, Dinache, 
Ștefănescu, Grosz, Fleidel. Pe- 
trilenii s-au antrenat țoi cu Mi
nerul Aninoasa în fața căreia au 
pierdut cu 2—0. Totuși antreno
rul ' ......................
mit 
leni, 
cînd 
gal 
campionatul regional 
Aninoasa.

Și echipele din campionatul ra
ional și-au început antrenamen
tele. Jiul II, fruntașa turului, 
fiind hotărîtă să termine și retu
rul pe același loc, și-a început 
antrenamentul în această săptă- 
mînă sub conducerea antrenoru
lui Szabo.

initanul II 
egal la e- 
a I-a din

— Minerul
liderul seriei
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Primele întîlniri 
de verificare 

ale voleibaliștilor
Echipa de volei Știința-Utilajul 

Petroșani din campionatul cate
goriei A și-a început antrenamen
tele în vederea returului, cu două 
săptămîni în urmă. Meciuri de 
verificare însă nu a susținut dc- 
cît sîmbătă și duminica ia Ti
mișoara în fața formației Știin 
ța, tot din categoria A. In prima 
întîlnire, de sîmbătă, voleibaliștii 
petroșăneni au pierdut cu 3—2.

Cu excepția primului set, în 
care jocul a satisfăcut din punct 
de vedere tehnic (rezultat 16— 
14 pentru gazde), celelalte se
turi s-au desfășurat la un nivel 
mediocru. In întîlnirea de dtinr- 
nică, victoria a revenit de data 
aceasta echipei petroșănene la a- 
celași scor.

In aceste prime meciuii de ve
rificare s-a resimțit îndeosebi lip
sa condiției fizice, ceea ce a fă
cut ca în ultimele minute de joc 
ambele echipe să fie epuizate

Pînă la 13 martie a.c., cînd va 
începe returul campionatului, e- 
chipa petroșăneană va trebui să 
se pregătească intens și în deo
sebi la capitolul condiție fizică. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît 
și în turul actualului cainpinat 
echipa a avut de suferit datorită 
tocmai slabei pregătiri fizice

In întîlnirile de la Timișoara 
echipa petroșăneană a folosit ur
mătorul lot: Crivăț, Brandem- 
burg, Gornoviceanu Coriolan, Ra
dulescu, Cojocarii și Horincaru.

mai tehnic Leampa loan din Pe
troșani reușește să termine 
cursa cu același timp ca Lupaș, 
cîștigînd proba fiind mai tînăr. 
Ambii au străbătut distanța de 
30 km. în două ore și 20 mi
nute.

Ultima probă din concurs a 
fost cea de slalom special. De 
data aceasta soarele lumina pu
ternic întreaga pantă pe care 
se desfășura concursul. Totali- 
zînd cel mai bun timp în cele 
două manșe, concurentul hune- 
dorean Ghedeon Giinter a reușit 
să ocupe locul I. Katto Adal
bert, Munteanu Constantin din 
Lupeni și Tomescu Gheorghe 
din Petroșani, favoriții acestei 
probe au avut „ghinionul" de a 
scăpa o poartă, primii doi pier- 
zînd timp prețios iar al treilea 
fiind nevoit să abandoneze de la 
prima manșă. La juniori, deși 
Lazăr Victor a avut timpi mai 
buni, scăpînd o poartă, locul I 
i-a revenit juniorului Niță Gheor
ghe din Lupeni.

Rezultatele bune obținute ne 
dau speranțe pentru finalele pe 
țară ale campionatului republi
can la care participă primii cla
sați la probele amintite fco <*y- 
cep*ția juniorilor unde participă 
un singur concurent). După ora 
14, cînd s-a terminat împărțirea 
diplomelor și a plachetelor, schio
rii s au despărțit cu greu de ca
bană deoarece 
rea anunțau un 
vorabil pentru

gerul. și ninsoa- 
timp tot mai fa- 
schi.

MIHAIL DUMITRESCU



STEAGUL Tțgyj

Una din sarcinile principale 
ce stau în fața organelor și or
ganizațiilor de partid este desfă
șurarea în bune condițiuni a în- 
vățămîntului de partid. Necesita
tea ridicării permanente a nive
lului oolitic, ideologic și cultu
ral al membrilor și candidaților 
de partid, dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor este una 
din sarcinile importante pe calea 
construirii socialismului.

In majoritatea lor, cursurile și 
cercurile învățămîntului de par
tid au obținut în acest an rezul
tate bune. S-a îmbunătățit frec
vența, calitatea învățămîntului, 
organizațiile de bază sînt tot mai 
mult preocupate ca propaganda 
de partid să fie cît mai legată de 
sarcinile și practica construcției 
socialiste. Ca urmare, a crescut 
eficacitatea învățămîntului de 
partid, lucru ce se reflectă în re
zultatele bune obținute în pro
ducție în majoritatea întreprinde
rilor din Valea Jiului.

Mai sînt încă unele organizații 
de bază care nu acordă atenția 
cuvenită asigurării unei frecven
țe bune la ședințele de învăță - 
mînt de partid.

Așa de exemplu, în ziua de 16 
februarie a.c., era programată ti
nerea învățămîntului de partid la 
cercurile de istorie P.M.R., curs 
seral, economie politică la mina 
Lupeni. Zi normală de învăță ■ 
niînt, lucru cunoscut de toți 
cursanții, de toate birourile or
ganizațiilor de bază. De la înce-

‘ul anului de învățămînt prima 
, a treia marți din lună s-a 
fixat ca zi de învățămînt. Totuși, 
în această zi din cele 9 cercuri 
cîte erau programate să țină lec
țiile. la patru cercuri nu s a pu
tut ține învățămîntul din cauza 
neorezentării cursanților.

Cercul de istorie P.M.R., pto- 
pagandist Vîlceanu Constantin, 
care luncționează în Cadrul orga
nizației de bază nr. 8 și-a amînat 
ședința cu consimțămîntul bi
roului organizației de bază. La 
cursul seral anul . II de la secto
rul VIII propagandistul Petrescu 
Marin s-a prezentat, însă n-avea 
cu cine ține învățămîntul deoarece 
cursanții n-au venit.

La cursul seral anul II con-
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în

/ 'xanicii și inovatorii 
ar putea să-și 

aducă contribuția
Loviturile de secure răsună

tot abatajul frontal 4 est. înghe
suit între crațer și frontul de 
cărbune, minerul Dănacu Con
stantin cioplește de zor capătul 
unui lemn pentru a-1 potrivi la 
armătură.

Cu asemenea greutăți „mici** 
au de luptat toți minerii de la 
abatajele frontale ale sectorului 
III de la mina Lupeni ca și alți 
mineri de la 
muncă.

Nu s-ar putea ușura această 
muncă de tăiere a lemnului în 
spațiul atît de mic și incomod 
al abatajului? Ba da. Trebuie 
numai ca mecanicii și inovatorii 
minei să dea atenție și acestei 
probleme „mărunte**. Cel mai 
practic ar fi construirea unui 
dispozitiv simplu pe principiul 
Herăstrăului mecanic cu lanț și 
dinți de tăiere folosit cu succes 
de muncitorii forestieri. Pentru 
abataj s-ar putea face un ase
menea fierăstrău avînd diametrul 
de tăiere de cel mult 35 cm. iar 
dispozitivul de acționare (moto
raș sau turbină) să fie acționat 
de aer comprimat pentru a pu
tea fi cuplat, cu ajutorul 
furtun, la conducta de aer 
primat care se folosește și 
tru ciocanele de abaiaj.

La fiecare mină există

mina Lupeni!
dus de propagandistul Bud Va- 
sile din cei 16 cursanți 15 sînt 
de la sectorul II. Insă din tot 
efectivul cercului nu s-au prezen
tat decît doi cursanți din care 
unul pentru prima dată. Și aici 
a fost necesară amînarea cursu
lui

Nu s-a putut ține învățămîntul 
nici la cercul de economie polîti 
că condus de propagandistul 
ter Iulian din cauză că numai 
singur cursant s-a orezentit 
ora iixată în sala de curs, 
acest cerc s-a mai intîniplat 
altă dată ca să fie nevoie 
amînarea cursului din cauza 
prezentării cursanților.

Se pune întrebarea ce fel 
învățămînt 
cursanții 
țămînt ? 
calitate 
cursanții 
nepăsare 
tutară pe care o au membrii și 
candidații de partid de a învă
ța ?

O mare parte de vină o au și 
birourile organizațiilor de bază 
care au cursanți în aceste cercuri. 
Mobilizarea cursanților este da
toria birourilor respective și fap
tul că în această zi la patru cer
curi nu s-a putut ține învățămîn
tul denotă o delăsare în această 
muncă, formalism în conducerea 
învățămîntului de partid. Cu oca
zia analizei desfășurării învăță
mîntului de partid de către comi
tetul de partid al minei, la care 
au participat și birourile organi
zațiilor de bază precum și pro
pagandiștii, s-a hotărît ca să fie. 
puși în discuția adunării genera
le acei cursanți care obișnuiesc 
să lipsească de la învățămînt. 
Datoria birourilor organizațiilor 
de bază este de a trage la răs
pundere cu toată tăria pe toți 
aceia care nu înțeleg să-și du
că la îndeplinire o îndatorire sta
tutară pe care o au toți membrii 
și candidații de partid.

De asemenea comitetul de par
tid și în special acei membri ai 

. comitetului care răspund de a- 
ceste cercuri trebuie să dea do
vadă de mai multă exigență și 
de mai mult interes față de a- 
ceastă problemă, dînd ajutorul 
necesar acolo unde este nevoie 
Conducerea zilnică, concretă a 
învățămîntului de partid duce la 
ridicarea calității lui, lucru ce in
fluențează în mod hotărîtor în
treaga muncă a organizațiilor de 
partid și duce la creșterea rolu 
lui de avangardă al comuniștilor 
în toate domeniile de activitate, 
la creșterea autorității lor în fa
ța oamenilor muncii.

Organizațiile de partid trebuie 
să muncească cu toată răspunde
rea pentru buna desfășurare a 
muncii de propagandă.

N. POPON

alte locuri de

unui 
com- 
pen-

fon
duri de mică mecanizare care nu 
prea sînt folosite din plin. Ban
ca de Stat pune și ea la dispo
ziție fonduri în acest scop. Deci 
există condițiile materiale nece
sare pentru confecționarea de 
dispozitive de mică mecanizare, 
care ar ușura munca minerilor. 
Trebuie însă mai multă preocu
pare.

M. S.

Sute de femei
au vizitat deja
expoziția de con
fecții și lucruri de 
mînă din Petro
șani deschisă re 
cent de către Co
mitetul orășenesc 
al femeilor. Ex
poziția cuprinde 
aproape 200 obiec
te lucrate cu mă- 
estrie de către 
harnicele gospodi 
ne ale orașului Pe
troșani cu con
cursul dat de că
tre absolventele 
cursurilor de croi; 
torie organizate 
prin Comitetul de 
femei. Trusouri 
pentru noii năs. 
cuți lucrat cu mul
tă măiestrie, ro
chițe dintre cele 
mai alese culori 

pentru gingașele flori ale vieții 
noastre, șorțulețe cu desene din 
povestirile lui Creangă, Ander
sen, cămăși bărbătești bine exe
cutate precum și lenjerii pentru 
femei, rochițe și bluze cu modele 
alese sînt prezentate la expoziția 
deschisă în scopul stimulării ce
lor mai active femei din raionul 
nostru .

IN CLIȘEU : Un aspect din 
sala expoziției.

unde 
învă- 

de 
unde

este acela 
nu se prezintă la

Poate fi vorba 
în aceste cercuri 
manifestă o atitudine de 
față de îndatorirea sta- Ce înseamnă cărbune de calitate

In luna ianuarie, pe întreaga mi
nă, la producția brută s-au obți
nut economii la prețul de cost de 
peste 21.000 lei. Din cauza cali
tății slabe a cărbunelui livrat mi
na a fost însă penalizată cu mai 
bine de 50.000 lei, ceea ce în
seamnă că s-au pierdut la pre
țul de cost mai bine de 30.000 pe 
mină. O asemenea situație trebuie 
să dea serios de gîndit tovarăși- 

minei care 
s-au angajat, în numele colecti- —--------:------ - -’“l Ja

Colectivul minei Lupeni a ob
ținut în acest an o seamă de re
zultate bune în munca sa. Este 
cunoscut faptul că prin aplicarea 
inițiativei „ziua și fîșia** fronta- 
liștii sectoarelor I B și TTT au 
extras peste plan mai bine de 
3440 tone de cărbune cocsifica- 
bil luat la un loc. Minerii de la 
Lupeni au reale posibilități de 
a-și spori continuu capacitatea _
de producție. Ei însă trebuie să lor din conducerea 
acorde o atenție deosebită cali
tății cărbunelui pe care-1 trimit 
cocsarilor hunedoreni. Iată dece:

vului, să economisească pînă 
1 Mai oel puțin 400.000 lei!

—o

Experimentează o nouă mașină 
de încărcat

GNL-30. U are o bună mobilita
te la locul de muncă, ocupă un 
spațiu relativ mic și are o mare 
capacitate de încărcare.

Folosită de minerii din briga
dă cu tot ihai multă pricepere, 
mașina dă rezultate bune. Mi
nerii s-au angajat să învețe ma
nevrarea cît mai corectă' a ma
șinii și să obțină astfel în aba
taj o productivitate ridicată.

De cîteva zile a sosit la mina 
Aninoasa o nouă mașină de în
cărcat cărbune de fabricație so
vietică tip GNL-30. U.

Mașina a fost introdusă pen
tru experimentare la sectorul I 
în abatajul cameră nr. 10, unde 
lucrează brigada condusă de 
minerul Mujnai NiColae, Con-' 
struită după cerințele tehnicii 
moderne, mașina de încărcat

—o

(Urmare din pag. l-a) a-
repara-

resurse 
atelierul

scadă cu ceva calitatea 
țiilor executate.

Prin folosirea acestor 
interne, muncitorii de la 
mecanic au obținut în luna ianua
rie economii care se ridică la pes
te 30.000 lei. De remarcat faptul 
că în atelier au fost reduse sim
țitor posturile neproductive prin 
extinderea micii mecanizări.

Importante economii prin folosirea rezervelor 
interne

In cursul lunii ianuarie, la
telierul mecanic au fost executate 
și unele reparații _ de importanță 

i lui 
reparat pentru 

5 pompe 
' IV B 

loco- 
__ _____ ____ __ către

echipa condusă de tînărul Szasz 
Bela.

mai mare. De pildă, echipa 
Duban Anton a 
sectoarele productive 
pneumatice. Pentru sectorul 
a fost reparată capital o 
motivă cu acumulatori de

S. E.

Curs pentru agitatori
La preparația Petrila a luat 

ființă un nou curs pentru agi
tatori. Cursul cuprinde două 
cercuri de cîte 50 membri și can
didați de partid ca și agitatori 
din activul fără de partid. Vor 
fi ținute un număr de șapte lec
ții de către propagandiștii Flo- 
rea Sabin, Marcu Dumitru, Io- 
niță loan și Nistea Eugen. Pri- 
tr.a lecție despre: „Rolul agita
ției politice în construirea socia
lismului'* s-a și ținut.

IN EDITURA TEHNICA
aa apărut:

EGON CERNEA:
Mașini termice cu pistoane 

libere. Teoria, calculul și con
strucția lor. 368 pag., lei 15,10. 
I. M. AINBINDER :

Problema de teorie și de cal
cul al etajelor de unde ultra
scurte din receptoarele de ra
diodifuziune. Traducere din 
limba rusă, 120 pag., lei 4,15. 
L. BAEV:

Avioane cu reacție. Traduce
re din limba rusă. 210 pag., 
lei 5,95.
I. A. DOLMATOVSKI :

Mișcarea automobilului. Tra
ducere din limba rusă. 250 
pag., lei 7,45.

Mobilizarea minerilor la îndeplinirea obiectivelor 
de întrecere

Minerii din sectorul I B al mi
nei Lupeni au pășit în noul an cu 
hotărîrea 
sporite în depășirea sarcinilor de 
producție, 
nomii. Ei și-au propus să extra
gă în cursul anului 1960, 2000 
tone de cărbune cocsificabil peste 
plan și să realizeze economii la 
prețul de cost în valoare de cel 
puțin 30.000 lei. In perioada care 
a trecut de la începutul acestui 
an, minerii 
nei Lupeni 
importante 
obiectivelor 
17 februarie 
cinile de plan cu peste 700 tone 
de cărbune

Recent, în sector a avut loc 
ședința membrilor de sindicat în 
care a fost prezentată darea de 
seamă și s-a ales noul comitet 
de secție din sectorul I B. Cu 
acest prilej minerii sectorului 
și-au reafirmat hotărîrea de a-și 
îndeplini angajamentele luate în 
întrecere. Ei au dezbătut cu a- 
tenție activitatea colectivului sec
torului, au făcut importante pro
puneri în vederea îmbunătățirii 
muncii de viitor. Dezbaterile pu
teau atinge însă un nivel mai

de a obține realizări

în realizarea de eco-

sectorului I B al mi
au obținut realizări 

pe calea înfăptuirii 
de întrecere. Pînă la 
ei și-au întrecut sar-

în centrul atenției 
înalt dacă darea de seamă pre
zentată de vechiul comitet de 
secție ar fi constituit o analiză 
temeinică a muncii sindicale în 
sector. Darea de seamă â fost un 
raport sec : a enumerat realizări
le și lipsurile din sector, a ’nși- 
rat greutățile și măsurile tehni- 
co-organizatorice luate de condu
cerea sectorului. Nu a vorbit ni
mic despre felul cum organizația 
sindicală și-a îndeplinit sarcinile 
cum au contribuit grupele sindi
cale, consfătuirile de producție, 
întrecerea socialistă la mobiliza
rea minerilor la o muncă rodni
că în producție. Munca sindicală 
propriu zisă s-a rezumat doar la 
cîteva caracterizări asupra activi
tății membrilor comitetului de 
secție: „tov. Vintilă Consiantin, 
în calitate de președinte al comi
tetului de secție a planificat și a 
participat la aproape toate cons
fătuirile de producție și în limi
ta posibilităților s-a achitat cu 
cinste de sarcini ; tov. Suciu 
Ioan, vicepreședintele comitetului 
a fost activ în orice acțiune,
urmărit întrecerea socialistă, a 
rezolvat toate problemele ridica
te, s-a achitat de sarcini". Și în 
lumina aceasta trandafirie, scutiți

3

muncii sindicale
de orice răspundere pentru lipsu- 

l caracteri-rile existente, au fost 
zați și ceilalți membri ai corn 
tetului de secție.

Dornici să contribuie 
nătățirea muncii, numeroși par
ticipant la discuții au arătat cu 
curaj lipsurile din, sector și au 
făcut propuneri importante în ve
derea obținerii de realizări mai 
bune.

O bună parte 
care au avut loc 
brigăzile rămase 
mînerea în urmă 
a lost cauza principală care a dus 
la neîndeplinirea . integrală a 
planului de producție pe anin 
1959. Și în prezent jumătate din 
brigăzile sectorului sînt sub 
plan. Sprijinirea brigăzilor slabe 
comitetul de secție n-a avut 
preocupare. Rămînerea în urmă a 
unor brigăzi, s-a arătat în ședin
ță. este o consecință și a orga
nizării defectuoase a muncii, a 
calificării slabe a unor muncitori 
și a indisciplinei. Atît ridicarea 
calificării profesionale, cît și în
tărirea disciplinei n-au constituit 
o preocupare permanentă pentru 
comitetul de secție. N-a existat 
interes față de felul cum briga-

la îmbu-

din discuțiile 
s-au ocupat de 
sub plan. Ră- 
a unor brigăzi

dierii și tehnicienii se preocupă 
de ridicarea calificării muncito
rilor. Deși în sector sînt mulți 
muncitori care absentează nemo
tivat de la lucru, între care No
rocel Traian, Onica Ioan, Proca 
Constantin și alții, ei n-au fost 
chemați în fața comitetului de 
secție pentru a fi îndreptați. N-au 
fost trași la răspundere nici teh
nicienii care nu sprijină brigă
zile rămase sub plan.

Pentru lichidarea lipsurilor 
semnalate, ședința ce alegeri a 
elaborat importante măsuri. Aten
ția principală a comitetului de 
secție va trebui îndreptată spre 
intensificarea întrecerii socialiste 
între brigăzi pe bază de obiec
tive concrete. In cadrul întrecerii 
un loc important trebuie să-l ocu
pe ridicarea tuturor brigăzilor la 
plan, lupta pentru realizarea 
economii, pentru întărirea 
plinei și respectarea 
tehnică a securității

Sectorul I B de la 
are toate condițiile 
plinească obiectivele 
trecere. Organizația 
trebui însă să-și ’ 
substanțial activitatea, să asigu
re ca grupele sindicale, consfătui
rile de producție, întreaga munca 
sindicală să constituie un factor 
puternic în mobilizarea minerilor 
la o muncă rodnică.

I. DUBEK

de 
disci- 

riormelor de 
i muncii.
mina Lupeni 

: să-și înde- 
fixate în în- 
sindicală va 

îmbogățească



ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Extinderea acțiunii de automatizare 

în industria chineză
la Diomialaila N. S. Nidsoov a fost mtîrnoinaî 

fie agioape întreaga milalie a orașului
DJOKDJAKARTA 22 (Ager- 

pres).
Zeci de mii de locuitori ai os

pitalierului Bandung l-au con
dus pe N. S. Hrușciov. Acum 
Djokdjakarta — orașul care s-a 
aflat în primele rînduri ale lup
tei pentru independenta poporu
lui indonezian întîmpină în mod 
solemn pe înaltul oaspete sovie
tic. Aproape întreaga populație 
a orașului a ieșit pe străzi. S-au 
auzit aclamații entuziaste : „Tră
iască prietenia sovieto-indonezia- 
nă !“, „Mordeka !“, „Ura !“.

Primirea lui N. S. Hrușciov 
la Djokdjakarta s-a transformat 
într-o demonstrație grăitoare a 
prieteniei sovieto-indoneziene.

In după-amiaza zilei de dumi
nică N. S. Hrușciov, însoțit de 
președintele Sukarno a vizitat 
cimitirul eroilor, unde sînt în- 
mormîntați partizanii, ostașii, o- 
fițerii și generalii care și-au dat 
viața pentru independența Indo
neziei.

N. S. Hrușciov a depus o co
roană la drapelul național al 
Republicii Indonezia.

Apoi N. S. Hrușciov a vizitat 
----O----  

înființarea Consiliului 
central al planificării 

din Cuba
HAVANA 22 (Agerpres).
Consiliul de Miniștri al Cubei 

a. hotărît să instituie Consiliul 
central al planificării. Consiliul 
va elabora, coordona și controla 
activitatea diferitelor instituții și 
întreprinderi de stat și autono
me și va stabili orientarea ge
nerală a activității întreprinde
rilor particulare. Din Consiliul 
central al planificării fac parte: 
primul ministru (care este pre
ședintele acestui consiliu); pre
ședintele Băncii naționale, mi
niștrii Muncii, Comerțului, Fi
nanțelor, Lucrărilor Publice, E- 
conomiei și reprezentantul Insti
tutului național pentru reforma 
agrară.

Universitatea națională „Gadji 
Mada“ a Indoneziei, unde a ros
tit o amplă cuvîntare.

Apariția Iui N. S. Hrușciov în 
sala în care se aflau cî'teva mii 
de studenți a fost primită cu ro
pote de aplauze.

--- ------- o-----------
Pentru relații prietenești 

între popoarele sovietic și cel american
Cuvîntarea lui D. Poleanski la plecarea cir: S. U. A. 

a delegației oamenilor de stat sovietici
NEW YORK 22 (Agerpres). 

TASS anunță :
In seara zilei de 20 februarie 

delegația oamenilor de stat so
vietici în frunte cu D.S. Polean- 
ski, care a vizitat S.U.A. la in
vitația conferinței guvernatorilor 
din statele S.U.A. a plecat cu 
avionul „TU-114“ din New York 
la Moscova.

Luîndu-și rămas bun de la 
persoanele care au venit la ae
rodrom să conducă delegația, 
D. S. Poleanski a declarat;

Considerăm că vizita noastră 
în S.U.A. a fost o misiune de 
bunăvoință. Ea a exprimat do
rința poporului sovietic de a sta
bili relații de prietenie cu po
porul american.

Desigur că noi avem sisteme 
social-politice diferite, că înțele
gem în mod diferit procesul de 
dezvoltare istorică a societății 
umane, perspectivele acestei dez
voltări. Dar, după cum a remar
cat în mod just D. Eisenhower, 
cu care am stat de vorbă la 18 
februarie nu trebuie să ne pier
dem timpul criticîndu-ne reciproc, 
ci să căutăm căile de rezolvare 
pozitivă a problemelor litigioase.

Scopul vizitei noastre în S.U.A. 
a fost tocmaî de a căuta nu ceea 
ce ne desparte (acest lucru l-am 
cunoscut și acasă), ci ceea ce 
apropie, unește popoarele noas
tre.

I După vizita istorică a lui N. S.

PEKIN 22 (Agerpres).
Acțiunea de automatizare care 

a pornit din China de nord-est 
s-a răspîndit în toate celelalte 
centre industriale ale R. P. Chi
neze.

Liniile sînt proiectate pe baza 
utilajului existent de către mun-

Hrușciov în țara dv. necesitatea 
de a proceda astfel apare deo
sebit de limpede.

Sîntem pentru dezvoltarea în
tre țările noastre și toate popoa
rele tocmai a unor asemenea re
lații care contribuie la fericirea 
și propășirea popoarelor noastre 
și a întregii omeniri, întărește 
cauza păcii în lumea întreagă.

In încheiere D. S. Poleanski a 
mulțumit din toată inima pentru 
ospitalitatea acordată și a urat 
poporului american cele mai bune 
succese în activitatea de zi cu zi 
și în întărirea păcii între po
poare.

In cuvîntarea de rămas bun 
adresată oaspeților sovietici R. 
Dovling, reprezentantul primaru
lui New York-ului le-a urat drum 
bun. Dorim pace și fericire oa
menilor sovietici, a spus el. Vă 
rugăm să veniți mai des pe la 
noi.

Apoi oaspeții sovietici și-au 
luat un călduros rămas bun de 
la persoanele care au venit să-i 
conducă.

★
MOSCOVA 22 (Agerpres). ■ —
Delegația oamenilor de stat 

sovietici, condusă de Dmitri Po
leanski, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.S.F.S.R., s-a 
înapoiat duminică seara la Mos
cova pe bordul unui avton 
„TU-114" venind din Statele U- 
nite ale Americii.

citori și tehnicieni din fabricile 
respective.

O linie automată pentru cro- 
majul electric a fost construită 
de către muncitorii și tehnicie
nii de la fabrica de biciclete din 
Țiențin în doar 20 de zile. Toate 
cele 17 faze de producție se des
fășoară acum automat pe bază 
de control electric. Toate secțiile 
importante de la uzinele chimi
ce din Taiuan (China de nord) 
funcționează în prezent pe baza 
unui sistem automat de control. 
De asemenea, sute de mașini 
unelte au fost automatizate. 
Multe dintre acestea vor fi a- 
samblate în linii automate de 
producție cu ajutorul benzilor 
automate.

In lupta pentru ridicarea ne
încetată a productivității muncii, 
acțiunea de automatizare se des
fășoară acum pe două linii pa
ralele; mecanizarea în secțiile 
în care predomină munca ma
nuală și automatizarea în toate 
secțiile mecanizate.

Luptele din Algeria
CAIRO 22 (Agerpres).
Intr-un comunicat dat publici

tății la 21 februarie de către car
tierul general al armatei de eli
berare națională a Algeriei se 
arată că unități ale armatei de 
eliberare au dus lupte grele îm
potriva trupelor colonialiste fran
ceze, în cursul cărora au fost 
omorîți 163 soldați francezi iar 
alți 46 au fost răniți; 21 de ve
hicule militare precum și un tren 
militar au fost distruse, iar trei 
avioane militare au fost dobo
rî te.

In diverse părți ale Algeriei, 
unități ale armatei de eliberare 
națională a Algeriei au organi
zat ambuscade și au lansat ata
curi puternice împotriva unor 
baze militare franceze, dintre ca? 
re unele au fost complet distruse.

• PUBLICITATE 
I TEATRUL DE STAT 

„VALEA JIULUI"

PETROȘANI 
prezintă spectacolele : 

miercuri 24 februarie 1960, 
la Clubul minier Petrila: 

IMMl DE POLITIE 
piesă în 3 acte 

de J.B. Priestley 
; Regia artistică și scenogra- 
i fia : Horea Popescu

i' joi 25 și vineri 26 februarie 
' 1960, la Clubul minier
11 Lupeni

IIJII-IE NUlIE
1 poem feeric în 5 acte 

de Victor Eftimiu 
' Regia artistică: 
11 Ion Petrovici
P Scenografia: Al. Olian 
i [ —=★=—
I; sîmbătă 27 și duminică 28 
j februarie 1960, la sediul 
i Teatrului de stat Petroșani

PLATON CRECET
i ‘ piesă în 3 acte 
;' și 5 tablouri
/ de A. Corneiciuc 1 
IJ Regia artistică : 
j lom Petrovici î
' Scenografia: Lidia Pincu: 5

Mă r ți șo are
Un bogat sortiment de 

mărțișoare a pus în vîn- 
zare prin toate unități
le specializate din raion 
O. C. L. Produse In
dustriale Petroșani.

Procurați-vă din timp 
mărțișoare pentru cei 
dragi !

ÎN SLUJBA PĂCII $1 SECURITĂȚII
(Urmare din pag. l-a)

șite de N. Gastello, V. Talalihin, 
A. Matrosov, I. Smirnov, Zoia 
Kosmodemianskaia, Liza Ceaiki- 
na, V. Klocikov-Diev, D. Karbî- 
șev, M. Djalil și de mii și mii 
de fiice și fii eroici ai poporu
lui sovietic.

Zdrobind Germania hitleristă, 
armata sovietică nu numai că 
și-a apărat patria, dar a salvat 
întreaga omenire de înrobirea 
fascistă. Omenirea nu va uita 
niciodată faptele eroice ale po
porului sovietic, ale ostașilor so
vietici eliberatori. Războiul a 
confirmat marea superioritate a 
orînduirii sociale și de stat so
vietice socialiste.

împreună cu ostașii Armatei 
Sovietice, împotriva fascismului 
au luptat umăr la umăr ostașii 
cehoslovaci, polonezi, iugoslavi, 
iar mai tîrziu armatele romînă 
și bulgară. La zdrobirea milita- 
riștilor japonezi a participat ac
tiv eroica armată populară de 
eliberare a Chinei. Unul din re
zultatele istorice ale celui de-al 
doilea război mondial a fost a- 
pariția în Europa și Asia a mai 
multor noi state libere, a siste
mului mondial socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică.

Anul acesta Ziua Armatei So
vietice și Flotei Maritime Mili
tare se sărbătorește în condițiile 
construcției desfășurate a comu
nismului în U.R S.S. Rezultatele 
remarcabile ale primului an al 
septenalului bucură pe toți oa
menii sovietici. Producția glo
bală a industriei socialiste a de

pășit în anul 1959 aproape de 
40 de ori volumul producției Ru
siei țariste din anul 1913 și de 
4,7 ori — volumul producției U- 
niunii Sovietice din anul ante
belic 1940. In ritm și mai înalt 
se dezvoltă industria grea — te
melia temeliilor economiei sovie
tice.

Ritmul înalt de creștere a pro
ducției industriale și agricole 
sporește puterea țării și asigură 
creșterea neîntreruptă a nivelu
lui de trai al poporului. Crește 
în permanență venitul național, 
sporește salariul real, se reduce 
ziua de lucru; știința, cultura, 
arta, învățămîntul public, ocro
tirea sănătății, cuceresc mereu 
noi culmi. In țară se desfășoară 
o uriașă construcție de locuințe, 
se înalță cu sutele și miile, noi 
școli, spitale, creșe. A continuat 
să se dezvolte democrația socia
listă, crește și se întărește prie
tenia dintre popoarele U.R.S.S., 
se consolidează unitatea moral 
politică a întregii societăți sovie
tice, ies la iveală tot mai mult 
posibilitățile lui creatoare.

Bucurîndu-se de succesele con 
strucției comuniste în țara lor, 
oamenii sovietici se bucură din 
suflet și de marile realizări ale 
prietenilor din lagărul socialist. 
Prietenia Uniunii Sovietice cu 
țările de democrație populară 
este profundă și de nezdruncinat

Uniunea Sovietică și toate sta
tele socialiste promovează cu 
consecvență politica păcii. Prin 
natura sa, socialismul este in
compatibil cu războaiele de aca
parare.

Datorită guvernului sovietic, a- 
nul 1959 a fost anul slăbirii în
cordării internaționale. In S.U.A. 
declarațiile lui N. S. Hrușciov, 
luptător înflăcărat pentru pace, 
au deschis multor americani 
ochii asupra adevărului despre 
Uniunea Sovietică, despre poli
tica ei de pace, au dat lovituri 
inspiratorilor „războiului rece“.

Propunerile guvernului sovie
tic cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală, prezentate de 
N. S. Hrușciov la Organizația 
Națiunilor Unite, sînt sprijinite 
de milioane de oameni din toate 
țările. In raportul la cea de-a 
IV-a sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. tovarășul N. S. 
Hrușciov a declarat în aplauzele 
furtunoase ale deputâților:

„Putem afirma pe bună drep
tate că niciodată încă în decursul 
întregii istorii glorioase a sta
tului sovietic, apărarea țării 
noastre n-a fost asigurată atît 
de bine ca în prezent împotriva 
oricăror eventualități și atentate 
din afară. Niciodată încă influ
ența Uniunii Sovietice în trebu
rile internaționale, prestigiul ei, 
ca bastion al păcii n-au fost atît 
de mari ca astăzi".

U.R.S.S. este prima țară care 
a încetat experiențele cu arma 
atomică și cu hidrogen și a che
mat S.U.A. și Anglia să-i urme
ze exemplul. Dînd exemplu celor
lalte țări, U.R.S.S. reduce în mod 
sistematic efectivul forțelor sale 
armate. Numai în anii 1955-1958 
efectivul armatei și flotei sovie
tice a fost redus cu 2.140.000 
de oameni.

In prezent, la propunerea Con
siliului de Miniștri, Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. a adoptat 
hotărîrea cu privire la o nouă 
și importantă reducere a forțe
lor armate — cu încă 1.200.000 
de oameni. Astfel, Armata So
vietică și Flota Maritimă Mili
tară vor număra în rîndurile 
lor 2.423.000 de oameni. Această 
hotărîre a fost întîmpinată cu în
suflețire de poporul sovietic, de 
ostașii lui, precum și de oamenii 
progresiști din celelalte țări care 
doresc cu sinceritate pacea.

Armata Sovietică este vlăstar 
al poporului, ea este formată 
din muncitori, colhoznici, inte
lectuali, în ea sînt reprezentate 
toate naționalitățile din Uniunea 
Sovietică. Zi de zi, ceas de ceas 
armata este legată prin mii de 
fire de poporul ei, trăiește cu 
gîndurile lui.

Poporul sovietic manifestă o 
mare grijă față de forțele sale 
armate. Acestei griji ostașii îi 
răspund printr-o dragoste și un 
atașament filial. An de an se în
tărește tot mai mult prietenia 
tovărășească dintre unitățile de 
ostași și echipajele de marinari 
pe de-o parte și colectivele uzi
nelor, fabricilor. colhozurilor, 
sovhozurilor, instituțiilor de în- 
vățămînt pe de altă parte.

Forțele armate ale Uniunii So
vietice își întîmpină cea de-a 
42-a aniversare pline de forțe, 
strîns unite în jurul scumpului 
partid comunist, al comitetului 
lui central leninist și al guver
nului sovietic. Ostașii armatei 
și flotei, pătrunși de devotamen
tul fără margini față de poporul 
lor stau vigiienți de strajă păcii 
și securității patriei socialiste.

PROGRAM DE RADIu
24 februarie

PROGRAMUL 1. 8.00 Din pre- 
sa de astăzi, 9,30 Vreau să știu l 
10.00 ..Răsună cîntecul nostru 
pionieresc", „10,18 Construcțiile 
socialismului oglindite în crea
ția simfonică", 12,00 Curs de ini
țiere muzicală : Dicționar muzi
cal (XI). Despre timbrul sune
tului (reluare), 13.05 Concert 
de muzică din opere, 14,00 So
liști de muzică ușoară, 16,15 
Vorbește Moscova! 17,15 Con
cert de estradă, 18,30 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură. PROGRAMUL II. 15,30 
Muzică din filme de compozitori 
din țări prietene, 17,30 Muzică 
ușoară romînească, 18,05 Cînte- 
ce inspirate din trecutul de luptă 
al poporului nostru, 19,00 Con
cert de muzică populară romî
nească, 19,30 Teatru la micro
fon : „Marion Delorme" de Vic
tor Hugo, 21,45 Muzică simfo
nică romînească.

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul I : 5,00; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00; 
19,00; 22,00 ; 23,52. Programul 
II: 14,00; 16,00; 18,00; 21,30 
23,00.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
24 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Casa părintească; AL. 
SAHIA: Ceasul s-a oprit la 
miezul nopții; PETRILA: Ste
lele; LONEA: Escadrila „Lilia
cul"; ANINOASA : Marile fa
milii; LUPENI : Ani înflăcărați; 
BARBĂTENI : Răsfățatul; URI- 
CANI : O întîmplare extraordi
nară (seria Il-a).


