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Cu planul anual îndeplinit
Sectorul 111 al minei Vulcan

La începutul acestui an, colecti
vul sectorului III de la mina Vulcan 
s-a angajat să extragă peste sarcinile 
de plan 4000 tone de cărbune. Prin 
aplicarea planului de măsuri teh- 
nico-organizatorice, minerilor din 
abataje și galerii li s-au creat con
diții tot mai bune de muncă, fapt 
care le-a permis să-și depășească 
propriul angajament cu peste 5.000 
tone de cărbune. La abataje s-a intro
dus perforarea electrică, s-a trecut la 
deschiderea unor noi abataje fron
tale de mare capacitate, au fost 
aplicate o seamă de metode noi de 
muncă, ceea ce a făcut ca acest 
colectiv să poată raporta în ziua

de 17 decembrie îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan 
pe 1960. La obținerea acestui im
portant succes au contribuit toate 
brigăzile sectorului, în cursul anu
lui evidențiindu-se îndeosebi cele 
conduse de Boite Pavel — cea mai 
bună brigadă pe exploatare la fron
tale — Nicoară Ioan, Hunyadi loan, 
Karacsonyi Rudolf, Jurcă Emil și 
Șerban Nicolae. Colectivul sectoru
lui a obținut de asemenea însem
nate economii la prețul de cost prin 
îmbunătățirea calității cărbunelui, 
reducerea consumului specific și mai 
ales prin creșterea substanțiala a 
productivității muncii în abataje.

Inginerul Sur du Octavian, șeful sectorului, indică prim-maistrului 
miner Marian loan și maistrului lonașcu Constantin modul cum țre- 

b0T’ Fotografia « foit luată chiar-hr 
Ziua cind sectorul a trecut in anul 1961.

Cooperativa „Sprijinul minier* Lupeni
Anul acesta activitatea colectivu

lui cooperativei „Sprijinul minier“ 
din orașul Lupeni s-a îmbunătățit 
simțitor.

Pentru o mai bună deservire a 
populației, au fost deschise noi sec
ții ale cooperativei. La Vulcan, de 
pildă, s-au deschis secțiile foto, 
frizerie, reparații radio, croitorie. 
De asemenea, și la Lupeni au luat 
ființă două secții noi : de- coafură 
ți croitorie.

întregul colectiv al cooperativei 
„Sprijinul minier", avînd create 
condiții optime de muncă a reușit

să obțină în acest an însemnate 
rezultate. Zilele trecute, planul uh’- 
tății, atît la ramura industrială dt 
și lâ ramura neindustrială a fost 
îndeplinit. Cooperatorii lucrează a- 
cum în contul- aîiuhii viitor. Folo
sind mai- judicos materialele ei au 
realizat la prețul de cost o econo
mie în valoare de 39.000 lei;

O contribuție de seamă la obți
nerea acestor rezultate au adus-o 
secțiile de cismărie din Lupeni și 
din UricanJ conduse de comuniștii 
Cămărășan Simion, Iocobescu Du
mitru, Biro Dominic Și alții.

■■■ ............ ........~ - 1

Contribuția voluntară a locuitorilor - 
de dezvoltare gospodărească

Odată cu dezvoltarea centrelor mi
niere din Valea Jiului, satele și 
cătunele raionului își schimbă de 
asemenea neîncetat înfățișarea.

La baza dezvoltării satelor 
noastre stă în bună măsură con
tribuția voluntară a țărănimii 
muncitoare.

In ultimii ani, prin contribu
ția voluntară a țăranilor muncitori, 
în raionul nostru s-au obținut în
semnate realizări gospodărești.

în comuna Iscroni, de pildă, 
priii contribuția cetățenilor a fost 
lărgită cu două săli de clasă școa
la din centrul comunei, urmînd ca 
în anul 1961 să fie construită încă 
o sală de clasă. Astfel, prin con
tribuția populației, în comuna Is- 
crOni spațiul școlar necesar pentru 
învățămîntul de 7 ani a fost asi
gurat. în această comună, tot prin 
contribuția voluntară a locuitori
lor, s-a împrejmuit școala din Sur- 
duc, piața, și s-au executat și alte 
lucrări, realizîndu-se economii în 
valoare de peste 20.000 lei.

în comuna Cîmpu lui Neag s-a 
amenajat în acest an un cămin cul
tural în cadrul căruia se desfășoa
ră o bogată activitate culturală. 
Pentru anul 1961 locuitorii comu
nei Cîmpu lui Neag au votat sume 
importante pentru iluminatul pu
blic.

ELISEI GHEORGHE 
șeful secției organizatorice 
a Sfatului popular raional

Locuitorii din comuna Uricam 
au contribuit cu 32.000 lei la cons
truirea boxelor de beton în piața 
neorganizată. In anul 1961 ei vor 
construi două poduri peste Jiu in 
valoare de pestg 30.000 lei, tot 
prin contribuție voluntară.

Prin contribuția țăranilor mun
citori din satele aparținătoare ora
șului Petroșani, s-au construit po
dețe în cătunele Slătinioara și 
Galbina, iar în Dîlja Mare a fost 
curățat și repus în funcție bazinul 
de apă potabilă.

Pentru anul 1961 țăranii mun
citori din cătunele orașului Petro
șani au votat o sumă de 19.300 
lei contribuție voluntară care va 
fi folosită pentru reparații de 
școli, extinderea rețelelor de apă 
în Boțoni și satul Lunca, repararea 
drumului și podețelor înspre cătu
nul Roșia, precum și pentru alte 
lucrări de interes local.

Țăranii muncitori din satele Băr- 
băteni și Coroești au înzestrat că
minele culturale și unele școli cu 
mobilier și aparate de. radio, iar
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Întîinire cu scriitori
Sîmbătă seara, la clubul sindica

telor din orașul Lupeni, un grup 
de scriitori care vizitează Valea 
Jiului s-a întîlnit cu membrii cer
cului literar „N. Labiș" din locali
tate, cu responsabilii culturali din 
comitetele secțiilor sindicale de la 
mină, filatură, preparație, întreprin
derea de explorări precum și cu 
membri ai formațiilor artistice din 
cadrul clubului.

Cu acest prilej scriitorii s-au 
întreținut îndelung cu participanții 
la întîinire, au făcut recomandări 
prețioase membrilor cercului literar, 
în continuare, ei au citit din lucră
rile lor : Mihu Dragomir a recitat 
în fața participanților la întîinire 
poezia „Viitorul", Corneli u Leu a 
citit cîteva fragmente din cartea sa 
„Sînge și apă", Al. Șahighian a 
citit versurile „Pasărea măiastră".

A. MICA 
corespondent

Citiți în pegina IV-а:
• Să fie oprită mina agresorilor americani : O.N.U. continuă exami

narea situației din Congo ; Pericolul intervenției directe a for
țelor armate americane ; Rebelii lui Mobutu reprimă nestingheriți 
patrioții congolezi ; Declarația lui Kwame Nkrumah

• Plenara C.C. al P.S.U.G.
• Situația din Laos
■ încheierea lucrărilor sesiunii Consiliului N.A.T.O.

La secția turnătorie a U.R.U.M.P. își fac stagiul de practică 
numeroși studenți din anul I al facultății de electro-mecanică de la 
Institutul de mine din Petroșani. Muncind alături de turnători cu ex
periență, studenții au posibilitatea să însușească multe cunoștințe prac
tice. 1N CLIȘEU: Studenții Ferenczi Gheorghe, Staicu Mihai, Păs- 
culescu Mihai și Marinescu Fanase urmărind așezarea unui miez in 
forma de turnare.

Noi succese iu lupta pentru reducerea; „ . 
costului cărbunelui • таі bum

Recent, s-au încheiat la ex
ploatări calculele privind realiza
rea prețului de cost pe luna no
iembrie la producția brută. Cu 
această ocazie minerii au putut 
raporta noi succese în lupta pen
tru economii peste plan cit mai 
mari, lată 
obținute:

cîteva din succesele

tonă de cărbune 
lei mai ieftină"

in

„Fiecare 
cu Ml

Sub această lozincă au muncit 
luna trecută minerii de la Vulcan.
Știind că economii se pot obține nu
mai extrăgînd cărbune mai mult, 
mai curat și cu mai puține mate
riale consumate, colectivul acestei 
mine fruntașe în întrecerea socialis
tă pe bazin, a muncit cu elan pentru 
a raporta în fiecare zi rezultate tot 
mai bune. Strădaniile lui au fost în
cununate cu succes. în luna trecută, 
la mina Vulcan s-au extras peste 
5700 tone de cărbune peste plan, 
iar fiecare tonă de cărbune extrasă 
a revenit cu 6,21 lei mai ieftină de-

important mijloc 
a satelor
pentru anul 1961 au stabilit să 
contribuie cu suma de 15.500 lei 
la lucrările de reparare a școlilor.

Țăranii muncitori din comuna 
Bănița și-au propus pe 1961 să 
lărgească spațiul școlar cu 2 săli 
de clasă. Pentru acoperirea chel
tuielilor în acest scop țărânii mun
citori vor contribui cu suma de

(Continuare în pag. 3-a)
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•rșeau din adin- ♦ 
bune mai mult cu un consum de î си” t™eatl ct* imprețun-4,

tune * mt ■' tra&eau admc m piept aerul J 
doar *curat primăverii apoi se in- J 

'38,B0O“Tn.c.'‘ lemn, adică aproape •

, ... . . , . , î —Martie 1960. Ici colo pe cres-
at era planificat. In noiembrie, la î teie munților pieșuvi> zăpada încă 
Vulcan au intrat in explbatare noi ț zăbovea. Dar jos, la poalele 
abataje camera, un frontal, s-a ex- i munților, primii ghiocei, vestitorii 
tins armarea cu fier și bolțan in ga- . primăverii, își legănau în adierea 
lern, cu armaturi metalice in abata- Ș vîntului petalele mici albe 
je, mai ales:la frontale. Ca urmare,’ ... 
colectivul minei a putut extrage.căr- . Mt™T* care te?eau dln adm 
bune mai mult cu un consum de I cur.l P'rveau cu i . _ . . .
lemn redus. Pentru fiecare mie tone* mtle> tra?eau. adlnc..m ^rul *
de cărbune s-au consumat < ♦ dreptau spre casă. »
cu 3 m.c./1000 tone mai puțin de- î Pe ° bancă \n parcul din apro- 
cit prevedea planul. Cu această can- J Pierfa ™net ^mnoasa cițwa mi- J 
titate de lemn economisit minerii -neTl “dmirau primele semne ale 
de la Vulcan pot extrage circa 3.700 î Unul din ei par ea insa
tone de cărbune fără a folosi lemn j Preocupat de gindun. Intr-un tir- 
nou din depozit. î Vu le sPuse celorlalți:

. — Brigada noastră ia ființă
Si la Lupeni se pot obține ♦odată cu venirea celui mai

еСОПОтІІ Ia lemn . . trebui să luptăm pentru a deveni
. în cursul acestui an dar mai ales î ооэооо^^^эзэтеоосвѳооѳоеоѳевс 
in a doua jumătate, la mina ♦
Lupeni s-a extins considerabil sus- * CARNET 
ținerea cu înlocuitori ai lemnului. J
Așa de exemplu, în 11 luni ale a- • °оо<хюоеоооѳоооос<хэооосюоосюссоооос 
nului au fost armați cu armături din ♦ . .
șină de cale ferată sau cu profil î ° in°adă buna F Puternică, frun- 
T.H. peste 3600 m. iar cu bolțari J taf“- ~ . .
de beton peste 2000 m. galerii. De t , — 7, — ~~ ~~
asemenea, s-a extins susținerea те- I OT,&aaa Ungureanul - spuse 
talică în abatajele frontale. Acum. • un tl123r chipeș.
din frontalele sectorului III ca și* De vorbit o sa vorbească insă _ 
din unele frontale de pe stratele 5 I noi nu-t indiferent cum se ș
și 15 se extrage cărbune folosindu-se î tjOTuește, de bine sau de ran ~ 
susținerea metalică. ; altul.

Odată cu extinderea armării mo- • . —^dele au trecut.
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Au trecut' Ж 
derae.Ta тім“ьйрепі ă7căzut“îu-1 f lwdle F intr-adevăr minerii de Z 

w i 1 t -г- 1 4 Zr? Amnnasa au înr.p.tiut sa var- :nă de lună consumul specific de JZe ^oasa au început sa vor- j 
lemn de mină. Dacă în luna februa- ? beasc“ de ^ada lui Ungurea- ♦ 
rie 1960 pentru fiecare mie de tone ♦ ”«•. І dat denumirea de J 
de cărbune reveneau cîte 45,20 m.c. • ’^rigadă școală pentru ca rnine-^ . 
lemn de mină, în luna noiembrie lru erau cu toții absolvenți ai î 
consumul de lemn la o mie tone de î ^oUl de mr alții, inca ur- ț
cărbune a fost doar de 38,40 m.c. J mau ^coala de mineri sau de ațu- j 
din care la lemn de mină rășinos • torl Apoi după un timp. .

„ /топ . ♦ pe panoul de onoare al minei, а I35 m.c./lUUU tone. • Л , i j, I_____ • aparut și chipul tinarului șef de * 
* brigadă. In consfătuirile de pro- i 

iucție pe sector și exploatare nu- î 
mele minerilor brigăzii conduse J 
ie Ungureanu Vaside au fost de- J 
reori amintite. J

In sectorul ■ IV al minei Ani- J 
noasa, brigada de la abatajul

I. FLORESCU

(Continuare în, pag. 3-a)
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Cind colectivul depoului C..F.R. 
Petroșani și-a îndeplinit sarcinile 
anuale de plan, muncitorii din ate
lierele depoului s-au angajat ca în 
noul an 1961 să muncească mai 
bine, să scurteze termenele de repa
rații la locomotive. IN CLIȘEU : 
Șefii a trei brigăzi de reparații, tov. 
Josan Adrian, Crișan loan și Cazan 
Aurel, alcătuind planul decadal de 
reparații la locomotive.
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Un bogat calendar competifional pe 1961
Cu toate că pe stadionul Jiul in 

aceste zile nu se află decît harnicii 
constructori ai O.C.M.M.-ului, lu- 
crind cu spor la reamenajarea te
renului, pistei și tribunelor, la se
diul clubului sportiv se desfășoară 
o activitate mai intensă chiar decit 
în plin sezon sportiv. Noul consiliu 
al clubului a trecut la întocmirea 
bugetului și calendarului sportiv 
pe anul 1961. Ținînd seama de lip
surile ivite în activitatea vechii con
duceri operative a clubului (îndeo
sebi în ceea ce privește neglijarea 
unor discipline sportive), de criticile 
aduse și de propunerile făcute la 
ultima plenară a consiliului, noua 
conducere a întocmit în așa fel noul 
buget și calendar sportiv incit tu
turor disciplinelor li se acordă în 
anul 1961 aceeași atenție.

Peste 200 competiții oficiale
Studiind cu atenție posibilitățile 

existente în orașul Petroșani, în 
ceea ce privește pregătirea sporti
vilor de performanță la diferite dis
cipline, consiliul a stabilit afilierea 
la federațiile respective pe anul 1961 
a unui număr de 14 secții pe ramu
ri de sport. Aceasta va face posibil 
participarea reprezentanților clubu
lui sportiv Jiul la toate competi
țiile oficiale cu caracter raional, re
gional și național, la discplinel „• 
respective. Număruu acestor compe
tiții se ridică la peste 200, dintre 
care cel puțin jumătate vor avea 
loc la Petroșani. Să luăm de pildă 
secția atletism, neglijată în trecut, 
deși ea constituie, după cum se știe 
baza pregătirii sportivilor pentru 
orice disciplină.

Avînd în-vedere 
clubului vor activa 
atleți din Petroșani 
special elevi ai școlii Sportive de

. că în cadrul 
cei mai buni 

și Petrila și in

elevi, care se pregătesc de mai bi
ne de 1 an fără a avea însă posibi
litatea să participe la întîlniri ofi
ciale înafara raionului, calendarul 
sportiv al clubului pe anul 1961 
prevede participarea la următoare
le competiții : Concurs republican 
de sală (juniori) 21—22 ianuarie la 
București ; concurs republican de 
primăvară (juniori) 23 aprilie, la 
București ; concurs raional (pionieri 
și juniori, in două etape, aprilie, la 
Petroșani ; campionatul R.P.R. de 
juniori, în patru etape — pînă la 
finala pe țară — la București ; 
campionatul R.P.R. de seniori, în 
patru etape ,pină la finala pe țară, 
la Cluj ; cupa regiunii Hunedoara, 
în trei etape, pînă la finala de la 
Deva ; concurs republican pentru 
tineret, în patru etape, pînă la fi
nala pe țară, de la Brașov ; con
curs demonstrativ cu participarea 
lotului R.P.R. de atletism în 6—7 
august la Petroșani etc.

în total, atleții din cadrul clu
bului, vor participa în anul 1961 
la peste 30 de întîlniri oficiale. 
Toate acestea însă cer din partea 
atleților o intensă pregătire la an
trenamente sub îndrumarea unor 
antrenori competenți, numai astfel 
putîndu-se obține rezultatele scon
tate.

Am luat ca exemplu secția de 
atletism. Dar toate celelalte secți 
ca box, fotbal, gimnastică, haltere, 
hochei-patinaj, lupte, rugbi, popice, 
schi, șah, tenis de masă, tir și volei 
au pentru anul viitor un calendar la 
fel de bogat susținând în total peste 
200 întîlniri. Bugetul întocmit re
cent, prevede cheltuielile reclamate 
de aceste competiți, asigurîndu-se 
astfel baza materială necesară des
fășurării multilaterală a activității 
fiecărei secții. De remarcat că nu
mai în ziua de 6 august (Ziua mi-

nerului) vor avea loc întîlniri in
ternaționale de fotbal, volei și întîl
niri cu caracter republican de box, 
gimnastică, lupte și popice.

o

Activitatea comisiilor pe ramuri 
de sport — cheia succeselor

în ultima sa ședință consiliul de 
. conducere al clubului a repartizat 

pentru fiecare comisie pe ramură 
de sport un membru al consiliului 
care să răspundă, împreună cu pre
ședintele secției, de întreaga ac
tivitate desfășurată în comisia res
pectivă.

Pe baza experienței de pînă a- 
cum, s-a stabilit că baza tuturor 
succeselor este activitatea pe care o 
duce fiecare comisie pe ramură de 
sport în parte. Ori cît de mult s-ar 
strădui conducerea operativă a clu
bului, dacă nu este ajutată în mod 
efectiv și permanent de toate comi
siile pe ramuri de sport, rezultatele 
nu vor fi cele dorite, în acest scop 
s-a stabilit ca fiecare președinte de 
secție să raporteze lunar, în scris, 
consiliului clubului despre felul în 
care și-a dus la bun sfîrșit acti
vitatea respectivă, In același timp, 
antrenorii și instructorii voluntari 
au fost obligați să informeze con
ducerea clubului, săptămînal, asu
pra felului în care se desfășoară an
trenamentele, prezența sportivilor 
la antrenamente, conduita lor. Noul 
consdiu este hotărît să ia măsurile 
corespunzătoare împotriva oricăror 
abateri de la disciplină și 
de club, 
trenorilor 
siliului.

Pentru
clubului să se desfășoare conform 
calendarului fixat, este necesar un 
mai mare sprijin din partea mem
brilor susținători, numai astfel pu
tîndu-se asigura realizarea bugetu
lui pe anul 1961. Pînă la 12 ia
nuarie 1961 clubul va trebui să aibă 
cel puțin 5000 de membri. La rea
lizarea acestei cifre este chemat 
să-și aducă aportul fiecare simpati
zant al sportului din raza clubului 
sportiv Jiul, în felul acesta activi
tatea sportivă de performanță din. 
Petroșani se va schimba radical în 
bine.

viața 
atît a sportivilor și an- 
cît și a membrilor con-

ca întreaga activitate a

FOTBAL

Un util joc de verificare
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DUMINICĂ SPORTIVĂ LA LONEA
♦ • • • ♦ ••••••«•

J In ziua de 16 decembrie, la o- *
♦ rele 5 dimineața, colectivul sec-»
♦ torului I al E. M. Lonea rapor-*

I
ta că planul pe anul 1960 a. fost* 
îndeplinit. Această veste a um- j 
plut de bucurie pe toți tinerii» 
* din Lonea care au hotărît să » 

• organizeze duminică, in cinstea J 
I sectorului 1, mai multe întreceri J 
J sportive. Cu sprijinul organiza- * 
• V.T.M., consiliul asociației •
І sportive Parîngul a reușit să or- J 
* ganizeze întreceri de : J

• -* £ • • o»

sport. In urma concursului, locul I, 
la individual, a fost ocupat de Sfer- 
lea Melinte de la sectorul IV, pe 
locul II clasîndu-se Laczko Zoltan 
de la sectorul mecanic ;

BOX

ȘAH

Nu era încă 8 dimineața, cînd 
la clubul minier din Lonea au sosit 
șahiști din Paroșeni pentru a sus
ține o întîlnire de șah la invitația 
asociației sportive Parîngul Lonea. 
In jurul meselor de șah la care s-au 
întrecut paroșenenii și lonenii s-au 
strîns mulți tineri. Mai bine pre
gătiți, cei din Paroșeni au cîștigat 
întîlnirea cu 4Ѵг puncte la lVî- In 
continuare, tînărul șahist Lazăr Io
sif de la clubul sportiv Jiul Petro
șani a făcut o demonstrație de șah 
susținind un simultan la 10 mese 
cu șahiștii din Lonea cîștigînd 7 
partide ;

Deși de curînd înființată secția 
de box a prezentat duminică pe 
ring, pugiliști la aproape toate ca
tegoriile, întîlnirile fiind urmărite 
cu viu interes. Dintre câștigători a- 
miritim pe Soflin Gheorghe, Sandor 
Gheoarghe, Mereuță Gheorghe, Bo- 
bică Ștefan și Baki Csaba. Această 
întâlnire a fost organizată și cu sco
pul de a se selecționa cei mai buni 
pugiliști în vederea întîlnirilor cu 
tinerii din Lupeni și Vulcan din ca
drul Cupei 30 Decembrie care va fi 
organizată la Lonea în ziua de 25 
decembrie.

Seara a avut loc în cadrul clu
bului închiderea festivă a compe
tițiilor sportive cu un frumos pro
gram artistic prezentat de formația 
artistică a clubului tot în cinstea 
fruntașilor în producție, după care 
a urmat dans..

М. D.

TIR
V. HLOPEȚCHI 

corespondent
In aceeași dimineață s-au între

cut și trăgătorii cu arcul și arm. 
sport. La tir cu arcul, locul I a fosi 
ocupat de Drăgan Nicolae din sec
torul I. La tir cu armă sport, locul 
I а fost cucerit de colegul său de 
sector, Tudoran Nicolae ;

POPICE

In timp ce în club se întreceau 
șahiștii, pe arena de popice își dis
putau întîietatea amatorii acestui

Conform hotărîrii ultimei plena
re lărgite a consiliului clubului 
sportiv Jiul, privind întinerirea lo
tului de fotbal, duminică dimineața 
a avut loc la Petrila o întîlnire a- 
micală de fotbal între Minerul Pe
trila și o combinată a Jiului Petro
șani în care au jucat: Gram — Ca
zan, Tîlvescui Vekony — Cosmoc, 
Szoke (Minerul Lupeni) Ionică (e- 
c'nipa de juniori), Matyas (Minerul 
Aninoasa), Nagy, Rotaru (ambii de 
la Alba-Iulia), Crăciun, Ciurdăres- 
cu.

Despre concluziile tehnicienilor 
după această întîlnire ne-a vorbit 
tovarășul Remeny Tiberiu, antrenor 
secund al echipei de fotbal Jiul 
(antrenorul B. Marian este plecat 
la București.)

„întâlnirea de duminică a fost 
deosebit de utilă din mai multe 
puncte de vedere. In primul rînd 
jucătorii noi ca Ionică, Nagy și Ro
taru au dat o deplină satisfacție, 
în special Rotaru s-a dovedit a fi 
un centru atacant mai bun de cit

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

ne așteptam noi avînd o bună oriau- 
tare de coordonator al întregii îna
intări, simțul porții, tendință către 
jocul modern, mobilitate, precizie 
în șut, fantezie în joc. Este deci 
tocmai ceea ce ne trebuie nouă. Ne 
pare rău că în minutul 37 s-a acci
dentat și nu a mai putut da randa
mentul normal. Totuși cele două 
goluri înscrise de Rotaru au dove
dit, pe lingă celelalte calități, și 
eficacitatea lui la poartă. Sperăm 
că, 
rul
va încadra în scurt timp în forma
ția
los, Nagy deși este un element ta
lentat nu s-a încadrat atit de repe
de în jocul de duminică. Aș vrea 
să adaug cîteva cuvinte de laudă 
despre Szoke de la Minerul Lu
peni care a fost un adevărat Coor
donator al înaintării noastre.

Consider că întîlnirea de du
minică a fost deosebit de utilă și 
și-a atins pe deplin scopul".

Rezultat final : 4—2 pentru JJul.

printr-o muncă susținută, tînă- 
Rotaru, în vîrstă de 18 arii, se

noastră fiindu-ne de un real fo-

CUPA 30 DECEMBRIE
lenis de masa

Consiliul raional U.C.F.S. Petro
șani a trecut la organizarea tradi
ționalelor competiții în cadrul Cu
pei 30 Decembrie. Duminică dimi
neața s-au întâlnit în sala de sport 
a Institutului de mine echipele de 
tenis de masă ale asociațiilor Vo
ința, Știința, 30 Decembrie și Mi
nerul Petrila (celelalte asociații ca 
Minerul, Viscoza și Constructorul 
Lupeni, Minerul Vulcan și Parîngul 
Lonea, deși și-au anunțat participa
rea nu și-au trimis echipele).

Concursul de tenis de masă a fost 
câștigat de formația Voința Petro
șani ai cărei componenți au dovedit 
o bună pregătire.

, , Iată rezultatele tehnice.' Echipe 
băieți : Știința Petroșani — 30 
Decembrie Petroșani 5-0; Voința— 
Minerul Petrila 5-2 ; Știința — Mi
nerul Petrila 5-0; Voința — 30 
Decembrie 541 și Minerul Petrila— 
30 Decembrie 5-0. Individual fete. 
Pe locul I, Baban Ioana (Voința 
Petroșani), locul II, Aurora Dumi
trescu, (30 Decembrie), pe locul III 
Fetti Viorica (Știința Petroșani),

Câștigătorilor, atît pe echipe cîi 
și la individual li s-au înminat 
diplomele respective. O notă bună 
pentru asociația Știință care 
gurat o bună organizare a 
întreceri.

echipe, locul I a fost ocupat de 
Constructorul minier din Petroșani 
cu 830 p.d., urmat de Minerul Vul 
can cu 827 p.d. și Viscoza Lupeni 
cu' 787 p.d. La individual, Albu 
Zoltan de la Constructorul minier a 
totalizat 170 p.d. (rezultat corespun
zător categoriei de maiștri), Stre- 
jan Iosif, Vulcan, 168 p.d. și Gagyi 
Alexandru, Constructorul minier, 
155 p.d.

a asi- 
acestei

Popice
Toate echipele de popice, 

tegoria I-a, din cadrul raionului Pe
troșani, au participat duminică la 
o întâlnire dotată cu Cupa 30 De
cembrie, desfășurată la Vulcan 
Competiția, la 60 bile izolate a fost 
deosebit de disputată, rezultatele ob
ținute fiind din cele mai bune. P

de Ca-

întrecerile studenților
Pentru studenții Institutului de 

mine din Petroșani a devenit o 
tradiție ca în fiecare an să se or
ganizeze diferite competiții sportive 
in cadrul Cupei 30 Decembrie. A- 
nul trecut această cupă, organizată 
ca și în acest an la disciplinele bas
chet, volei și tenis de masă, a fost 
Cîștigată de studenții anului II. Dacă 
și în acest an studenții actualului an 
III vor cîștiga cupa, ea va rămîne 
defitiniv in cadrul acestui an; Iată 
deci interesul mare stirnit de între
cerile sportive din cadrul Cupei 30 
Decembrie din acest an. Pînă în 
prezent s-au desfășurat jocurile de 
volei in care rezultatele sint urmă
toarele : anul V —- anul IV 3—0 ; 
anul II — anul I, 3—2; anul III— 
cadre didactice 3—0 ; anul I 
— anul IV 3—1; anul III — 
anul V, 3—0; cadre didactice •** 
anul II, 3—2. In cursul acestei sap» 
tămîni se vor desfășura întîlnirile de 
baschet și tenis de masă urmind ca 
duminică seara să se întocmească 
clasamentul final și să se înmineze 
cupa mult disputată. ■

---------- ------=» ♦♦ ♦« ----------

Cupa Olteniei la handbal în 7
La sfîrșitul fiecărui an, orașul 

Ctaiova organizează „Cupa Olte
niei" la handbal în 7 la care invi
tă diferite echipe din Reșița, Tg. 
Jiu, Petroșani și alte orașe. Anul 
trecut, partîcipînd la această com
petiție, echipa de handbal în 7, de 
fete, a Școlii sportive de elevi din 
Petroșani și-a făcut debutul în com
petiții oficiale. Atunci, ea a înre
gistrat numai înfrîngeri, primind 
52 de goluri și înscriind doar trei. 
Și anul acesta, (sîmbătă și duminică) 
echipa de handbal în 7 (fete) a aces
tei școli a fost invitată la întîl
nirile din cadrul Cupei Olteniei

------- w ..... =---------

Campionatul raional de popice

Clasamentul la
Duminica trecută a avut loc ulti

ma etapă a turului din cadrul cam
pionatului R.P.R. de popice, faza 
raională, clasamentul fiind următo
rul : I. Constructorul minier Petro
șani 6—6—0 (27.762 p.d.) — 18 
puncte ; II. Minerul Vulcan 6—4--2 
(27.319 p.d.) — 14 puncte ; III.

sfîrșitul turului
Parîngul Lonea 6—4—2 (26.692 
p.d.) — 14 puncte ; IV. Minerul 
Lupeni 6—3—3 (26.885 p.d.) — 
12 puncte ; V. C. S Jiul 6—2—4 
(26.968 p.d.) — 10 puncte ; TV.
Constructorul Lupeni 6—1—5 
(25.685 p.d.) — 8 puncte ; VII.
Viscoza Lupeni 6—1—5 (25.654 
p.d.) — 8 puncte.

/ 
Rezultatele obținute acum dovedesc . 
cît de mult a progresat această e- ? 
chipă înțr-un singur an. Iată pe; 
scurt filmul meciurilor susținute la 
Craiova. In prima întîlnire a petro- j 
șănencelor cu formația C. S. M 
Reșița, rezultatul era de 10—9, 
cînd arbitrul de la masă a fluerat 

' sfîrșitul întâlnirii. Totuși arbitrul 
de centru a continuat meciul încă 
30 secunde timp în care reșițencele 
au egalat.

In a doua întilnire echipa petro- 
șăneană a învins pe Voința Craio
va cu 7—4 pentru ca în ultima în
tîlnirea să dispună cu 25 la 5 de 
Știința Tg. Jiu. Totuși formația din 
Reșița, reușind să învingă Voința 
Craiova cu 13—4, a ocupat locul I 
avînd în clasamentul general un 
gol primit mai puțin. Astfel, echi
pa din Petroșani s-a clasat pe locul 
II. Aceasta constituie totuși o vic
torie deoarece anul trecut 
s-a prezentat așa cum am 
mai sus.

La băieți formația din 
șani a ocupat de asemenea locul 
II la diferență de golaveraj de pri
ma clasată, Știința Craiova.

echipa 
amintit

Petro-

l 
f
? ?
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Ghiduri pentru turiști
Panighianț E. DELTA DUNĂ

RII și RAZELMUL („Călăuza 
turistică") Ed. tineretului, aproxi
mativ 130 pagini — 10 lei.

Prima ediție a acestei călăuze 
turistice este completată ‘ cu iti- 
nerarii din complexul lagunar Ra- 
zelm și cu noi indicații privind 
obiectivele turistice din această pi
torească regiune. Călăuza este 
ilustrată prin fotografii, iar schi
țele din itinerarii și harta Del
tei înlesnesc orientarea excursio
niștilor.

Șah
Ichim Tr. MECIUL TAL — 

BOTVINIK PENTRU CAMPIO
NATUL MONDIAL DE ȘAH — 
Ed. tineretului, aproximativ 110

. pagini — 3,50 lei.
) Lucrarea prezintă cele 21 de 
5 partide ale meciului dintre cei doi 
j t-tani ai șahului sovietic, fiecare 
? partidă fiind însoțită de comen- 
' tăriile autorului, care adesea se 

sprijină și pe părerile unor mari 
maeștri internaționali între care 
Petrosian, Tolluș.

în partea introductivă autorul 
face un scurt istoric al întîlnirilor 
pentru campionatul mondial de 
șah.
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CEA MAI MARE DORINȚĂ
Dacă cu cîțiva ani în urmă Gbe- 

orghe Popîrțac din comuna Bosia 
regiunea lași nu sar fi întâlnit la o 
acțiune de muncă voluntară cu Mi
truț al Lenii lui Căpraru poate că 
niciodată nu i-ar fi trecut prin 
minte că va ajunge unul din frun
tașii celei mai mari uzine termo
electrice din țară. Dar si nu anti
cipăm :

In ziua aceea tineretul din Bosia, 
mobilizat de organizația U.T.M., 
s-a apucat să repare un podeț. Cind 
l-a văzut pe Mitruț îmbrăcat în 
haine albastre și cu număr la mină, 
Gbeorghe nu s-a mai putut stăpîni 
și l-a întrebat;

— Măi Mitruț hainele-s tot de ' 
acolo ?

— Tot,
— Și chipiul ?
Mitruț izbucni în rîs.
— Da măi Gbeorghe, tot de a- 

cotc haine și cărți și tot ce vrei. 
Ce пи-ți vine a crede î

— Ba da. Numai că nu mă dumi
resc cum de vi le dă toate acestea 
așa, pe de gratis.

Convorbirea începută de cu dimi
neață, se termină abia seara, târ
ziu la căminul cultural. Lui Gbeor- 
ghe ii intrase în cap una și bună : 
trebuie să învețe. Ca să-și convin
gă părinții să-l lase la Iași, la 
școală, i-a trebuit aproape o vară în
treagă. Pînă la urmă tot a reușit. 
Cind a terminat școala profesională 
tatăl său nu mai putea de bucurie.

E drept, că atunci cind a trebuit 
să plece de acasă tocmai spre me
leagurile Văii jiului unde a fost 
repartizat, părinții s-au cam amă- 
rît dar mai apoi s-au învoit.

— Pleacă sănătos și să nu ne 
faci de rușine pe unde vei umbla 
— i-a zis tatăl său la despărțire.

Călcînd pragul termocentralei Pa- 
roșeni, proaspătul absolvent al șco
lii profesionale nu a uitat nici po- 
vața părintească și nici îndrumările 
date de profesori și educatori. In 
uzină, a fost repartizat ca sudor in 
secția de reparații termo-mecanice. 
După cîteva luni de. activitate, 
maistrul Crainic P. l-a eviden
țiat pentru calitatea lucrărilor 

. și conștiinciozitatea sa în mun
că. A mai trecut un timp. In 
drumat de muncitorii comuniști din 
secție, tînărul Popîrțac a învățat 
sudura autogenă, s-a specializat în 
executarea unor lucrări de tăiere, 
încărcare și asamblare în. fier. Pri
mit în organizația U.T.M., s-a do
vedit un membru activ și plin de 
inițiativă. Intr-o zi> a scris părinți
lor la Bosia o scrisoare. Nu se a-

semăna cu celelalte trimise țină a- 
tund.

Răspunsul l-a așteptat cu sufletul 
la gură, fără să sufle nimănui nici 
un singur cuvînt. De fiecare dată 
cînd dădea ochii cu poștașul Paro- 
șenilor, inima începea să-i bată mai 
puternic. In sfîrșit, a primit și plicul 
mult așteptat.

„Iți mulțumim pentru darurile 
și banii trimiși. Sintem mîndri de 
tine că ești fruntaș în producție și 
că reușești să cîftigi cite 1.500 lei 
pe lună. Noi o ducem bine. In ce 
privește rugămintea ta de a intra 
cu pămîntul în întovărășire, află 
că acest lucru l-am făcut încă de a- 
nul trecut. Toamna a fost bogată, 
roadele-s multe și-i tare bine..''.

...De la această întâmplare au tre
cut mai mulți ani. Azi sudorul Po
pîrțac Gbeorghe, deși tânăr, a de
venit un cadru de nădejde in între
prinderea unde lucrează. Fruntaș în 
procesul de producție, el își depă
șește cu regularitate sarcinile pla
nificate și stabilește uneori adevă
rate recorduri. Ca elev al clasei a 
IX-a a Școlii medii serale din Pa- 
roșeni. el dovedește multă sirguință, 
pregătindu-se cu tenacitate pentru 
politehincă. Recent, într-o convorbi
re avută cu sudorul Popîrțac Ghe- 
orghe la locul său de muncă, acesta 
a spus printre altele :

— Cea mai mare dorință a mea 
este de a mă arăta demn de condi
țiile minunate 
Muncitoresc 
retului din 
dezvoltarea

Contribuția voluntară 
a locuitorilor — 
important mijloc 

de dezvoltare 
gospodărească a satelor

(Urmare din pag. l-a)

45.000 lei precum și cu materiale 
de construcție din surse locale și 
prin muncă voluntară.

în adunările populare care au 
avut loc în ultimul timp, țăranii 
muncitori din Valea Jiului au ho- 
tărît să contribuie în anul 1961 cu 
suma de 97.800 lei la realizarea 
de noi lucrări gospodărești.

Trebuie subliniat că la realiză
rile obținute în ridicarea nivelului 
urbanistic al satelor, în mobilizarea 
țăranilor muncitori la contribu
ția voluntară, o rodnică activi
tate au desfășurat comitetele 
de cetățeni și îndeosebi deputății 
Ionașcu Petre, 
Aurel, Burlec 
Vladislav Ioan și alții.

în activitatea unor sfaturi popu
lare privind contribuția voluntară 
au existat și unele deficiențe, li
nele sfaturi populare nu au încasat 
ritmic sumele stabilite în adunări
le populare.

Sfaturile populare din raion au 
ca sarcină să acorde o deosebită 
atenție strîngerii sumelor votate 
drept contribuței voluntară pe anul 
1960, precum și cele stabilite pe 
anul viitor, astfel ca lucrările pro
gramate pe anul 1961 să poată fi 
executate în întregime în sezonul 
de vară și toamnă.

PUBLICITATE
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LUNA CADOURILOR
Cumpărăturile în vederea sărbătorii Anului nou, 
precum $1 procurarea cadourilor nu le lâsafi 

pe ultimele zile.
Vizitafi magazinele O.C.L. Produse Industri

ale din raionul Petroșani, unde veți găsi un bo
gat și variat sortiment de mărfuri pentru cado
uri pentru toate vîrsteie.
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De asemenea vă recomandăm să vIzHafl i: 
magazinele noasfre de jucării precum fi raioa- :î 
nele care desfac podoabe pentru pomul de larnfi. ii

CEI MAI BUNI
(Urmare din pag. I-a)

I este acum brigada cu cele mai 
I frumoase' rezultate. Economiile
• realizate de minerii săi se ridică
• la peste 30.000 lei pe 10 luni 
? din acest an, iar pe întregul an ei 
ț au dat peste plan mai bine de 
I 2000 tone de cărbune.
• ...Zilele trecute unul din șefii 
j de schimb ai lui Ungureanu, pe 
f
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nume Roșea loan, venise la bi
roul salariștilor să-și ridice foaia 
de salariu.

— Cît ai luat măi Roșea ? îl 
întrebă un ortac.

— 2.700 — răspunse acesta, fă
ră să se uite cine l-a întrebat.

— Nu știți noutatea ? intră în 
vorbă un alt miner mai în virstă 
Azi, mîine, trec cu planul în lu
na februarie.

Pentru un moment cei de față 
au rămas nedumeriți cînd au au
zit că brigada lui Ungureanu dă 
cărbune în contul celei de-a doua 
luni a anului viitor.

Roșea Ioan își împături banii și. 
băgindu-i în buzunar, le spuse cc- 

i lor de față :
J — Deh, ce să-i faci, pentru noi 
І primăvara vine mai repede. Noi 

o aducem...
Intr-adevăr, pentru minerii lui 

Ungureanu, semnele primăverii se 
arată de pe acum. Adesea în adîn- 
curi, în fața peretelui lucios de 
cărbune își aduc aminte de primă- 

Ș vara în care a luat ființă brigada
* lor...
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Stăncău loan, Bora 
Ion, Pudala Ion,

; pe care Partidul 
Romîn le-a creat tine- 
patria noastră pentru 
și pregătirea sa.

A. NICHIFOREL

1956 au avut 12 ani

care posedă diploma 
aceasta de Ministerul

PREPARAȚIA LUPENI
angajează un inginer pentru postul de inginer 

principal tehnolog dispecer.

Doritorii vor depune la biroul de personal al 

p reparației următoarele acte :

— Diplomă de inginer în una din specialitățile: pre
parare, chimie, electromecanică sau exploatare.

— Acte din care să rezulte vechimea de 3 ani în 

una din specialitățile de mai sus.
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Exploatarea minieră Aninoasa
Organizează între 1—14 ianuarie 1961, la școala de califi

care, concursuri pentru ocuparea posturilor declarate vacante de 
la data de 1 ianuarie 1961.

— posturi de maiștri mineri
— posturi de maiștri electromecanici
— post de tehnician
La concurs se pot prezenta persoane 

legală de maiștri sau școli echivalate cu 
învățământului și Culturii sau

acte din care să rezulte că la 1 iulie 
vechime în funcția de maistru.

Informații suplimentare la serviciul muncă și salarii, telefon 
12 —- mina Aninoasa.

Cererile se vor depune la secretariatul exploatării pînă la data 
de 1 ianuarie 1961.

Candidații vor depune la serviciul personal și învățămînt al 
unității pînă la data de 1 ianuarie 1961 următoarele acte :

— Autobiografie
— Diplomă sau certificat de studii
— Actul de vechime în funcția de maistru
— Certificatul de naștere tip R.P.R.

Colectivul sectorului UI de la mina Petrila a extras pina acum 
peste 6000 tone de cărbune în contul sarcinilor de plan pe 1961. Mi
nerii de aici au condiții pentru a spori în continuare producția de 
cărbune. Aceasta este de altfel și tema discuției în care s-au antre
nat minerii FLando Nicolae, Marian Sirnion, Floca Viorel și $ișu Vir

gil împreună cu tehnicianul Buciuman Nicolae și ing. Felea Mircea 
pe care-i vedem în clișeul nostru.

Buna întreținere a apartamentelor și respectarea normelor 
de conviețuire — In avantajul locatarilor

din țara 
se cons- 
moderne 
construc-

Dată fiind importanța mare a 
rezolvării problemei locuințelor, 
în Valea Jiului ca și în multe ora
șe și centre muncitorești 
noastră s-au construit și 
truiesc continuu locuințe 
și confortabile. Harnicii
tori dau în folosință în fiecare 
an sute de apartamente pentru fa
miliile minerilor.

Dar aceste locuințe, bun al în
tregului popor, trebuie îngrijite cu 
dragoste pentru ca să poată fi fo
losite de oamenii muncii un timp 
cît mai îndelungat.

întreprinderea de locuințe șl 
localuri din Petroșani a executat 
pină acum din planul de repara
ții curente la locuințe, peste 4497 
obiective constînd în lucrări de 
tencuieli, reparații de uși, ferestre, 
etc. La blocuri s-au făcut amena
jări de boxe și spălătorii, precum 
și la instalațiile de încălzire cen
trală.

în problema reparațiilor de lo
cuințe, atenția noastră a fost în
dreptată în acest an mai mult a- 
supra locuințelor din colonii. în 
această privință putem da exem
plu colonia Ștefan din Lupeni un
de am executat foarte multe repa
rații. Pentru anul viitor, planul de 
întreținere și reparații curente la 
locuințe este mai mare cu 7 la 
sută. De asemenea, în anul viitor

sînt unii
Pițigoi 

Dragoș 
cvartalul

vom executa și reparații capitale 
la locuințe.

La intrarea în blocuri sînt afi
șate regulamente și extrase din 
legea locativă care atrag atenția 
atît asupra obligațiilor I.L.L.-ului 
cit și a celor ce revin locatari
lor. Acest lucru a fost bine înțe
les de locatarii apartamentelor 4 
scara I blocul 17 Petroșani, 5 blo
cul 12 Petrila, 7 blocul" К Lonea, 
12 blocul В (Cina) Lupeni și alții 
care acordă o atenție deosebită în
grijirii apartamentelor lor.

Cu toate acestea, mai 
locatari, ca de exemplu 
loan, Ignătescu Vasile, 
Ioan de la blocurile din
Viscoza Lupeni, Alexandrescu Du
mitru și Ipinceanu Ioan de la Pa- 
roșeni, Popescu Constantin și Pîrva 
Joița de la.Petrila, Mocanu Cons
tantin și Maiorescu Ioan de la Lo
nea care se sustrag sistematic de 
la obligațiile ce le revin, nu-și tn- 
grijesc apartamentele în care locu
iesc. Sînt și din acei locatari care 
la plecarea din spațiul locativ 
pe care l-au ocupat nu lasă apar
tamentul în starea în care a fost 
cind s-au mutat în el.

Scările, de exemplu, sînt folosi
te în comun de locatari. întreține
rea și curățenia lor aparține aces
tora. Locatarii de pe scările 1, 2, 3 
de la blocul В Lupeni, scara II 
blocul F de la Lonea constituie un

locatarilor
bun exemplu în ce privește întreți
nerea și curățenia scărilor. Dar, la 
multe alte blocuri din Valea Jiu
lui această operație este neglijată, 
Așa procedează, de pildă, locata
rii de la scările 2, 3, 4, 5 blocul 
I Lupeni, scara VII blocul 16 Pe
troșani, scara I blocul G Lonea.

Se săvîrșesc de asemenea unele 
abateri de la regulile de folosire 
a apartamentelor din blocuri și de 
conviețuire care produc, dacă nu 
prejudicii, cel puțin neplăceri. Ni
meni nu poate să împiedice pe 
orice locatar să-și petreacă ziua 
onomastică, sau orice alt eveni
ment din viața sa, în familie. Săr
bătorirea nu înseamnă însă obliga
tivitatea 
piere de 
duse 
chise 
care 
van.

Cu toate că problemele locative 
au un caracter extrem de com
plex, neajunsurile pot fi înlăturate. 
Comisiile de femei, deputății, și 
lacatarii, trebuie să ne acorde un 
sprijin mai substanțial.

Să asigurăm o bună conviețuire 
în apartamentele din blocuri, 
îndeplinim obligațiile locative 
termen !

ALEXANDRU COSMA 
director I.L.L. Petroșani

de 
la 
fac

celor ce locuiesc în apro- 
a suporta zgomotele pro- 
aparatele de radio des- 
maximum, de tropăiturile 
să joace lămpile din ta-

să 
la

PROflRAM DE ®ADIO
20 decembrie

PROGRAMUL I. 6,10 Muzică 
interpretată de fanfară, 6,30 Emi
siunea pentru sate, 7,15 Cîntă tara
ful Gorjului din Tg. Jiu, 7,45 Due
te instrumentale de muzică ușoară, 
8,30 Muzică simfonică de compo
zitori romîni, 8,57 Coruri și dan
suri din opere, 9,30 Melodii popu
lare romînești. 10,00 Muzică ușoa
ră, 10,30 Curs de inițiere muzicală, 

, 11,03 Concert de estradă, 11,45 
Radio Prichindel. 12,00 Muzică 
populară sovietică, 12,40 Cîntă co
rul de copii al Radioteleviziunii, 
13,27 Valsuri, 14,000 Program emis 
de Studioul regional Iași, 14,30 So
liști de muzică populară, 15,20 Pot
puriuri de muzică ușoară. 15,42 
Muzică simfonică. 16,15 Vorbește 
Moscova ! 16,45 Cântece, 17,45 For
mații artistice de amatori la mi
crofon, 18,05 Muzică de cameră 
preclasică, 19.00 Revista economică 
radio, 20,30 Muzică ușoară de Ser
giu Malagamba și Vasile Veselovs- 
ki, 20,55 Muzică instrumentală ro- 
mînească, 21,30 Muzică de estradă 
de compozitori din țările prietene, 
23,17 Concert de noapte. PRO
GRAMUL II. 14,30 Muzică ușoară, 
15,00 Concert popular, 15,40 „Muzi
că corală din țări prietene", 16,15 
Tineri soliști la microfon, 16,45 
Tribuna radio, 17,00 Din viața de 
concert a Capitalei, 17,35 Emisiu
nea muzicală pentru copii. 18,15 
Muzică populară romîncască, 18,45 
Scriitori ieșeni, 19,30 Opera ..Bal 
mascat" 22,30 Muzică ușoară, inter
pretată de orchestre de coard
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Plenara С. C. al P. S. II. G. SĂ FIE OPRITĂ MÎNA AGRESORILOR
BERLIN 18 (Agerpres)
Potrivit comunicatului dat publi

cității la Berlin; între 15 și 17 de
cembrie 1960 a avut loc plenara 
ordinară a Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger-

Stabilirea relațiilor diplomatice 
între R. P. Ungară și Cuba
BUDAPESTA 18 (Agerpres)
La invitația guvernului Republicii 

Populare Ungare, o delegație gu
vernamentală cubană condusă de 
președintele Băncii Naționale a Cu
bei, Ernesto Guevara a sosit la Bu
dapesta.

La 18 decembrie, la Budapesta au 
avut loc tratative între delegațiile 
guvernamentale ale Republicii 
Populare Ungare și Republicii Cu
ba. Cele două părți au hotărît ca, 
în interesele întăririi ți lărgirii re
lațiilor de prietenie dintre popoa
rele ungar și cuban, să stabilească 
relații diplomatice între R. P. Un
gară și Republica Cuba și să pro
cedeze la un schimb de reprezen
tanți diplomatici la rangul de am
basadori.

HANOI 18 (Agerpres)
Postul de radio al guvernului le

gal al Laosului a transmis următcir 
rea declarație făcută de căpitanul 
Kong Le, comandantul garnizoanei 
Vientiane, în legătură cu plecarea 
trupelor guvernamentale din Vien
tiane : „După cinci zile de luptă 
eroică împotriva agresiunii între
prinse de Statele Unite și Tailanda, 
împotriva clicii trădătoare a lui 
Fummi Nosavan — Boun Oum, tru
pele guvernamentale, unitățile de 
luptă ale Patet Lao și tineretul 
înarmat din Vientiane au primit 
ordin să se retragă de pe pozițiile 
lor din oraș și să continue lupta.

Trupele guvernamentale trebuie 
să respingă atacurile trupelor ina
mice care sînt mult mai numeroa
se, fiind înzestrate de americani cu 
armament modern și avînd condiții 
favorabile pe teritoriul Tailandei 
pentru înaintare și pentru bombar
darea orașului Vientiane. în cursul 
luptelor trupele guvernamentale au 
dat exemple strălucite de eroism și 
adevărat patriotism. Ele au respins 
numeroase atacuri ale inamicului, 
au apărat fiecare petec de pămînt, 
au distrus numeroase puncte de spri
jin ale inamicului, printre care 
puncte de sprijin create pe terito
riile ambasadelor Statelor Unite, 
Tailandei și Vietnamului de sud, în 
clădirile serviciului de informații al 
S.LÎ.A. și misiunii americane pen
tru acordarea de „ajutor".

Ca urmare a acțiunilor noastre, 
inamicul a suferit pierderi ce se 
ridică în total la 300 de oameni.
în afară de aceasta noi am luat
100 de prizonieri. Printre aceștia se 
află soldați americani, tailandezi, 
sud-vietnamezi, jilipinezi și ciarikai-

----- O-----
Cluburi muncitorești 
și grădinițe în Cuba

HAVANA 18 (Agerpres)
La Havana s-au încheiat lucră

rile consfătuirii convocate de Con
federația oamenilor muncii din Cu
ba pentru examinarea problemei 
privind organizarea și construirea 
de cluburi muncitorești și grădinițe 
de copii.

In fața participanților la consfă
tuire, primul ministru Fidel Castro, 
a rostit o amplă cuvîntare.

In cuvîntarea sa, Fidel Castro a 
acordat o mare atenție creării în 
Cuba de cluburi muncitorești și 
grădinițe de copii care vor fi de 
un mare folos mamelor cubane, 
vor contribui la dezvoltarea spor
tului și culturii.

în încheierea cuvîntării sale, Fi
del Castra a declarat că revoluția 
cubană și-a realizat și își va realiza 
și în viitor toate obiectivele trasate.

mania. La plenară Walter Ulbricht 
a prezentat un raport cu privire la 
Consfătuirea de la Moscova a re
prezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești.

Plenara a aprobat în unanimitate 
raportul prezentat de Walter Ul
bricht, precum și activitatea dele
gației C.C. al P.S.U.G. la Consfă
tuirea de la Moscova și s-a decla
rat întrutotul de acord cu Declara
ția și Apelul către popoarele din 
lumea întreagă adoptate la Consfă
tuire. Intr-o rezoluție adoptată în 
unanimitate, plenara subliniază că 
Declarația și Apelul către popoa
rele din lumea întreagă confirmă 
justețea liniei generale adoptate de 
cel de-al 5-lea Congres al P.S.U.G- 
și a politicii duse de partid. Decla
rația Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 
va servi drept călăuză pentru acti
vitatea viitoare.

Plenara a discutat de asemenea 
sarcinile economice imediate ale 
Republicii Democrate Germane.

Comitetul Central a ascultat de 
asemenea raportul prezentat de Al
fred Neumann cu privire la situația 
preschimbării documentelor de par
tid.

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

DIN LAOS
șiști, doi locotenenți-colonei șt mulți 
alți ofițeri ai clicii trădătoare a lui 
Fummi Nosavan — Boun Oum. 
Am distrus și am capturat cîteva 
tancuri, automobile blindate, cano- 
niere.
' Mulți ofițeri și soldați ai trupelor 

rebele, care au fost înșelați de clica 
trădătoare și au acționat din con- 
strîngere, au trecut de partea gu
vernului.

Agresorii americani și tailandezi, 
precum și clica trădătoare a lui 
Fummi Nosavan — Boun Oum, tri
mit în permanență întăriri și arme 
din Tailanda, încearcă să ocupe 
Laosul și să-l transforme într-o co
lonie și o bază militară a lor.

Sarcina trupelor guvernamentale 
și a forțelor patriotice înarmate din 
țară este ca împreună cu poporul să 
desfășoare mișcarea pentru salvarea 
țării. Nu vom deveni robii State
lor Unite și Tailandei. Nu ne vom 
reîntoarce la o viață care înseamnă 
foame și mizerie în condițiile gu
vernării tiranice a lacheilor impe
rialismului american, așa cum a fost 
pînă la 9 august I960".

------- •= ♦♦ =-------

Împotriva cursei înarmărilor
LONDRA 18 (Agerpres) TASS 

transmite.
Comitetul partizanilor păcii din 

orașul Bristol a hotărît să organi
zeze o vastă campanie pentru strîn- 
gerea de semnături pe o declarație 
care condamnă cursa înarmărilor și

încheierea lucrărilor sesiunii Consiliului N.A.T.O.
PARIS 18 (Agerpres) — TASS 

transmite :
La 18 decembrie la Paris s-au 

încheiat lucrările sesiunii Consiliului 
N.A.T.O.; care au durat trei zile 
și care s-au desfășurat sub semnul 
întețirii cursei înarmărilor nucleare 
de către imperialiștii americani, sub 
semnul isteriei antisovietice, menită, 
potrivit calculelor căpeteniilor 
N.A.T.O. să justifice în ochii po
poarelor lor și ai opiniei publice 
mondiale planurile lor agresive.

Această linie și-a găsit expresia 
în comunicatul final al sesiunii Con
siliului N.A.T.O. în el se anunță 
că participanții la sesiune au luat 
cunoștință „cu un mare interes" de 
propunerile S.U.A. îndreptate spre 
sporirea continuă a puterii blocu
lui nord-atlantic, pe calea înzestră
rii forțelor armate ale țărilor mem
bre ale N.A.T.O. cu arme rachetă și 
nucleare. După cum se subliniază 
în cercurile ziaristice locale, aceste 
propuneri ale S.U.A. urmăresc în

Continuă examinarea 
situației din Congo

NEW YORK 18 (Agerpres)
In cadrul ședinței din după-amia- 

za zilei de 17 decembrie a Adunării 
Generale a O.N.U., care a examinat 
situația din Congo, au luat cuvîntul 
delegații Liberiei, Cubei, S.U.A., 
Belgiei, Ro-mîniei, Australiei, pre
cum și secretarul general al O.N.U.

Telegrama adresată de Ciu-En-lai 
lui A. Gizenga

PEKIN 19 (Agerpres)
Guvernul și poporul chinez vor 

sprijini și în viitor guvernul legal 
al Republicii Congo în frunte cu 
primul ministru Patrice Lumumba, 
vor continua să sprijine poporul 
congolez care luptă cu eroism îm
potriva colonialismului pentru păs
trarea independenței naționale și se 
vor pronunța cu hotărîre împotriva 
agresiunii și amestecului imperia
lismului american în Congo — se

Rebelii lui Mobutu reprimă 
nestingheriți patrioții congolezi

LEOPOLDVILLE 18 (Agerpres)
Știrile sosite din capitala Con

ge ului, Leopoldville, arată că re
belii lui Mobutu continuă să re
prime pe patrioții care au rămas 
credincioși guvernului legal și care 
resping regimul uzurpatorilor re
beli

După cum anunță coresponden
tul din Leopoldville al agenției 
Reuter, aici a devenit cunoscut că 
adepții lui Mobutu intenționează 
din nou să-l aresteze pe primul mi
nistru al provinciei Leopoldville, 
Kleofas Kamitatu, pe care îl consi

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

In sprijinul luptei poporului algerian 
pentru independență

CAIRO 18 (Agerpres)
în dimineața zilei de 17 decem

brie, în piața Al-Gumburia din 
Cairo a avut loc un mare miting 
de protest împotriva reprimării sîn- 
geroase a populației pașnice din 
Algeria de către colonialiștii fran
cezi.

La miting a rostit o amplă cu- 

stocarea de arme nucleare pe teri
toriul Angliei.

Declarația cere guvernului en
glez să renunțe la toate tipurile de 
arme nucleare, chimice și bacterio
logice și să reducă celelalte tipuri 
de armament.

:--------->«««ee-o«--

primul rînd înarmarea militariștilor 
vest-germani care jinduiesc după 
mijloacele de distrugere în masă. 
„Partenerilor atlantici" li se propu
ne să studieze minuțios aceste pro
puneri.

Invocînd așa-numita „primejdie 
comunistă", participanții la sesiune 
se pronunță pentru „menținerea e- 
chilibrului între forțele armate cla
sice și nucleare", precum și pentru 
„sporirea puterii" pactului nord- 
atlantic.

în același timp autorii comunica
tului varsă lacrimi de crocodil în 
legătură cu retragerea reprezentan
ților țărilor socialiste din Comitetul 
celor zece state pentru dezarmare 
care, după cum se știe, a fost trans
format chiar de membrii N.A.T.O. 
în frunte cu S.U.A., într-un para
van pentru cursa înarmărilor, pre
cum și în legătură cu „lipsa pro
gresului- în ce privește reunifica- 
rea Germaniei. Este însă, îndeobș

AMERICANI

NEW YORK 18 (Agerpres)
La ședința plenară din diminea

ța zilei de 17 decembrie a Adu 
nării Generale a O.N.U. au con
tinuat discuțiile în legătură cu si
tuația din Republica Congo.

spune în telegrama adresată de 
Ciu En-lai, lui A. Gizenga, locții
torul primului ministru al Republicii 
Congo.

După cum anunță agenția China 
Nouă, premierul Consiliului de Sta-, 
al R.P. Chineze, Ciu En-lai a adre 
sat această telegramă ca răspur.s 
la telegrama lui Gizenga în care se 
anunța mutarea provizorie a gu
vernului central al Congo la Stan
leyville.

deră ca fiind un adept ferm al lui 
Patrice Lumumba. Se anunță că 
mandatul de arestare a lui Kami
tatu a fost aprobat de Kasavubu. 
Rebelii l-au mai arestat odată pe 
Kamitatu însă au fost nevoiți să-l 
pună în libertate sub presiunea c- 
piniei publice.

Comandamentul trupelor O.N.U. 
privind cu îngăduință reprimarea 
adepților guvernului legal, a retras 
recent paza de la reședința lui 
Kamitatu și a altor oameni poli
tici — adepți ai guvernului legal.

vîntare Kamal Eddin Hussein, mi
nistrul Educației și Invățămîntului 
al R.A.U., care a condamnat asasi
natele în masă comise în Algeria.

La miting a luat cuvîntul de ase
menea Tufik Madani, reprezentan
tul guvernului provizoriu al Repu
blicii Algeria în Liga țărilor ara
be, care a caracterizat evenimente
le sîngeroase din Algeria ca fiind 
o nouă crimă a imperialiștilor fran
cezi și a blocului imperialist al 
N.A.T.O.

Cei 10.000 de participant la 
miting au adoptat în unanimitate 
o rezoluție în sprijinul luptei po
porului algerian pentru independen
ță.

te cunoscut, că tocmai politica de 
încurajare a militarismului vest- 
german, promovată de puterile oc
cidentale, este una din piedicile 
principale ce stau în calea unifică
rii Germaniei pe o bază pașnică și 
democratică.

In comunicat se subliniază că 
N.A.T.O. este hotărît să apere „li
bertatea" Berlinului occidental, cu 
alte cuvinte să mențină în centrul 
Europei un focar primejdios de 
spionaj și provocări împotriva ță
rilor socialiste.

Autorii comunicatului pun accen
tul pe necesitatea unor „consultări 
politice generale" în cadrul 
N.A.T.O. pentru a se realiza „o 
coordonare cît mai strînsă a vede
rilor și acțiunilor" ceea ce constituie 
de fapt o recunoaștere a existenței 
unor divergențe între „partenerii 
atlantici".

Următoarea sesiune ordinară a 
Consiliului N.A.T.O. va avea loc 
în luna mai 1961 la Oslo.

Pericolul intervenției 
directe a forțelor 
armate americane

LONDRA 18 (Agerpres)
Referindu-se la situația din Con

go, săptămînalul englez „New Sta
tesman" scrie; „In prezent pericolul 
îl constituie o eventuală interven
ție directă a forțelor armate ameri
cane sub pretextul de a dori să sal
veze Congoul de anarhie. Aceste 
trupe sînt instruite în momentul de 
față în regiuni tropicale în vederea 
folosirii lor în Congo".

Ziarul cere guvernului britanic să 
facă imediat demersuri la O.N.U. 
pentru ca Lumumba să fie pus în 
libertate „deoarece, potrivit cons
tituției, el este premierul Congou- 
lui“. Ziarul subliniază că pentru în
lăturarea haosului din Congo este 
necesară „reunificarea parlamentu
lui congolez și dezarmarea bande
lor înarmate care cutreieră țara".

Declarația lui Kwame 
Nkrumah

ACCRA 18 (Agerpres)
După cum anunță coresponden

tul din Accra al agenției France 
Presse, președintele Ghanei, Kwa
me Nkrumah, a declarat la 18 de
cembrie, în cadrul unui miting, că 
dacă secretarul general al O.N.U. 
Hammarskjoeld, nu poate traduce 
în viață hotărîrile acestei organiza
ții, el trebuie să-și părăsească pos
tul.

Nkrumah a subliniat că Orga
nizația Națiunilor Unite „nu ține 
seamă de propunerile care au 
drept scop restabilirea legalității și 
ordinei în Congo". în această si
tuație, a declarat președintele, po
poarele asiatice și africane trebuie 
și sînt obligate să-și retragă trupe
le din forțele armate ale O.N.U. 
și să constituie un comandament 
suprem afro-asiatic.

----- O-----

Restabilirea ordinei 
în Etiopia

PARIS 19 (Agerpres)
După cum anunță corespondentul 

din Khartum al agenției France 
Presse, în seara zilei de*18 decem
brie împăratul Etiopiei, Haile Se
lassie I, a rostit un discurs la postul 
de radio Addis Abeba.

„în timp ce mă aflam într-o 
vizită în țările prietene din Afri
ca și America Latină, pentru a dis
cuta probleme de interes general; 
și pentru a consolida colaborarea 
dintre Etiopia și aceste țări, a 
declarat Haile Selassie I, elemente 
lipsite de răspundere au dezlănțuit 
această rebeliune care a adus un 
mare prejudiciu țării".

împăratul a confirmat că prințul 
moștenitor Asfa Uassen este nevino
vat și se află în afara oricăror bă
nuieli.

Haile Selassie I a cerut tuturor 
soldaților care au participat la 
recenta rebeliune să se predea pri
mului post de control care le va ieși 
în cale.

După cum transmite corespon
dentul din Khartum al agenției 
France Presse, postul de radio Ad
dis Abeba a anunțat că la 19 de
cembrie pe liniile aeriene din Etio
pia se va relua comunicația obiș
nuită.

Totodată s-a făcut cunoscut că 
ministrul Informațiilor al Etiopiei 
a cerut tuturor ziarelor să-și încea
pă activitatea la 19 decembrie. Po
trivit unei declarații a postului de 
radio Addis Abeba, unele subuni
tăți rebele, care s-au retras în fața 
unităților credincioase împăratului, 
s-au refugiat în munții din jurul 
capitalei Etiopiei.
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