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Desemnarea reprezentanțilw 
îh comisiile secțiilor de votare

Prin cartierele zilelor 
noastre

In cursul acestui an cartierele 
noi, care au răsărit în anii regi
mului democrat-popular, se vor 
dezvolta necontenit, vor deveni 
mai frumoase. In cartierele noi 
din Petroșani, Vulcan, Lupeni și 
Paroșeni vor fi construite în a- 
cest an noi blocuri cu 448 aparta 
mente. In aceste cartiere vor a- 
pare noi unități comerciale și de 
deservire. In cartierul Viscoza II 
din Lupeni, de pildă, sînt prevă
zute să se deschidă la parterul 
unui bloc nou 8 unități comer
ciale, printre care magazine de 
produse industriale, articole de 
menaj, de legume și fructe, o li
brărie, o cofetărie. Asemenea ma
gazine se vor deschide și în car
tierele Dimitrov și Livezeni din 
Petroșani.

In cursul acestui an, prin grija 
sfaturilor populare, se vor obține 
noi realizări pe calea înfrumuse
țării cartierelor. Se vor amenaja 
parcuri, noi zone verzi, vor fi 
sădiți cca. 10.000 arbuști deco
rativi.
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* Cît de bogat este bilanțul rea- J 
j lizărilor social-culturale înfăp- î 
- tuite în Valea Jiului în anii pu- j 

terii populare! Fiecare an, în- j 
crustat pe răbojul vremii, în- * 
seamnă noi înfăptuiri pe calea î 
înfloririi Văii Jiului, noi locu- j 
ințe confortabile pentru oame- ♦ 
nii muncii, noi lăcașe de cui- t 
tură, școli, magazine, înseam- ț 
nă noi izbînzi pe calea spre o j 
viață tot mai fericită, mai lu-< ♦ 
minoasă. î

Noul an, 1961, va constitui о І 
etapă de noi realizări în dez-i 4 
voltarea social-culturală a Văii * 
Jiului. *
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Străzi moderne, 
lumină mai multă

In anul 1961 se vor executa im
portante lucrări de gospodărire 
comunală care vor asigura ridi
carea continuă a nivelului urba
nistic al localităților Văii Jiului. 
Modernizarea drumurilor, pavarea 
și asfaltarea străzilor vor contri
bui tot mai mult la întinerirea 
centrelor noastre muncitorești. 

t Pentru modernizarea de străzi în 
Petroșani, Lupeni; Petrila și Vul
can se vor cheltui peste 1.700.000

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

lei, iar 500.000 lei se vor investi 
pentru terminarea asfaltării șose
lei Petrila—Lonea.

In noul an, prin extinderea re
țelei de iluminat public, lumina 
electrică va pătrunde în nume
roase case noi. Rețeaua electrică 
se va extinde cu peste 5 km. Tot- 

!ată în centrele localităților Lu- 
peni și Vulcan se va introduce 
iluminatul fluorescent.

De asemenea se va extinde cu 
peste 4 km. rețeaua de apă pota
bilă precum și cea de canalizare.

Pentru fiii oamenilor 
muncii 

învățămîntul în anii puterii 
populare a devenit un bun al tu
turor fiilor oamenilor muncii. 
Partidul și statul nostru demo
crat-popular manifestă o grijă 
deosebită pentru dezvoltarea ba
zei materiale a învățământului. In 
Valea Jiului; în Cursul anului în 
care am pășit, vor fi clădite pen-

A1E6ERILE - IM EVENINENI 
DE FIARE ÎNSEnNÂTATE POLITICA

Peste două luni, la 5 martie 
1961, milioanele de oameni ai 
muncii de la orașe și sate vor alege 
pe noii deputați în Marea Aduna
re Națională și în sfaturile popu
lare. Alegerile vor constitui un eve
niment de mare însemnătate po 
litică, în care își găsește ilustrarea 
marea cucerire a poporului nostru 
— exercitarea întregii puteri de stat 
de către cei ce muncesc, adevărații 
stăpîni ai țării.

Poporul nostru se pregătește de 
alegeri însuflețit de marile reali
zări obținute sub conducerea par
tidului, de mărețele perspective 
de înflorire a patriei deschise de 
Congresul al III-lea al P.M.R.

în țara noastră a învins socia
lismul. In anii ce s-au scurs de la 
ultimele alegeri, pe harta patriei 
au apărut noi uzine și fabrici, dez
voltarea în ritm rapid a industriei 
socialiste a făcut să realizăm azi 
în numai 11 săptămîni întreaga pro
ducție industrială din 1938. Pro
gresele realizate în întărirea și lărgi
rea sectorului socialist al agricultu
rii, dezvoltarea multilaterală a agri
culturii, contribuie la îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu produse 
agro-alimentare și a industriei cu 
materii prime. S-au construit zeci 
de mii de locuințe pentru oamenii 
muncii in toate regiunile, noi școli 
și așezăminte de cultură și sănătate. 
In acest interval a fost îmbunătăți
tă salarizarea unor categorii largi 
de oameni ai muncii, s-au efectuat 
noi reduceri de prețuri la mărfurile 
de larg consum, care au sporit sim
țitor puterea de cumpărare a 
populației. Fiecare an aduce noi 
îmbunătățiri în traiul oamenilor 
muncii de la orașe și sate. Se dez
voltă continuu democrația socialis
tă, ia o tot mai mare amploare 
participarea activă a maselor largi 
populare la rezolvarea probleme
lor obștești.

Bilanțul bogat al înfăptuirilor

de la ultimele alegeri piuă azi con
firmă odată mai mult justețea po
liticii partidului nostru, dovedește 
din nou că între vorbele și faptele 
partidului nu există deosebire, că 
partidul călăuzește cu mină sigură 
poporul pe calea dezvoltării conti
nue a economiei naționale, și creș
terii bunăstării celor ce muncesc, 

însemnătatea deosebită a actua
lei campanii electorale constă în 
aceea că ea se desfășoară în atmos
fera de puternic entuziasm cu care 
clasa muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea dau viață mărețului pro
gram de desăvîrșire a construcției 
socialiste trasat de partid. întrea
ga pregătire a alegerilor decurge 
sub semnul luptei pentru îndeplini
rea la cel mai înalt nivel a sarcini
lor pe care Congresul al III-lea al 
P.M.R. le trasează muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor, țăranilor, 
inginerilor agronomi, muncitorilor 
din G.A.S. și S.M.T., intelectualilor 
de toate categoriile, întregului po
por. Campania electorală trebuie 
sttîns împletită cu lupta pentru rea
lizarea planului de stat pe 1961, a 
sarcinilor cantitative și calitative 
în producție, pentru pregătirea te
meinică a lucrărilor agricole de pri
măvară, pentru continua îmbunătă
țire a muncii în toate verigile apa
ratului de stat.

Alegerile vor constitui o străluci
tă manifestare a unității politico
morale a poporului în jurul încer
catei sale călăuze — Partidul Mun
citoresc Romîn, a Comitetului său 
Central în frunte Cu tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej. Alegerile de depu- 
tați pentru Marea Adunare Na
țională, organul suprem al puterii 
de stat, și pentru sfaturile populare 
vor constitui o nouă mărturie a de
mocratismului profund al orînduirii 
noastre, în cadrul căreia toate or
ganele puterii de stat, de jos pînă

(Continuare în pag. 3-a)

tru fiii oamenilor muncii 4 școli 
noi, moderne, cu cîte 16 săli de 
clasă. Vof fi predate școlile pen
tru învățămîntul de 7 ani din U- 
ricani și din cartierul Livezeni al 
orașului Petroșani iar la Vulcan 
și Petrila se va construi cîte o 
școală pentru învățămîntul mediu 
unde își vor putea continua studiile 
fiii oamenilor muncii, precum și ti
neretul muncitor. Noile unități, șco
lare vor cuprinde de asemenea în
căperi pentru laboratoare, atelie
re pentru politehnizare, biblio
teci, cabinete medicale.

Școlile noi sînt încă o dovadă 
grăitoare a grijii pe care o poartă) 
partidul și statul nostru demo
crat-popular creșterii noii gene-i 
rații de constructori ai socialis
mului.

In ultimele zile în localitățile 
Văii Jiului au avut loc adunări 
ale i organizațiilor obștești și ale 
oamenilor muncii din întreprin
deri și instituții pentru desemna
rea reprezentanților în comisiile 
secțiilor de votare.

La U.R.U.M.P., în cadrul adu
nărilor pe secții, au fost desem 
nați în comisi-ile secțiilor de vota 
re din orașul Petroșani următorii 
tovarăși: Rus Gavrilă, Dogaru 
illie, Chelaru Alexandru, Poli An
ton, Sînbu Sofronie, Ciora Iosif, 
Rub Iosif și alții.

Intr-o adunare a salariaților 
întreprinderii de industrie locală 
„6 August“ au fost desemnați to
varășii Flețan loan, Rusu Petru, 
Orosz Iuliu, Bota Gheorghe.

Lucrătorii din unitățile comer
țului de stat din Petroșani au 
propus drept reprezentanți ai lor 
în comisiile secțiilor de votare 
următorii tovarăși: Weinberger 
Pavel, Paljanos Adalbert, Schre-

O

ter Adolf, Fodor Carol, Cazma 
loan și alții.

Din partea întreprinderii de lo
cuințe și localuri au fost desem
nați ca reprezentanți în comisiile 
secțiilor de votare tovarășii Ma- 
kula Alexandru, Knebel Carol.

In cadrul adunării lucrătorilor 
Sfatului popular orășenesc Petro
șani au fost aprobate propune
rile ca în comisiile secțiilor de 
votare să fie desemnați tovarășii 
îodea Absolon, Nagy Maria, Ghi- 
țan Dumitru, Lazăr Franclsc, 
Balașco Gheonghe, Petruș Andrei, 
Bîr-că PaVel, Crăciun Elena, Mis- 
ohie loan, Kiss Ștefan.

De asemenea au fost desemnați - 
din partea lucrătorilor de la în
treprinderea comunală orășeneas
că tovarășii Ștolț Pavel, Buzin- 
schi Dumitru.

Adunări pentru desemnarea de 
reprezentanți în comisiile secții
lor de votare au 
celelalte localități

avut loc și în 
ale Văii Jiului.

Cu planul îndeplinit ritmic fi la toți indicii

НИ onei sapramini 
iodpice

• PE BAZIN 1320 TONE DE 
CĂRBUNE COCSIFICABMJ 
PESTE PLAN.

• MINA LUPENI — MINA 
CU CELE MAI BUNE REZUL
TATE.

Din primele zile de muncă 
ale noului an, minerii Văii Jiu
lui dovedesc prin fapte hoiarîrea 
lor de a face din acest an un 
an de succese mari în îndepli- 

j nirea sarcinilor de plan. La 
’ principalele mine ale bazinu- 
ij lui — Petrila, Vulcan și Lu- 

peni — prima săptămînă de 
£ munca s-a încheiat cu rezultate 

bune în producție. Minerii de 
la Petrila și-au depășit planul 
cu peste 
cei de la 
poziția 
100 tone
bjl și peste 325 tone de căr
bune energetic. La Lupeni, mi
nerii au pornit pe calea înde
plinirii ritmice a planului. De 
la depășirea planului cu 6 tone 
de cărbune în ziua de 3 ianua
rie, ieri dimineața minerii de 
aici aveau peste 1300 tone de 
cărbune date peste plan. Cu ex
cepția sectorului II, toate cele
lalte sectoare ale minei și-au 
depășit sarcinile cu 30—598 
tone de cărbune cOcsificabil.

Săptămînă s-a încheiat cu 
succes și pentru alte colective. 
Așa de exemplu, minerii sec
torului I Lonea se mîndresc cu 
faptul că au extras peste pla
nul lor mai bine de 30 tone de 
cărbune, cei de la sectorul II 
Aninoasa — sector al tineretu
lui' — și-au depășit cu peăte 

200 tone de cărbune planul pri
melor 7 zile. Trebuie relevat 
succesul minerilor din sectorul 
I Uricani care, exclusiv pe sea
ma creșterii ~ productivității 
muncii au dat peste plan 390 
tone de cărbune cbcslficabil.

Măsurile înfăptuite la timp 
aduc rezultate bune in producție

Așezat la birou șeful sectorului
Cimpa, ing. Giriperu Vasile, stu-
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450 tone de cărbune, 
Vulcan au pus la dis- 
economiei i
de cărbune cocsifica-

I
dia cu atenție deosebită un dosar 
destul de voluminos. Citea fiecare 
filă aflată în el, cîteodată medita cu 
încordare asupra ei și-și făcea în
semnări într-un carnețel, alteori 
zîmbea și punea numai un semn 
care însemna că problema respec
tivă este rezolvată.

Obiectul studiului 
iCiriperu era planul 
tehnico-organizatorice 
lui pentru crearea condițiilor ne
cesare realizării ritmice a sarci
nilor de plan în noul an. Șii, după 
un obicei bun, șeful sectorului 
controlează cel puțin de două ori 
ine săptămînă acest plan pentru a 
vedea ce s-a realizat din el, ce se 
află în curs de realizare și în ce 
stadiu se găsește ceea ce a mai 
rămas de făcut.

Ca urmare a preocupării față 
de această problemă, pînă acum 
la Cimpa I s-au obținut succese 
frumoase. După alcătuirea planu
lui de măsuri, s-a trecut la rea
lizarea treptată a prevederilor lui. 
încă în decembrie conducerea sec
torului a pus în lucru prelungi
rea galeriilor transversale nr. 9 A 
de la orizontul 602 și nr. 6 de la 
orizontul 557. După executarea 
lucrărilor, capacitatea de „înma- 
gazinare“ a acestor transversale 
a crescut de la 4 vagonete goale 

. cît era înainte la 10 vagonete, 
ceea ce a creat condiții mai bune 
de aprovizionare a brigăzilor de 
mineri.

In cadrul aceleeași acțiuni, la 
orizontul 632 s-au schimbat bate
riile de acumulatori la 2 locomo
tive LAM-4 aimenajîndu-se și' o 
stație de încărcare pentru ele, pen
tru deschiderea stratului V a fost 
plasată brigada lui Bocanu Ghe
orghe care, avînd condiții bune de 
muncă, a realizat pe lună 70 m. 
galerie armată în inele Т.Н., au 
fost pregătite și date în producție 
noile abataje nr. 1 și 7.

S-au mai luat și alte măsuri. 
La abatajul condus de Buda Iosif 
lucrurile nu prea mergeau cum 
trebuie, planul zilnic 
cărbunelui se realiza 
nicienii sectorului au

inginerului 
de măsuri 
al sectoru-

la extracți-a 
greu. Teh- 
văzut

minerul Buda nu poate face față 
problemelor abatajului. De aceea, 
șef de brigadă a fost numit mine
rul Butnaru Iordache. Insă, nici 
așa nu mergea lucrul. Atunci, bri
gada a fost preluată de comunis
tul Ignat Gheorghe care a orga
nizat în așa fel munca, îneît a- 
cum planul de cărbune al abata
jului se realizează zi de zi. O si
tuație asemănătoare a fost și cu 
brigada condusă de Moian Nico- 
lae. După ce a trecut să lucreze 
aici comunistul Farkas Ioan care 
și-a format o brigadă de tineret, 
lin abatajul lui se scoate zilnic 
cărbune peste plan. .

Pregătirea din timp a produc
ției a adus pînă acum succese fru
moase colectivului sectorului I 
Cimpa. Din prima zi planul pe 
noul an este realizat ritmic și 
depășit, calitatea cărbunelui este 
corespunzătoare cerințelor, secto
rul șe încadrează în consumul pla
nificat la lemn, iar la prețul de 
cost are deja economii apreciate 
ч circa 4 lei pe tonă (după cal

culele provizorii față de indicii de 
consum și posturile prestate). An
gajamentul colectivului este ca în 
luna ianuarie să extragă 800 tone 
cărbune peste plan.

In programul conducerii secto
rului I Cimpa se află pe primul 
plan acțiunea de introducere a au
tomatizării pompei de la orizon
tul 557, automatizarea pornirii și 
opririi transportoarelor cu racle- 
te, automatizarea pompelor de 
răcire la compresoare, apoi ilu
minarea abatajelor din blocurile 
II și III, introducerea cumulului 
de funcții la muncitorii care de
servesc .funicularul, punerea în 
funcțiune a stației de încărcare la 
orizontul 557 și alte obiective ale 
planului de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Realizarea acestora 
aduce sectorului economii 
24.651 lei la salarii, un spor 
productivității muncii de cca. 
la sută, economii de 60 m.

lemn rășinos, 1500 kg. exploziv, 
4500 buc. capse și reducerea pre
țului de cost cu 4,44 lei pe tona 
de cărbune extrasă.

MIHA1 ȘTEFAN

va 
de 
al 
15 
c.)

In prima săptămînă de mun
că din acest an colectivul sec
torului 11 de la mina Petrila 
și-a depășit planul de produc
ție cu peste 220 tone de cărbu
ne. Saccesul acesta constituie 
un puternic stimulent pentru 
toți minerii sectorului care s-au 
liotărit să extragă peste planul 
lunar cel puțin 1000 tone de 

cărbune. IN CLIȘEUL NOS
TRU : Minerii Nagy Alexandru, 
Moldovan Iosif, Stăncescu Ghe- 
orghe și Kiss Carol de la sec
torul II discutînd despre mun
ca și realizările brigăzilor din 
care fac parte.
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Spartachiada de iarnă 
a tinerelului

Stobătă 7 ianuarie a. c. în 
sala de sport a Institutului de 
mine Petroșani s-a desdășurat 
faza pe institut a spartachladei 
kle iarnă,la haltere și tenis de ma
să.

Iată campionii pe institut 
la haltere în ordinea categoriilor. 
Categoria pînă la 55 kg.; Pajiu 
Constantin anul V — 70 kg.; ca
tegoria 55—65 kg.: Tăbăcaru Li- 
viu anul II — 80 kg.; categoria 
65—75 kg. : Mânta loan anul ІГ 
—■ 85 kg.; categoria peste 75 kg.: 
Băran Ioan anul II — Q0 kg-

La tenis de masă la simplu bă
ieți locul întîi a fost ocupat de, 
Puchiu loan anul V. Pe locul do , 
>a clasat Roman Mințea, anul , 
III. La dublu băieți, locul întti a-' 
fost ocupat de cuplul Puchiu loan , 
- - Roman Mircea.

praf. TEODOR SZILAGYI

cu secții 
săptămînî 
făcut an-

la tahira te ji Рагівв
Ministerul Invățămîntului și1

Culturii a organizat pe muntele 
Paring o tabără de iarnă pentru 
elevii școlilor sportive 

. de schi. Timp de două 
elevii acestor școli au 
trenamente la schi pe grupe de 
băieți și fete sub îndrumarea unor 
cadre didactice cu o bogată ex
periență sportivă. La închi
derea taberei a avut loc un inte
resant concurs de schi ,1a urmă
toarele probe : Fond 3 km. juni
oare locul I Vlasca Viorica (Va
tra Dornei), II. Mănigină Con
stanța (Luceafărul Brașov), III. 
Mîndrilă Maria (Vatra Dornei). 
Fond 5 km. juniori categoria I: 
I. Săniuță Constantin (Luceafă
rul Brașov), II. Cențiu Aureli 
(Rîțnov), III. Stoian Moise (Rîș- 
nov). Fond 5 km. juniori catego
ria II: I. Rusu Constantin (Rîș- 
nov), II. Nan loan (Rîșnov), ЦІ. 
Volnescu loan (Luceafărul Bra
șov).

ȘTEFAN DANESCU
corespondent

PE ARENELE
Duminică 8 ianuarie 1961 s-a 

reluat campionatul orășenesc de po
pice rezervat echipelor din cate
goria Il-a la care participă 5 e- 
chipe masculine și 3 feminine.

După un început mai slab, care 
s-a manifestat la toate echipele 
(participante, etapa a V-a a ară
tat o oarecare revenire a echi
pelor dovedind o preocupare mai 
mare pentru ridicarea măestrîei 
sportive, lucru ce se oglindește 
și în rezultatele din ce în ce mai 
bune obținute. Iată rezultatele e- 
tapei a V-a• Constructorul tni- S. BALO1

I

A intrat în obișnuința minerilor loneni ca o parte din timpul 
lor liber să și-l petreacă la club, fie citind o carte, răsfoind vreo 
revistă, vizionînd spectacole, sau jucînd șah. Fiecare cu pasiunea 
iui. Alții, așa cum se vede și din clișeul nostru preferă arena de 
popice unde se dispută multe întreceri între muncitori. Spectatorii -1 
sînt prezenți și ei. i.

Șahul — sport al voinței și inteligenței — este îmbrățișat cu 
multă căldură de către copii. Viitorii „campioni" se pregătesc de 
pe acuma. Pentru asta îți trebuie antrenamente și iar antrena
mente. Și pretendenții la titlul de campioni sînt multi. De aceea 
la clubul sindicatului din Aninoasa pot fi văzuți aproape tzilnic 
mulți copii jucînd șah iar unii dintre ei studiind reviste, 
cum se vede și din clișeu Pană Petru-Marcel din clasa l-a se 
într-o dispută serioasă în fața tablei de șah cu un alt elev 
ceva mai mare, Popa Iulian din clasa a V-a. Dar vîrsta nu 
importanță.

O

Duminică la Lupeni a avut loc 
un interesant concurs de șah în 
cadrul ,,Cupei 24 Ianuarie" orga
nizat de către colectivul sportiv 
Energia Paroșeni.

Intîlnirea s-a desfășurat tip tur
neu, la ea luînd parte trei echipe: 
Energia Paroșeni, Parîngul Lonea 
și Minerul Lupeni, fiecare echipă 
participînd cu cîte 6 jucători. 
Cupa a fost cîștigată de Minerul 
Lupeni. S-au obținut următoarele 
rezultate : Minerul Lupeni — Pa
rîngul Lonea 6—0; Minerul Lu
peni — Energia Paroșeni 4—2; 
Energia Paroșeni — Parângul Lo-

DE POPICE
nier II Petroșani — Preparatorul 
Lupeni 2301—2094 p.d.; Jiul II 
Petroșani — Viscoza Lupeni 2175 
—2004 p.d.; Constructorul Lupeni 
— Retezatul Uricani 2035—1865 
p.d. Rezultatul dintre echipele fe- 
menine Minerul Vulcan și Mi
nerul Lupeni nu ne-a parvenit

In mod special s-au evidențiat 
popicarii: Enăchescu (Constructo
rul minier II Petroșani), cu 401!- 
p.d., Marcu Cornel (Preparatorul 
Lupeni) cu 383 p.d. și Hetz Ghe
orghe, (Retezatul Uricani) cu 388 
p. d.

Așa 
află 
dar 
are

I A N U A RIE"
nea 4%—ll/г- Cei mai buni 
hiști au fost Peter luliu, Mun- 
teanu Victor,
Modor Garol, de la Minerul Lu
peni, Ghiorgyi Iosif și Ghlorgyi j
Ioan de la Parîngul Lonea, iar de ■ 
la Energia Paroșeni, Ancilă Ti- I 
beriu și Calapod Constantin.

I. CIORTEA 
corespondent

șa-

Bădiu Gheorghe,

BOX
In cadrul Campionatului repu

blican de juniori la box duminică 
în sala cinematografului din Gim- 
pa s-a disputat prima întâlnire 
faza I pe colectiv între echipele 
de juniori din Lonea și Jieț. In- 
tîlnirea a fost cîștigată de tinerii 
pugiliști din Lonea cu scorul de 
7-5.

Cei mai buni jucători au fost 
Sofrin Gheorghe, Safta Nicolae, 
Berinean Nicolae de la Lonea și 

Vachold loan,Szanto Arpad,
Ginea Gavrilă și Costinaș Vladi
mir de la Jieț.

Oamenii muncii sesizează și vin cu sugestii
Sînt șofer la I.R.T.A. Petroșani. 

Avînd această meserie am cutreie
rat cu mașina Valea fiului în lung 
și-n lat. Drumurile asfaltate în ul
timii ani, sini bucuria noastră, a 
șoferilor. Mai zilele trecute am' 
primit sarcina să merg spre caba
na de la coasta lui Rusu. M-am ■. 
bucurat la primirea acestei sarcini. 
Voiam să văd și eu această cons
trucție frumoasă, înălțată special 
pentru ca oamenii muncii să-și poa
tă petrece zilele de odihnă în mij
locul naturii.

Am pregătit mașina pentru un 
drum greu și am plecat. Abia am 
ieșit din oraș și am și început să am 
emoții. Șanțul pentru conducta de 
apă ce a fost trasă de-a lungul că
tunului Maleia și care nu este as
tupat face această porțiune de 
drum impracticabilă. Motorul tră
gea din greu, opintindu-se. ‘Tare 
îmi era teamă că o ,să mă împot
molesc. Spre norocul meu și al 
mașinii, după vreo 200 de metri 
am scăpat de chinuri. Deși ând 
ne-ат apropiat de cabană, natura 
a căutat să ne pună piedici așter-

Duminică în sala de ispOTt a 
clubului sindicatelor din Lupeni 
s-a disputat primul meci din tu
rul campionatului categoriei A 
la volei între echipele Jiul Pe
troșani și C.C.A. La sfîrșitul ce
lor două ore cît a durat partida, 
victoria a revenit pe merit echi
pei Jiul care a învins cu scorul 
de 3—2 (15—13; 13—15; 15—9; 
9—15; 15—13).

Jucătorii ambelor echipe au 
prestat un joc frumos, colectiv, 
presărat cu faze spectaculoase. 

! pline de dinamism.
* Primul meci de campionat a 

arătat că echipa Jiul este o e- 
chipă matură, cu largi posibili
tăți de afirmare, demonstrînd 
multă coeziune și mobilitate în 
joc atît în atac cît și în apărare. 
.La capitolul condiție fizică, Jiul 
s-a dovedit mai puțin pregătit 
lucru ce s-a simțit mai mult în 
setul 4, set pe care de altfel l-a 
și pierdut din această cauză.

Voleibaliștii de la C.G.A. au 
fost adversari greu de întrecut, 
contribuind din plin la reușita 

f spectacolului.
f Primul set este cîștlgat de ju-
♦ cătorii de la Jiul fa capătul 
J unei lupte pasionante. Gazdele
• iau conducerea chiar de la în- 
І ceput și realizează pe rînd prin 
І (Crivăț, areindu-și un avantaj 
t serios de puncte pe care îl men- 
t țin pînă la sfîrșitul setului. In 
î această parte a jocului militarii 
îl încep să-și revină spre sfîirșit

Pe patinoarul „23 August" București 
Cupa Minerul"

I

MI HAI
I.R.T.A.

faptul că

a inaugurat 
eu o victorie

dar nu mai pot ajunge 
troșăneni care în mare vervă de - 
joc scot mingi aproape pune- ♦ 
tate. Setul doi este cîștlgat de î 
jucătorii de la C.C.A. Interesant I 
e faptul că oaspeții sînt conduși J 
și în acest set cu 6—0 apoi cu î 
9—4. Se părea că acest set va ! 
fi cîștigat cu ușurință de petro- |
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șăneni. Nimeni nu mai credea ♦ 
că militarii vor reușit să refacă * * 
handicapul. Dar, profitând de u- 
nele greșeli ale adversarului lor, 
jucătorii de la C.C.A, se apropie 
tot mai mult, egalează și apoi 
cîștigă setul II cu (15-13), Cei 
de al Ш-lea set este cîștlgat de 
jucătorii de la Jiul chiar mai 

ușor de cît arată scorul (15—9). 
Așa cum am arătat mai sus, 
setul 4 este cîștigat de militari, 
jucătorii de la Jiul dînd senine ♦ 
de oboseală. Ultimul și cel mal î 
frumos set a fost cîștigat de j 
gazde care în această parte a jo- ! 
cului au dat dovadă de voință, * 
întreeîndu-se pe ele însele obțl- • 
nînd prin aceasta și victoria fi- *

H

Asociații sportivă Minerul — 
Preparația Lupeni (Preparatorul) 
în colaborare cu comisia orășe
nească de hochei și patinaj 
U.C.F.S. Petroșani a propus Fe
derației ramîne de hochei și pa
tinaj să studieze posibilitatea or
ganizării „Cupei Minerul" pe pa
tinoarul artificial „23 August" 
idin București, Au fost invitate să 
participe echipele de hochei Ști
ința și Dinamo din București, 
Șurianul Sebeș, Chimia Tîrnăvenl 
și Voința Sighișoara.

Disputarea acestei competiții 
sistem turneu a fost propusă pen
tru zilele de 23—29 ianuarie.

In vederea meciurilor pe care 
le va susține, echipei Preparato
rul l-a fost repartizat de către 
Federația romînă de hochei și pa
tinaj echipament de hochei pe 
gheață. De asemenea, federația a 
solicitat asociației și 4 patinatori 
artistici (2—3 individuali și una

fiind în fața noastră un covor de 
Zăpadă, mei urcușul și nici zăpada 
nu mi-au provocat atîtea griji ca 
porțiunea desfundată pe care tre
buia s-o străbat la întoarcere.

Prămintat de acest gînd, m-am 
hotărit să vin cu propunerea ca cei

• care au dat dispoziția de săpare a 
șanțului, să ia și măsuri pentru as
tuparea lui grabnică. Aceasta spre 
bucuria șoferilor, a cetățenilor de 
pe Maleia și a iubitorilor de ex
cursii care se duc spre cabanele 
Rusu sau Paring.

OPREA 
foftr

Este bine cunoscut 
minerii care lucrează la locuri de 
muncă cu temperatură ridicată pri
mesc apă carbo-gazoasă. Pentru 
asigurarea apei carbo-gazoase ne
cesare minerilor din Lupeni erau 
necesare 30 de supape la recipien- 
ții de transportat apa carbogazoa- 
să in subteran. In acest scop, s-a 
făcut încă din luna noiembrie i960 
o comandă la atelierul mecanic al 
minei. Vremea trece și din cele
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nală.
O notă bună merită și spec

tatorii care de-a lungul meciului 
au susținut cu frenezie echipa, 
încurajînd-o tot timpul. Bun ar
bitrajul lui I. Ciortea — Ener
gia Paroșeni.

S-au evidențiat Brandemburg, 
Săndulescu, Crivăț și C. Gor- 
noviceanu de la Jiul și Chlriță 
Mincev, Schaffer, Butenko de la 
e.c.A.

C. COTOȘPAN
1

Oncea M.,
Lorlnez I., Vejdel 
L, Kocis M. II, 

Voiculescu V. și 
înaintași. Antreno*

pereche) pentru a face demon
strații în pauza întîlnirilor.

Iată acum lotul complet de 20 
de jucători care va reprezenta 
Valea Jiului în cadrul „Gupei Mi
nerul" : Imre B., Simota G., Zeil- 
ler F. — portari, Pop B., Srtiă- 
răndescu V., Matyas I., Bară E., 
Laszlo I. — fundași, Szdke S., 
Pop P., Hitter A., 
Gherghel R„ 
Gh., Paveliuc 
Patacky A., 
Pollak A. — 
Pătuleanu P.

De asemenea, au fost legiti
mați ca arbitri dr. Lorincz Ștefan, 
Cosma Aurel, dr. Mărilă Eugen 
și Hitter Ioan,

Avînd în vedere importanța a- 
cestei competiții, este necesar ca 
echipa Preparatorul Lupeni să ia 
toate măsurile în vederea intensi
ficării pregătirii jucătorilor atît 
din punct de vedere tehnic cît și 
a condiției fizice continuînd în a- 
cest scop antrenamentele la sală.

30 supape nu au fost executate de- 
cît 4. De e întrebat cdre-l situația 
supapelor, Papuc Stan, șeful ate
lierului dă mereu același răspuns : 
„Se fac, sînt în lucru".

Eu aș veni cu o propunere. In 
loc să spună mereu se fac, să spu
nă doar o singură dată că s-au fă
cut.

RACOLȚA ANA 
muncitor — mina Lupeni
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La magazia de materiale a mi
nei Lupeni se petrec lucruri care 
influențează bunul mers al mun
cii. Spre exemplu, cu cit ev a luni in 
urmă, s-au comandat perii circula
re de oțel pentru curățatul lămpi
lor de benzjnă, robineți pentru 
baia minerilor și alte materiale.

Comoditatea și lipsa de interes 
a tovarășilor de la magazie, fac ca 
lămpile să nu poată fi bine cură
țate și robinetele puse la punct. 
N-ar fi bine ca tovarășii de la ma
gazie să schimbe comoditatea cu
o

l

operativă ?

RADU AUREL 
muncitor — mina Lupeni
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Manta Angelica a prins „aripi“
Aplecată asupra strungului „losif 

Rangbeț" urmărește cum șpanul — 
asemenea unui șarpe — se încolă
cește pe lingă cuțitul care mușcă 
cu lăcomie din metalul sclipitor. 
Din tind în tind își strînge sub 
bărbie basmaua roșie cu buline 
mări albe măsoară cu șublerul, 
consultă o scbiță, apoi apasă pe 
manetă și universalul se învîrte cu 
viteză.

Deodată strungul se opreș
te spontan. Bara de oțel prinsă 
tn universal încalecă peste cuțit, Ră
cind ochii mari strungărița își șter
ge fruntea de sudoare și se uită 
neputincioasă la piesa prinsă în 
strung. Aruncă o privire în jur vrînd 
parcă să vadă dacă i-a văzut cine
va isprava. Ia cheia de universal și 
desface piesa. Simte o mină care 
o bate ușor pe umăr și o voce care 
parcă-i săgeta corpul.

— Nu le prea vezi la filetat, pă- 
pușo...

Fata rămase pentru un moment 
înmărmurită. Închide ochii și cîte- 
va secunde stă cu cheia în mină, 
li apare prin mirtte figura celui care 
stă acum în spatele ei și-i vorbește 
de la „superior". Pe cînd să-i răs
pundă, de strung se apropie maistrul 
atelierului.

— No ce ați rămas ca niște sta
ne de piatră l Grecule ajut-o...

Strungăriței încep să-i curgă la
crimile pe obrajii catifelați, care 
poartă urmele degetelor murdare 
de ulei.

Grecu Pavel ia cheia din mina 
fetei, aranjează piesa în strung, ve
rifică cuțitul.

— Nici cuțitul nu l-ai ascuțit bi
ne, cum vrei să meargă i

După ce ascute cuțitul la poli
zor, se întoarce la strung. Face cî- 
teva semne din ochi vecinilor ară- 
tînd spre fata care încă tot mai 
sughiță.

~ Nu mai plînge. Mai bine în
vață cum trebuie să lucrezi...

Devine mai serios și continuă :
— Bara de oțel trebuie s-o prinzi 

mai scurt în universal. Atunci cu 
siguranță că n-o să se mai îndoaie. 
Dar tu vrei să ne-o iei înainte ? 
Așa nu se poate...

...Această scenă s-a petrecut în 
secția strungirie de la U.R.U.M.P, 
unde Manta Angelica a fost repar
tizată să lucreze la un strung în 
paralel.

La terminarea schimbului Ange
lica își luă plasa și cu privirea în 
pămînt părăsi atelierul. Acasă se 
apucă din nou de plîns. Deodată 
își aminti de cuvintele profesorului 
de la Școala profesională din Turnu 
Severin. „Pentru a deveni un me
seriaș cu înaltă calificare trebuie 
să înveți și iar să înveți. Tehnica 
nu stă pe loc. Toate se pot realiza 
dacă există ambiție și botărîre".

Ce-i drept Angelica avea ambi
ție, vrea să arate că și o fată este 
in stare să devină un strungar bun. 
dar băieții ăștia din atelier toți se 
uită la ea ca la...

In minte îi licări un gînd și-și 
Zise pentru sine „Nu. N-am să mai 
pUng. O să le dovedesc că o să pot 
munci ca un strungar. La ședința 
‘D.T.M. o să le spun în față".
ч N-eu avut însă prilej. Colegii au

O grup
Recent, cu prilejul bilanțului 

de sfîrșit de an asupra rezultate
lor obținute în întrecere de către 
cele patru grupe sindicale din ca
drul sectorului VIII electromeca
nic al minei Aninoasa, grupa sin
dicală din secția funicular a fost 
declarată fruntașă.

Desfășurînd o activitate vie, o- 
rientată continuu spre rezolvarea 
sarcinilor de producție, sprijinind 
inițiativele și propunerile bune, 
membrii grupei sindicale de la 
secția funicular (responsabil tov. 
Ionescu loan) au obținut în ulti
mul trimestru al anului trecut 
Succese însemnate în muncă. Deși 
obiectivele întrecerii au fost reali
zate cu mult înainte de termenul 
prevăzut, grupa sindicală, îndru
mată de organizația de bază 
P.M.R. din sectorul VIII, nu și-a 
considerat munca încheiată. De e- 
xemplu, pentru a îmbunătăți și 
mal mult activitatea în timpul 
celor 8 ore de lucru și pentru a 
cunoaște mal bine rezervele inter
ne, între muncitorii din secție s-au 
organizat pe această temă schim- 

început să se poarte altfel cu ea. 
Nu rare ori o întreba strungarul 
Ionică Viorel :

— Angelica cum merge î Poți să 
te descurci ?

Fata, rușinoasă la început, dădea 
afirmativ din cap. Colegul ei Grectt 
Pavel n-o slăbea deloc, li explica 
cum trebuie să calculeze, cum să as- 
cută cuțitul. A ajutat-o și Dima Se
bastian.

Roadele ajutorului tovărășesc al 
colegilor de muncă nu s-au lăsat 
așteptate. Strungărița Manta Ange
lica a început să-și îndeplinească 
și să-și depășească planul lună de 
lună. Rebuturi din ce în ce mai 
puține, iar în ultimele luni deloc. 
Dar iată că...

...6 ianuarie 1961. Hala secției 
de strungărie te întîmpină ca de o- 
bicei cu zgomotul uniform al motoa
relor electrice, scrîșnetul zecilor de 
cuțite ale strungurilor ale. căror 
„limbi" mici se înfig în metalul 
sclipitor. Strungarii, atenți, urmăresc 
cu privirea cum piesele din strung 
iau forme diferite, măsoară cu sub- 
lerul, schimbă piese în universal a- 
poi din nou sparturi în inele se învîrt 
pe lingă cuțit căzînd pe tava de 
sub, strung.

Alături de strungul „losif Ran
gbeț" la care lucrează Manta An
gelica pe o mică masă sînt stivuite 
zeci de role de reglare la funicular. 
Fata cu basmaua roșie cu buline al
be, nici nu observă cînd se apro
pie Grecu Pavel, care e și locțiitor 
de secretar al organizației de bază 
U.T.M. pe secție.

— Ai făcut „aript- Angelica. 
Luna trecută ai întrecut pe rnulți. 
Și pe Dima și pe Ionică Viorel. Ai 
46 la sută depășire.

— Lucrez și eu ce pot 1
— Modestă ești 1
Manta Angelica este acum apre

ciată și considerată ca o strungări- 
ță bună.

FL 1ST RAFE
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Strungarul Svoboda Adalbert din secția mecanică a U.R.U.M. 
Petroșani execută în prezent piese pentru aparatele de cuplare la fu- 
niculare. Munca lui cere multă conștiinciozitate și precizie.

Membrul de partid Svoboda Adalbert, primește însă îndrumări 
prețioase din partea tov. Kereszî Ladislau, secretarul comitetului 
de partid din uzină, care a lucrat timp de 17 ani la strungul care a 
fost repartizat nu de mult strungarului Svoboda.

IN CLIȘEU: Tov. Kerezsi Ladislau și Svoboda Adalbert-dis- 
cută despre executarea unor piese.

ă sindicală
buri de păreri. Aceste întâlniri 
s-au transformat în adevărate 
schimburi de experiență care au 
dus la rezultate din ce în ce mai 
rodnice. S-a îmbunătățit trans-, 
portul pe funiclar. A cres
cut considerabil numărul pro
punerilor bune. Membrii grupei 
sindicale de la funicular au re
parat cu mijloace proprii 22 de 
cupe de transport degradate, 14 
manșoane de cuplare, 19 rame 
metalice, au recondiționat 28 roți 
alergătoare de funicular, nume
roase aparate de cuplare, zeci de 
rulmenți, papuci metalici și tam
poane. Printr-o folosire judicioasă 
a materialelor scoase de la ma
gazie, au economisit 100 kg. com
poziție realizînd în total o econo
mie de 63.600 lei. Conștienți că 
rezultatele obținute sînt impor
tante dar că ele nu epuizează 
nici pe departe posibilitățile exis
tente, membrii grupei sindicale 
și-au îndreptat atenția spre folo
sirea completă a utilajelor din 
secție. Ajutîndu-se reciproc, echi
pele, de revizie au desfășurat o

Alegerile — un eveniment de mare 
însemnătate politică

(Urmare din pag. l-a)

sus, sînt exponente ale maselor, sînt 
alese de oamenii muncii ale cărof 
interese și năzuințe le exprimă.

Alegerea zecilor de mii de de- 
putați în sfaturile populare regio
nale, raionale, orășenești, comunale 
constituie un prilej de analizare 
multilaterală a activității organelor 
locale ale puterii de stat în vede
rea îmbunătățirii continuie a aces
tei activități. în ultimii ani s-au 
lărgit atribuțiile și competența sfa
turilor populare ; ele administrează 
fonduri bănești însemnate, au în ad
ministrate directă industria locală, 
rețeaua comercială, organizațiile de 
construcții și alte sectoare impor
tante ale activității economice și 
social-culturale. Acționînd ca or
gane locale ale puterii de stat și 
totodată ca cele mai largi organi
zații de masă care stimulează ener
gia și inițiativa oamenilor muncii, 
sfaturile populare au obținut rea
lizări importante în activitatea lor, 
au acumulat o experiență bogată, au 
format cadre pricepute de gospo
dari, slujitori credincioși ai intere
selor poporului. Intrarea țării noas
tre într-o nouă etapă de dezvoltare 
pune în fața sfaturilor populare sar
cini tot mai complexe, face nece
sară ridicarea la un nivel mai înalt 
a întregii lor activități, sporirea ini
țiativei și spiritului lor gospodăresc, 
îmbunătățirea acțiunii de valorifi
care a resurselor locale, atragerea 
tot mai largă a maselor la o par
ticipare cît mai activă la rezolvarea 
problemelor de stat.

Dînd glas dorinței fierbinți a 
oamenilor muncii de a-și închina 
toate forțele muncii creatoare pen
tru înflorirea patriei socialiste, cam
pania electorală va demonstra tot
odată adeziunea unanimă a poporu
lui nostru față de politica externă

activă
activitate mai bine organizată. O- 
perativitatea lor a dat posibilita
te întregului personal de la funi
cular, inclusiv celor de la încăr
care să folosească utilajele exis
tente la un coeficient de funcțio
nare mai ridicat decît înainte. La 
acest lucru a contribuit mult și 
grija permanentă a muncitorilor 
și tehnicienilor vîrstnici, cu o bo
gată experiență în muncă cum sînt 
de exemplu tovarășii Suhan Fran- 
cisc, Iovan Liviu, Ionescu loan și 
Iuhasz loan care zi de zi au în
drumat activitatea muncitorilor 
tineri ajutîndu-i să-și ridice cali
ficarea în meseria exercitată.

Atitudinea hotărîtă a grupei sin
dicale față de orice manifestare de 
indisciplină, criticile adresate ce
lor care dovedeau dezinteres la 
locul de muncă au contribut la 
îmbunătățirea muncii în sector. 
Comitetul sindicatului minier Ani- 
noasa are datoria să extindă ex
periența pozitivă dobîndită de 
igrupa sindicală de la funicular 
în munca cu oamenii.

A. N1CH1FOREL 

de pace a partidului și guvernului, 
politică bazată pe principiile leni
niste ale coexistenței pașnice și ur
mărind cu consecvență dezvoltarea 
colaborării internaționale, zădărni
cirea uneltirilor cercurilor imperia
liste agresive, instaurarea unei păci 
trainice.

Ca și în alegerile trecute, Par
tidul Muncitoresc Romîn prezintă 
candidați comuni cu sindicatele, 
U.T.M., cooperația, mișcarea fe
meilor și alte organizații obștești, 
culturale și științifice în cadrul 
Frontului Democrației Populare, în
truchipare a unității politico-mora
le a întregului popor în jurul par
tidului. Campania electorală va ex
prima botărîrea poporului nostru 
de a-și închina toate forțele înfăp
tuirii politicii partidului, hotărîri- 
lor Congresului al lll-lea.

Participarea activă a celor mai 
largi mase la întreaga desfășurare 
a campaniei electorale, prevederile 
legii noastre electorale cu privire 
la desemnarea candidaților precum 
și la asigurarea dreptului de vot 
tuturor cetățenilor care au împlinit 
18 ani, fără nici un fel de îngrădiri 
și fără deosebire de naționalitate, 
sex, religie, grad de cultură, profe
sie sau durata dotnicilierii — re
flectă superioritatea democrației so
cialiste, la temelia căreia se află 
lichidarea exploatării omului de 
către om, conducerea statului de că
tre oamenii muncii.

Zilele acestea începe desemnarea 
candidaților în alegeri. Candidații 
F.D.P. sînt propuși de organizațiile 
oamenilor muncii sau de adunările 
generale ale oamenilor muncii. A- 
cest fel profund democratic de de
semnare a candidaților asigură ca 
deputății în Marea Adunare Na
țională și în sfaturile populare să 
fie reprezentanți autentici ai poporu
lui, ieșiți din rindurile muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor, din rîn- 
durile femeilor și tinerilor, ale oa
menilor muncii romîni și de alte 
naționalități. Fără îndoială că în 
toate circumscripțiile electorale vor 
fi propuși drept candidați cei mai 
buni dintre cei mai buni 
oameni ai muncii, devotați cu 
trup și suflet cauzei socialismului, 
bucurîndu-se de o înaltă autoritate 
și prețuire pentru munca lor entu
ziastă și rodnică, pentru legătura 
lor strînsă cu masele, bogata activi
tate obștească, calitățile de buni 
gospodari.

Oamenii mai vîrstnici n-au uitat 
că mult trîmbițatul „vot universal*-  
de pe vremea regimului burghezo- 
moșieresc se concretiza în lipsirea 
prin lege de dreptul de vot a mai 
bine de jumătate din populația țării 
(tineretul, femeile, funcționarii de 
stat, militarii), ștergerea de pe lis
tele de alegători a celor care nu 
inspirau încredere guvernelor bur- 
ghezo-moșierești, restul cetățenilor 
avînd dreptul de a „alege1 între 
candidații propuși de o droaie de 
partide burgheze.

Un asemenea drept de a „alege", 
precum și represiunile polițienești,

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

La îndemnul organizației de partid
Pe la jumătatea lunii decem

brie, la una din ședințele de ra
port din biroul inginerului șef, 
s-a discutat despre scăderea recu
perării globale, care ajunsese cu 
mult sub cea planificată. Cînd 
tov. Ardelean Victor, șeful pre- 
parației Lupeni și-a făcut apari
ția în birou, pe fața lui se ve
dea o umbră de amărăciune. Nici 
nu se așezase pe scaun. Lși aținti 
privirea spre colțul unde stătea 
Tigoianu Florea, secretarul Orga
nizației de partid. Apoi rosti:

— Ce ne facem tovarăși, la re
cuperarea globală am atins deabia 
73 la sută. Dăm totul peste cap 
și asta tocmai acum la sfîrșit de 
an. Tehnicienii din jur s-au pri
vit unii pe alții și n-au spus nici 
un cuvînt. Cunoșteau de cîteva 
zile scăderea continuă a recupe
rării globale dar nu reușiseră să-i 
descopere cauza. Calm, glasul se
cretarului de partid, întrerupse 
tăcerea.

— Cred că nu trebuie să pier
dem timpul. Să cerem sprijinul 

operațiile bandelor de ciomăgaș'i, 
fraudele electorale tradiționale în 
alegerile din trecut, fac și azi parce 
din arsenalul „democrației" occi
dentale . Spre a asigura „succesul" 
candidaților aflați în slujba mono
polurilor se recurge la cele mai in
genioase metode de falsificare „le
gală" a voinței alegătorilor. O ima
gine grăitoare a „votului egal" în 
condițiile capitalismului au furni
zat ultimele alegeri din Franța, 
unde pentru a alege un deputat co
munist au fost necesare 388.320 vo
turi, în timp ce un deputat din gru
parea ultrareacționară și ultracolo- 
nialistă a lui Soustelle a fost ales 
cu numai 19.169 voturi,, deci de 
20 de ori mai puține. Muncitorii a- 
gricoli negri din „orașul corturilor" 
de lîngă Sommersville, în S.U.A., 
au primit ordinul de a-și evacua „lo
cuințele" mcepînd de la 1 ianuarie 
1961 acesta a fost răspunsul pro
prietarilor de plantații față de „în
drăzneala" negrilor de a fi votat la 
ultimele alegeri. Așa arată „ălegeri- 
le libere" în Occident.

In condițiile democrației socia
liste, campania electorală reprezin
tă un mijloc minunat de activizare 
politică a maselor, de dezvoltare 
a conștiinței lor socialiste. Aceasta 
pune în fața organizațiilor de 
partid, a organizațiilor de masă, a 
agitatorilor sarcina desfășurării u- 
nei munci politice vii, sistematice, 
avînd drept principal conținut mo
bilizarea maselor la înfăptuirea 
sarcinilor puse de partid, lămuri
rea prevederilor sistemului nostru 
electoral și a superiorității demo
crației socialiste asupra „democra
ției" burgheze ; popularizarea mari
lor realizări ale puterii populare ca 
și a înfăptuirilor sfaturilor popu
lare ; explicarea temeiurilor po
liticii de pace a R. P. Romîne și 
a celorlalte țări socialiste.

în centrul întregii munci politice 
de masă trebuie să stea populariza
rea concretă, documentată, a sar
cinilor și perspectivelor mărețe ce 
decurg din hotărîrile Congresului 
al Ш-lea al P.M.R. Campaniilor 
noastre electorale le este specific ca
racterul de lucru. Și de data aceas
ta, încă în cursul pregătirii alege
rilor, e necesar să fie luate măsuri 
operative pentru înfăptuirea, cu spri
jinul maselor, a propunerilor și su
gestiilor alegătorilor, pentru care 
există posibilități de rezolvare.

Clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, toți oamenii mun
cii de la orașe și sate sînt 
hotărîți să întâmpine alege
rile cu noi succese în munca lor 
creatoare pentru întărirea continuă 
a regimului democrat-popular și în
florirea patriei socialiste. întreaga 
campanie electorală, alegerile de la 
5 martie vor constitui o puternică 
afirmare a voinței poporului romîn 
de a lupta pentru victoria deplină 
a socialismului în Republica Popu
lară Romînă, pentru triumful cau
zei păcii.

(Articol de fond apărut în „Sân- 
teia'-ty.

comuniștilor, al întregului colec
tiv.

A doua zi, pe zidul spălătoriei 
și la panoul pentru afișe au apă
rut două lozinci care chemau 
muncitorii preparaiori la intensi
ficarea eforturilor în vederea creș
terii recuperării globale. La che» 
marea organizației de partid a 
răspuns întregul colectiv al în
treprinderii în frunte cu comu
niștii. Și cu această ocazie frun
tașii Ciula Vasile, Ghiciu losif, 
Wilk Emil, Ologu Ioan, Muntean 
Gheorghe, Hroștea Mihai și Si- 
bișan Victor și-au spus cuvîntul. 
Ajutorul lor s-a cunoscut la fie
care loc de muncă. Recuperarea 
globală a început să crească zil
nic. La sfîrșit de lună inimile s-au 
umplut de bucurie. Preparatorii 
au raportat îndeplinirea și depă
șirea recuperării globale, alături 
de celelalte realizări. Apelul că
tre colectiv, forța mobilizatoare a 
comuniștilor din întreprindere 
s-au dovedit rodnice și eficace.

DRAGAN PETRU 
corespondent preparația Lupeni



STEAGUL ROȘU

MOSCOVA. Corespondentul A- 
gerpres transmite ;

Ieri dimineața s-a deschis ple
nara ordinară a Comitetului Cen-

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

Dezvoltarea combinatului 
metalurgic 

„Klement Gotwald”
PRAGA 9 (Agerpres)
Agenția CETEKA transmite _

la 8 ianuarie la cel mai mare com
binat metalurgic din Cehoslovacia

Klement Gotwald" din Kuncice 
— a fost dată în exploatare de 
probă o nouă baterie de cocs. A- 
ceastă baterie a fost construită în 
20 de lunj. Totodată a început cons
truirea celei de-a zecea și ultimei 
baterii de cocs a combinatului pre
văzută să intre în funcțiune în a- 
nul 1962.

că

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

La Sofia a intrat în funcțiune 
o fabrică de antibiotice

SOFIA 9 (Agerpres)
La 8 ianuarie, la Sofia a intrat 

în funcțiune o fabrică de antibiotice. 
. Proiectul fabricii care este înzestra
tă cu mașini fabricate în țară, a 

I fost elaborat de ingineri și arhitecți 
bulgari. Fabrica va produce aproxi
mativ 200.000 kg. antibiotice a- 
nual.

Separatiștii din Congo 
nu se înțeleg

ELISABETHVILLE 9 (Ager
pres)

La 8 ianuarie au sosit la Elisa- 
bethville — centrul administrativ 
al provinciei Katanga — doi mi
niștri ai cabinetului fantomă ăl lui 
Ileo, numit de Kasavubu.

După cum transmite corespon
dentul din Elisabethville al agen
ției France Presse, mesagerii lui Ka
savubu, Albert Delvaux și Cyrille 
Adoula, au misiunea de a încerca 
să-l convingă pe Chombe, „preșe
dinte" impostor al Katangei, și au
toritățile katangheze să ia parte la 
așa-numita „conferință a mesei ro
tunde” pe care Kasavubu a convo
cat-o la Leopoldville pentru ziua 
de 25 ianuarie.

La 5 ianuarie, Chombe a refu
zat să participe la conferința pre
gătită de Kasavubu, motivîndu-și 
în mod formal refuzul prin deza
cordul său în ceea ce privește lo
cul și data acestei conferințe.

Potrivit știrilor parvenite din 
Elisabethville, Chombe a contra
mandat la 8 ianuarie călătoria pe 
care urma s-o facă în Statele Uni
te și Canada.

• MOSCOVA. La 9 ianuarie 
a fost semnat la Moscova noul a- 
cord anglo-sovietic cu privire la 
relațiile în domeniul științei, teh
nicii, învățămîntului și culturii pe 
anii 1961—1962 și pe primul tri
mestru al anului 1963.

• NAIROBI .La 8 ianuarie, în 
capitala Kenyei, Nairobi, a avut, 
loc un mare miting la care s-a 
cerut eliberarea imediată a lui 

Jomo Kenyata, liderul mișcării de 
eliberare națională a Kenyei, ares
tat de autoritățile coloniale în 
1952, precum și a celorlalți con
ducători ai mișcării de eliberare 
națională a poporului din Kenya.

• CARACI. După cum relatea
ză ziarul „Comment" datorită in
trării în vigoare în Pakistan, a 
noului sistem monetar, prețurile 
unor mărfuri de larg consum au 
crescut în ultimele zile cu aproa
pe 7 la sută.

• PARIS. In Franța continuă 
creșterea prețurilor produselor ali
mentare și altor mărfuri de primă 
necesitate.

la creșterea 
și animaliere 
necesare pen- 
departe a a-

tral al P.C.U.S. consacrată pro
blemelor agriculturii. Pe ordinea 
'de zi а plenarei se află problema 
îndeplinirii planului de stat și a 
angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă cu privire 
producției agricole 
în 1960, și măsurile 
tru dezvoltarea mai 
griculturii.

------- -------------------------------- . -------- -----

Rezultatele preliminare ale referendumului 
cu privire la Algeria

PARIS 9 (Agerpres)
în noaptea de duminică spre lupi 

agenția France Presse a anunțat o- 
ficial rezultatele preliminare ale re
ferendumului atît în Franța cît și 
în Algeria.

In Franța din numărul total de 
27.186.312 de alegători înscriși pe 
listă au participat la vot 20.796.887 
persoane. Pentru proiectul de lege 
guvernamental cu privire la orga
nizarea sistemului administrativ al 
Algeriei au votat 15.196.668 per
soane, iar împotrivă 4.995.912. S-au 
abținut de la vot 6.959.147 de ale
gători, adică peste un sfert din nu
mărul celor înscriși.

După cum a anunțat președintele 
Consiliului constituțional al Franței, 
Leon Noel, rezultatele 
vor fi anunțate oficial 
cîteva zile.

Ceea ce se desprinde 
rînd din rezultatele votului în me
tropolă este puternica abținere de 
la vot — 25,54 la sută — față de 
15,44 la sută la referendumul din 
septembrie 1958. De asemenea, nu
mărul voturilor împotrivă reprezin
tă 24,61 la sută din voturile expri
mate față de -20,74 la sută în 1958.

definitive 
abia peste

în primul

----- O-----

Luptele din Algeria
CAIRO 9 (Agerpres) — TASS 

transmite :
La Cairo a fost dat publicității 

comunicatul înaltului comandament 
al Armatei de eliberare națională 
a Algeriei cu privire la operațiunile 
militare care au avut loc în Alge
ria în perioada 24 decembrie — 2 
ianuarie.

în această perioadă, se spune în 
comunicat, trupele coloniale fran
ceze au suferit pierderi importante 
— 250 de oameni au fost uciși iar 
alți 248 au fost răniți. Trupele al
geriene au distrus 20 de tancuri 
și mașini blindate și patru avioane 
militare franceze și au capturat o 
cantitate importantă de arme și mu
niții franceze.

După cum anunță „L’Humanite 
Dimanche", de la începutul anului 
1961 au crescut prețurile a 17 
produse alimentare.

• LEOPOLDVILLE. Corespon
dentul din Leopoldville al agenției 
United Press International rela
tează că un reprezentant al orga
nismului însărcinat de O.N.U. să 
contribuie la îmbunătățirea soar- 
tei refugiaților congolezi a decla
rat că în Congo mor zilnic de foa
me 190 de oameni.

• HANOI. Referindu-se la o 
știre transmisă de postul de radio 
„Vocea Laosului", Agenția Viet
nameză de Informații anunță că 
în prezent la Luang Prabang, care 
este controlat de clica Fumi No-i 
savan — Boun Oum, se află două 
companii de soldați tailandezi, o 
baterie de artilerie sud-vietname- 
ză și o companie a ciankaișiștilor.

Postul de radio menționează că 
toate aceste trupe străine sînt co
mandate de ofițeri americani. Toți 
soldații străini poartă uniformele 
trupelor clicii lui Fummî Nosa- 
van — Boun Oum.

Nota guvernului U. R. S. S. 
adresată guvernului Olandei 
MOSCOVA 8 (Agerpres) -

TASS transmite :
La 7 ianuarie Arkadi Sobolev, 

locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., a remis lui 
Henri Arnold Helb, ambasadorul 
Olandei la Moscova, o notă în le
gătură cu punerea la dispoziție a 
teritoriului Olandei pentru ampla
sarea de arme nucleare americane.

Rezultatele preliminare ale votu
lui în regiunile și orașele din Alge
ria controlate de trupele franceze 
este următorul : din circa 4.500.000 
de alegători înscriși la vot s-au pre
zentat 2.416.924 alegători, adică a- 
bia ceva mai mult de jumătate. Din 
aceștia 1.619.670 adică 67,15 la sută 
au votat pentru iar 793.381 adică 
32,85 la sută împotrivă.

Agenția France Presse precizea
ză că în nouă departamente ale Al
geriei printre care Alger, Oran, 
Batna, Bene etc. procentajul de 
voturi „da" reprezintă 64 la sută 
din numărul buletinelor depuse și 
38 la sută din numărul alegătorilor 
înscriși .
------ ----- O------

0 expresie a spirilului 
de liniaritate 

al popoarelor africane
CAIRO 8 (Agerpres) — TASS 

transmite r
Presa din Cairo publică nume

roase articole consacrate conferinței 
șefilor statelor africane indepen
dente, care a avut loc la Casablan
ca.

Comențînd hotărîrile conferinței, 
ziarul „Al-Gumhuria“ subliniază im
portanța lor pentru unirea eforturi- 

' lor popoarelor africane în lupta 
pentru eliberarea totală a țărilor 
continetului african de sub robia 
colonială.

„Conferința de la Casablanca, 
scrie ziarul, a dat o lovitură zdro
bitoare mitului imperialist că țările 
africane nu ar fi în stare să mear
gă pe calea dezvoltării independen
te și progresului. Șefii țărilor africa
ne independente au adoptat hotă- 
rîri care dau o ripostă zdrobitoare 
colonialiștilor de pe continentul a- 
frican".

Ziarul „Al-Ahbar“ arată că „ho
tărîrile luate de șefii statelor afri
cane independente sînt o expresie 
a spiritului de solidaritate al po
poarelor africane în năzuința lor de 
a se elibera definitiv de sub co
lonialism”.

Aceste hotărîri, subliniază zia
rul, spun : „Colonialiști, jos mîinile 
de pe continentul african".

Manevre navale americane 
în Marea Capaibilop

NEW YORK 8 (Agerpres)
Corespondentul din Norfolk (sta

tul Virginia) al agenției Associated 
Press anunță că la 9 ianuarie pă
răsesc porturile Norfolk și New 
port (statul Rhode-Island), pentru 
a participa la „noi manevre mili
tare" în Marea Caraibilor 11 con- 
tratorpiloare, purtătorul de avioane 
„Boxer" și un regiment întărit de 
infanterie marină. Programul mane
vrelor prevede printre altele o 
barcare pe insula Vieques, la 
mile est de Porto Rico. Această 
sulă se află la 600 mile est. 
Cuba. 

de-
20 
în
de

în nota sa guvernul sovietic de
clară că punînd la dispoziție teri
toriul țării pentru amplasarea de 
arme nucleare americane, guvernul 
Olandei expune țara unui risc foar
te mare.

Guvernul U.R.S.S. subliniază că 
dacă cercurile agresive ale S.U.A. 
ar reuși să dezlănțuie un război 
racheto-nuclear, Olanda transforma
tă într-o bază atomică americană, 
nu ar putea scăpa în nici un caz 
de contralovituri atomice.

După cum se subliniază în notă, 
guvernul sovietic atrage atenția gu
vernului Olandei asupra pericolului 
pe care îl implică transformarea 
Olandei într-o bază atomică ame
ricană nu pentru a-1 amenința sau 
intimida, ci pentru a-1 avertiza îm
potriva unor acțiuni de natură să 
ducă la consecințe foarte serioase 
atît pentru existența Olandei însăși, 
cît și pentru securitatea altor po
poare.

Guvernul Olandei, cedînd în fața 
presiunilor exercitate de S.U.A., 
este primul guvern dintr-o țară si
tuată pe continentul european care 
a acceptat de fapt să-și transforme 
țara într-o bază americană pentru 
arme nucleare.

Guvernul U.R.S.S. declară din 
nou că el nu numai că nu intențio
nează să atace pe nimeni, dar face 
tot ce îi stă în putință pentru a 
înlătura primejdia de război și a 
întări pacea între popoare.

Acordurile cu țările socialiste 
au o însemnătate uriașă pentru Cuba
8 (Agerpres) TASS

Ernesto 
Guevara

HAVANA 
transmite :

în seara zilei de 6 ianuarie toa
te posturile de radio și televiziune 
din Cuba au transmis cuvîntarea 
președintelui Băncii Naționale, Er
nesto Guevara, care a vorbit pe 
larg despre rezultatele recentei sale 
călătorii în Uniunea Sovietică și 
alte țări ale lagărului socialist. Gue
vara a subliniat că conducătorii a- 
cestor țări au manifestat o deosebi
tă înțelegere față de cererile pe care 
le-a expus delegația cubană în nu
mele guvernului revoluționar al 
Cubei. El a subliniat uriașa însem
nătate pe care o au pentru Cuba 
acordurile semnate de delegația cu
bană cu țările socialiste.

Răspunzând la întrebările ziariș
tilor cubani care se aflau în studioul 
de televiziune, Guevara a declarat 
că în momentul de față Cuba se 
află în fața primejdiei unei agre
siuni militare directe din partea 
Statelor Unite ale Americii.

Guevata a subliniat totodată 
că dacă S.U.A. vor manifesta dorin
ța de a duce tratative cu Cuba, 
Cuba este gata oricînd să o facă. 
Singura condiție pentru aceste tra
tative, a declarat el, trebuie să fie 
deplina egalitate în drepturi a păr
ților.

Vorbind despre documentele a-

plecaîn momentul în care vor 
din Statele Unite aceste nave re
latează în continuare coresponden
tul, la baza navală Guantanamo din 
Cuba urmează să sosească purtăto
rul de avioane „Franklin Delano 
Roosevelt", pe bordul căruia se vor 
afla toate avioanele cu care este 
dotată această navă. Purtătorul de 
avioane va fi însoțit și de nave de 
desant.

Ministerul Marinei, subliniază co
respondentul, „neagă că ar exista 
vreo legătură între viitoarele ma
nevre și situația încordată din Cu
ba",

Congresul al XlX-lea 
a P. C. din Suedia 

și-a încheiat lucrările
STOCKHOLM 8 (Agerpres)
Congresul al XlX-lea al Partidu

lui Comunist din Suedia a adoptat 
în unanimitate o rezoluție în care 
aprobă întrutotul activitatea și ho- 
tărîrile Consfătuirii din luna no
iembrie de la Moscova a reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești. Congresul constată cu 
satisfacție că linia promovată de 
Partidul Comunist din Suedia co
respunde întrutotul spiritului De
clarației adoptate la Consfătuire.

La 8 ianuarie, Congresul al XIX 
lea al Partidului Comunist din Sue
dia și-a încheiat lucrările. Congre
sul a aprobat linia politică și acti
vitatea C.C. al Partidului și a adop
tat, în urma discutării raportului 
de activitate al C.C., o rezoluție cu 
privire la sarcinile politice și orga
nizatorice ale partidului, precum și 
o serie de alte rezoluții în legătură 
cu problemele discutate.

Congresul a adoptat declarația- 
program a Partidului Comunist din 
Suedia, care va sta la baza elaboră
rii definitive a noului program al 
partidului. Proiectul noului program 
va fi examinat la următorul congres 
al partidului.

Congresul s-a desfășurat sub _ 
semnul unității și coeziunii rîndu 
rilor partidului, sub semnul unită
ții oamenilor muncii din Suedia.

Au fost alese în unanimitate or
ganele conducătoare ale partidului 
— Comitetul Central și Comisia de 
Control.

doptate la Consfătuirea de la Mos
cova a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești, Guevara 
a subliniat printre altele că în De
clarația Consfătuirii Cuba este men
ționată de cîteva ori ca un exemplu 
demn de urmat pentru America La
tină. Pentru noi, a declarat el, aces
ta este un lucru extrem de impor
tant. Sîntem mîndri de atenția a- 
cordată revoluției cubane.

PROGRAM DE RADIO
11 ianuarie

PROGRAMUL I. 6,10 Muzică 
interpretată de fanfară, 7,15 Jo
curi populare romînești, 7,45 Mu
zică distractivă, 8,00 Din presa de 
astăzi, 9,00Ansambluri vocale din 
opere, 9,30 Roza vînturilor (relua
re), 10,00 Muzică ușoară, 10,30 
„Viața nouă a patriei, izvor de ins
pirație în creația muzicală romîneas- 
că“, 11,03 Teatru la microfon : 
„Jaful" de Jak London, 12,33 Mu
zică instrumentală, 13,25 Din mu
zica popoarelor, 14,30 Muzică de 
estradă, 15,10 Melodii populare ro- 
mînești, 15,45 Muzică din filme, 
16,15 Vorbește Moscova 1 16,45
Muzică vocală, 17,15 Din reperto
riul cîntăreței Victoria Darvai, 
18,00 Din viața muzicală a orașelor 
și regiunilor patriei, 18,35 Muzică 
ușoară, 19,00 Jurnalul satelor, 19,30 
Program muzical pentru fruntașii în 
producție din industrie și agricultu
ră, 21,15 Cine știe ciștigă ! (re
luare), 22,30 Canțonete și serenade. 
PROGRAMUL II. 14,30 Almanah 
științific (reluare) 15,00 Muzică de 
estradă, 16,15 Jocuri populare romi- 
nești, 16,30 Potpuriuri de muzică 
ușoară, 17,15 Carnet de reporter, 
17,30 Sfatul medicului, 18,05 In
terpret sovietici de muzică ușoară, 
18,50 Foileton, 19,30 Răspundem 
ascultătorilor, 20,00 Cîntă orchestra 
de muzică populară „Doina Arge
șului", 20,40 Cîntece pe versurile 
poetului Cicerone Teodorescu, 21,55 
Moment poetic : Din lirica finlan
deză, 22,00 „Concert Cimarosa" 
(160 de ani de la moartea compo
zitorului).
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