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In anii puterii populare s-au construit zeci de blocuri cu ; 
apartamente confortabile pentru minerii Văii Jiului. La Lonea de < 
pildă s-a construit un cartier de blocuri în care locuiesc sute de s 
familii de mineri. IN CLIȘEU ; Primele clădiri ale noului cartier s 
de blocuri locuite de minerii loneni. 5

Sondori fruntași 
pe întreprindere
La întreprinderea de explorări 

Lupeni echipa de sondori de la 
locația 5641-Bărbăteni, condusă 
de brigadierul Bîrgă Vasile a fo
rat in 12 zile lucrătoare din ia
nuarie 139 metri. Echipa a depă
șit sarcina planificată pe prima 
jumătate a lunii ianuarie cu 97 
la sută. Acest rezultat deosebit 
a fost obținut prin îmbunătățirea 
utilizării timpului de foraj, prin 
reducerea timpilor neproductivi și 
prin mărirea vitezei mecanice de 
foraj. In sectorul Uricani briga
dierul Udrescu Nicolae de la lo
cația 5289 a reușit în primele 14 
zile de lucru să depășească nor
ma planificată cu 44,55 m. forați. 
Pentru rezultatele obținute în 
muncă și realizarea planului lu
nar înainte de termen ambele e- 
chipe au fost declarate fruntașe 
în întrecerea socialistă pe între
prindere.
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Іи ІО zile 1.500 ore 
muncă voluntară

233 vagoane de cărbune 
cocsificabil peste plan

Pentru minerii 
de la Lupeni fie
care *--------- x
noi 
plan.
încă dinriuna tre
cută condiții bu
ne de muncă, mi

nerii din toate sectoarele 
— cu excepția sectorului 
'au extras pînă acum 
tone de cărbune peste plan, 
întrecerea pentru locul fruntaș pe 
mină se desfășoară între sectoa
rele III și IV B. Pînă în ziua 
de 16 ianuarie inclusiv cei de la 
sectorul III sînt doar cu vreo 
200 tone de cărbune înaintea ce
lor de la IV B. Colectivul secto
rului IV В este însă decis ca pî
nă la finele luniii să obțină locul 
fruntaș în întrecere. La frontalul 
lui Panțiru Ioan de pildă, de unde 
s-au dat pînă acum peste 300 tone 
de cărbune peste plan se mun
cește cu un randament mediu de 
circa 4,500 tone pe post. La fel, 
rezultate bune obțin și frontaliș- 
tii conduși de Furo Alexandru, 
Lukacs Andrei și din celelalte lo
curi de muncă ale sectorului.

Nici frontaliștii de la sectorul 
'TII nu se lasă mai prejos. In ul
timele 3 zile de muncă din fron
talele conduse de Spînu Petru, 
Ghioancă loan, Gihioancă Sabin 
și din preabatajele sectorului s-au 
extras peste prevederile de plan a- 
proape 300 tone de cărbune coc
sificabil.

zi înseamnă 
depășiri de 

Greîndu-și

minei
II —

2331

pe an cîte 0,70 m.c. lemn la 
care o mie tone de cărbune, 
lemnul de mină economisit 
1960 mineri; de la Vulcan și 
câni ar putea extrage 62.000 
și, respectiv, 31.500 tone de 
bune fără a consuma lemn i 
Au obținut un consum specific 
de lemn mai redus în medie cu 
1,03 П1.С./1000 tone de cărbune și 
minerii de la Aninoasa.

Succesele acestea confirmă rea
lele posibilități care stau acum 
în fața colectivelor miniere în 
privința reducerii consumului de 
lemn. La exploatările Vulcan, Lu- 
peni și Uricani s-au obținut încă 
din decembrie indici sub nivelul 
planului pe 1961.

Economii la lemnul de mină
La combinat s-au încheiat re

cent calculele privind consumul 
de lemn pe luna decembrie și pe 
întregul an trecut. Calculele arată 
grăitor că în 1960 minerii Văii 
Jiului au obținut progrese în ac
țiunea de scădere a consumului 
specific de lemn de mină. Astfel, 
în anul trecut minele furnizoare 
de cărbune cocsificabil au redus 
consumul de lemn cu 0,70—3,70 
m.c./lOOO tone de cărbune. La 
mina Lupeni de pildă, prin extin
derea armării cu înlocuitori ai 
lemnului, s-a economisit în medie

Gandidați ai Fronrnh Democrației 
Populare In alegerile de la 5 martie

La Lupeni
In ziua de 17 ianuarie, după- 

amiaza, în orașul Lupeni au avut 
loc două adunări populare pentru 
propuneri de candidați în alegerile 
de deputați pentru sfaturile popu
lare. însuflețiți de mărețele cuce
riri ale poporului nostru condus de 
partid, de realizările însemnate ca
re au schimbat fața orașului dîndu-i 
un aspect înfloritor, cei prezenți au 
propus candidați pe cei mai buni 
tovarăși ai lor, muncitori fruntași 
în producție și buni gospodari.

Pentru alegerile de deputați în 
Sfatul popular al orașului regional 
Petroșani au fosț propuși candidați 
tovarășii Zdldi Ladislau muncitor, 
pentru circumscripția nr. 156, Crai
nic Irma, președinta comisiei de 
femei din orașul Lupeni, pentru 
circumscripția nr. 154, iar pentru 
circumscripțiile 155 și 157 Cita 
Margareta și respectiv Blaj Maria.

De asemenea, pentru circumscrip
țiile electorale nr. 14, 15, 16, 17, 
18 și 19 pentru alegerile de depu
tați în Sfatul popular al orașului 
Lupeni, au fost propuși să candide
ze tovarășii Crainic Irma, Blaj 
Maria, Sipoș Teodor, Popa Maria, 
Ciobotaru Emilia și Cita Marga
reta. Cei propuși au fost aprobați 
în unanimitate de adunările respec
tive.

Adunarea populară a constituie 
un bun prilej de trecere în revistă 
a realizărilor obținute în anii re
gimului nostru democrat popular.

Propunerea ca tovarășul Bordocz 
Vasile să fie candidat al F.D.P. în 
circumscripția electorală nr. 20S 
spre a fi ales deputat în Sfatul 
popular orășenesc regional Petro
șani a fost întâmpinată cu multă 
căldură de locuitorii comunei. Cu 
aceeași căldură a fost întîmpinată 
propunerea ca tovarășul Postaru 
Ștefan să fie candidat de deputat 
comunal în circumscripția electora
lă nr. 3, precum și a tovarășilor 
Cornea Dumitru, Manolescu Ilie și 
Roba Dumitru în circumscripțiile 
nr. 5, 8, 9 și alții.

Printre cei care au luat cuvîntul 
susținînd candidaturile se numără 
muncitorii forestieri Glăvan loan, 
Bărbăteanu loan și alții.

C. TIIU 
corespondent
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Mobilizați de către sfatul popu
lar din localitate, cetățenii de pe 
străzile Filimon Sîrbu și Gh. Șincai 
din Lupeni au organizat între zilele 
de 4—15 ianuarie mai multe acțiuni 
de muncă voluntară pentru amena
jarea și acoperirea unui canal de 
scurgere a apelor provenite de la 
bazinul de captare. Cetățenii care 
au prestat în 10 zile un număr de 
1.500 ore muncă voluntară au cu
rățat și evacuat 110 m.c. viituri și 
au acoperit cu traverse de lemn o 
porțiune de 100 m. de canal. Prin 
activitatea depusă, s-au evidențiat 
tovarășii Gerbert Francisc, Popa 
Victor, Vejdel Mihai, Csontos Pe
tru, Szigheti Iosif și Jorjan Traian.
=-■ ■"

La Cîmpu lui Neag
Deși în după amiaza uneia din 

zilele trecute nu se anunțase nici 
un program artistic, spre căminul 
cultural din comuna Cîmpu lui 
Neag, se îndreptau grăbiți nume
roși țărani muncitori și lucrători 
forestieri. In acea după-amiază a- 
vea loc adunarea populară în care 
locuitorii comunei urmau să pro
pună candidații de deputați în ale
gerile de la 5 martie.

—=*>

Ședință a cercului 
literar „MinerиГ

Duminică 22 ianuarie 1961, orele 
10,30 la sediul redacției ziarului i 
„Steagul roșu“- va avea loc ședin- ? 
ța de lucru a cercului literar „Mi- î 
nerul“- Petroșani. Sînt invitați să • 
participe toți membrii cercurilor li- i 
terare din Valea Jiului. »

In cadrul ședinței se vor eonii- ? 
nua discuțiile pe marginea lucră- ? 
rilor care urmează să fie incluse * 

edi- j 
ani- j 
nos- j

La termocentrala 
Paroșeni

In după-amiaza zilei de 17 ianua
rie, la clubul termocentralei Paro
șeni s-a adunat un număr .însem
nat de muncitori, gospodine și ță
rani din Paroșeni. înțr-o atmosfe
ră entuziastă ei și-au propus candi
dații în alegerile ce vor avea loc 
în ziua de 5 martie.

Din partea circumscripției elec
torale nr. 133 și 134 pentru alege
rile de deputați în Sfatul popular 
al orașului regional Petroșani, au 
fost propuse să candideze tovarășele 
Dima Maria și Moldovan Eleo
nora, muncitoare harnice care s-au 
dovedit fruntașe și în acțiuni de fo
los obștesc. Pentru a candida în cir
cumscripțiile nr. 72, 67 și 70 pentru 
Sfatul popular al orașului Vulcan, 
au fost propuși tovarășii Moldovan 

. Elena, Laurențiu Petru lui loja și 
Brîndău Pantelimon.

Cei peste 20 de cetățeni care 
au luat cuvîntul, au susținut pro
punerile făcute.

UN STMBOL.Â
In cei peste 10 ani de cînd mi- « 

na Vulcan a reintrat în producția î 
industrială — după zeci de ani ♦ 
de stagnare — pe puțul principal - 
al minei s-au extras cîteva milioa-

în culegerea locală care va fi 
lat în cinstea celei de a 40-a 
versori a înființării partidului 
tiu.
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O cerință importantă — cărbune mult 
dar și de calitate

a fi criticat. Este drept că la 
nele sectoare (I А, I В și altele) 
există temporar condiții de ex-; 
plcatare nefavorabile extragerii j 
unui cărbune de calitate, dar nu ț 
se poate numi decît neglijență? 
faptul că de la unele frontale, ? 
mai ales de la sectorul III, apar» 
în vagonete bucăți de șist mari, ? 
.grele pînă la 80 kg. Or, acest șist ? 
se poate ușor alege în abataje. ? 
In ultimile zile se observă că și * 
la Lupeni calitatea cărbunelui a; 
început să se îmbunătățească în- • 
trucîtva. La mină au fost luate ? 
măsuri mai eficace pentru alege- ? 
rea șistului în abataje, minerii ? 
șefi de brigadă, tehnicienii și in- * 
ginerii au fost obligați să urmă- ; 
rească alegerea șistului vizibil. ;

★ » ș
In situația actuală minerii au * 

condiții pentru a extrage cărbune ? 
tot mai mult și de mai bună ca- ? ___ _____________
litate. Rezultatele obținute pină : energetic peste plan. In fruntea
acum confirma pe deplin aceste j - 
condiții. Este însă absolut nece- • 
sar ca organizațiile de partid, ; 
sindicatele, să mobilizeze activ• 
pe toți cei ce muncesc în subte- ? 
ran, să vegheze cu mare atenție ? 
asupra extragerii unui cărbune cu? 
cît mai puțin șist vizibil în el, ? 
asupra respectării granulației căr-| 
bunelul. Calitatea cărbunelui est( . 
în momentul de față una din prin- • 
cipalele cerințe care stă în fața? 
tuturor colectivelor miniere. ?

mg. GH. DUMITRESCU

— Pentru bri
gada noastră, spu
nea de curînd mi
nerul frontalist 
Cristea Aurel de 
la Aninoasa, cali
tatea cărbunelui 
este pe același

plan cu cantitatea extrasă. Noi 
considerăm că e de cea mai ma
re importanță să extragi cărbune 
fără șist.

La fel ca brigadierul Gris tea 
Aurel, gîndesc și mulți alți mi
neri din abatajele Aninoasei. Căr
bunele extras în luna aceasta din 
abatajele minei are un procent de 
cenușă mai redus cu 1,3 la sută 
decît se admite prin norme. Da
torită acțiunii întreprinse de că
tre sindicatul minier — la indi
cația comitetului de partid — s-a 
creat printre mineri o puternică 
opinie de masă pentru alegerea 
șistului vizibil în abataje, la ban
da de claubaj și pînă la funicu
lar. Mina Aninoasa beneficiază a- 
cum de o bonificație de peste 
200.000 lei. Este continuarea suc
ceselor dîn anul trecut, când mi
na a obținut bonificații însemna
te pentru îmbunătățirea granu- 
lației.

Asemănător cu cei din Aninoa
sa procedează și minerii din ma
joritatea exploatărilor miniere 
Văii Jiului. La mina Lonea, 
exemplu, în perioada 3—12 
nuarie producția de cărbune 
trasă a avut un conțiput de

ale 
de 
la- 
ex- 
ce-

nușă cu 1 la sută mai mic decît 
norma admisă. La fel, minerii 
petrileni dau cantități mereu mai 
mari de cărbune, care au un con
ținut de cenușă cu 0,8 la sută 
mai redus decît norma. Despre 
lupta minerilor de la Uricani 
pentru continua îmbunătățire a 
calității cărbunelui cocsificabil 
livrat sînt grăitoare cele, două 
procente cu care este mai mic 
conținutul de cenușă decît cel ad
mis. La Uricani majoritatea aba
tajelor se află cu exploatarea în 
zonele stratului cu frecvente in- 
tercalații șistoase friabile care, 
dacă n-ar fi atenția acordată ale
gerii fiecărei bucăți de șist, ar 
duce la o calitate necorespunză
toare a cărbunelui.

După cum se vede, din primele 
zile ale anului 1961 minerii Văii 
Jiului au pornit cu hotărîre pe 
calea realizării ritmice a planu
lui. Ei au dat pînă acum peste 
plan 2.400 tone de cărbune cocsi
ficabil și o importantă cantitate 
de cărbune energetic, cărbune ca
re în general corespunde cerințe
lor de calitate.’

Singura exploatare care conți-* 
nuă încă să trimită la preparație 
cărbune de slabă calitate este 
mina Lupeni. Pentru cele aproape 
2000 tone de cărbune cocsificabil 
date peste planul lunar la zi co
lectivul merită toate laudele, dar 
pentru faptul că procentul de ce
nușă în cărbune depășește cu 3,7 
la sută norma admisă,_ se cuvine

ne tone de cărbune cocsificabil și 
energetic. La fiecare două minute, 
fie zi, fie noapte, 4 vagonete ies 
pe puț pline cu cărbune și tot pa
tru vagonete goale intră în mină. 
Cărbune mereu mai mult, este lo
zinca sub care muncește azi colec
tivul minei Vulcan — mina frun
tașă pe bazin. In luna ianuarie de 
pildă s-au trimis de la Vulcan 
1076 tone de cărbune cocsificabil

întrecerii pe mină sînt minerii 
sectorului UI și cei de la sectorul 
I. In abataje se muncește cu ran
dament mereu mai mare. 4—4,50 
tone și chiar mai mult, atît căr
bune se dă pentru fiecare post 
prestat în abatajele minei. Și toa
tă această bogăție de cărbune se 
scoate din mină pe puțul ce poar
tă înscris sus, lingă steaua roșie, 
un nume : 7 Noiembrie. Un sim
bol...

4rA
4
4
i
4
4
4
4
4
4

f
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4



2 STEAGOE

In atelierul școlii
Grupa I-a, a clasei a 

Vl-a de la Școala me
die mixtă Lonea își fă
cuse din plin datoria. 
Elevii își așezau sculele 
în sertare, strîngînd o* 
biectele confecționate 
lipite 
parcă 
curlle 
dragi, 
astăzi 
nici. Cu mîinile fer mici 
au confecționat din ta
blă de zinc diferite fi
guri geometrice Și le-au 
lipit.

Ira terminarea orelor 
nu le venea să creadă că 
timpul de lucru îa ate
lier s-a scurs atît de re
pede trebuind Să pără
sească atelMrul, pe ca
re ufrna sări ocupe-gru
pa II-a.

Schimbarea grupelor 
se face repede; fiecare 
elev își la locul în fața 
menghinelor, inventari
ind din ochi sculele din 
sertare.

Azi am observat de la 
intrare la 
deosebită 
nerăbdare 
Am lăsat 
aducă răspunsul.

...Șeful grupei făcu 
împărțirea obiectelor în
cepute din ora trecută. 
Fără astîmpăr cîțiva e- 
levl întrebară : E ade
vărat că azi învățăm li
pirea ? Da copii, răspun
sei eu, azi vom continua 
lucrul la corpurile geo
metrice, confecționate de 
voi și vom învăța cea 
rpai importantă și cea 
mai grea Operație: lipi
rea cu cositor. Un vuiet 
de bucurie și satisfacție 
umplu atelierul. Imediat 
au fost introduse fișele 
cordoanelor ciocanelor 
de lipit în prizele elec
trice.

După explicațiile date 
asupra lipirii cu cositor 
și o operație practică de 
lipire, grupa formată din 
16 elevi s-a despărțit în 
patru echipe, la patru 
ciocane de lipit electric.

Ciocanele încinse bine 
topeau cu repeziciune

și 
și se despărțeau 
cu greu de <ban- 

cu menghinele 
unde au lucrat 
ca adevăr ați uce-

ctțiva elevi o 
vioiciune și 
De ce oare? 
ca timpul să

bucățile din bara de 
sitor, fumegînd de-a lun
gul crăpăturii obiectului 
de tablă. Mă apropia! 
de una din echipe :

— Ce spui Viorica, 
merge ?

— Merge tovarășe pro- 
gesor răspunse Tandrea 
Viorica, o elevă micuță, 
dar plină de viață, frun
tașă ]a învățătură.

Vedeam pe 
cînd încordare, 
tișfacția de a 
ceva nou, ceva 
tant. Vedeam 
plăcere mînuiește cioca
nul cu mînuța ei mică, 
cum se întinde panglica 
strălucitoare ca de ar
gint de sub ciocan, de-a 
lungul tablei. Bine Vio
rica I

Operația de Ирке cu 
cositor le-a plăcut 
elevilor. Ce lucruri 
moașe se pot face 
lipire! Dar cu cîtă 
goste lucrează ei 
văd că sub ochii și în 
mîinile lor materialul ia 
forma cerută, transfer- 
mîridu-se în obiecte u- 
tile.

Dacă azi e! știu deja 
să facă multe lucruri, 
cînd sînt încă mici, dar 
mîine cînd vor fl mari ?

Deși elevii sînt uce
nici doar pentru o oră 
noi ne străduim, aslgu- 
rîndu-le toate condițiile, 
ca fiecare 
ceastă oră 
din plin.

In 
fost 
mal 
care 
de unelte pe tot timpul 
orei, stoțindu-se adevă- 
rați muncitori, Iar noi le 
putem da explicații mai 
ample, ajutînd pe fieca
re în parte.

— Și noi ne bucurăm 
că elevii îndrăgesc lu
crările practice, — deci 
începutul unei meserii 
— brățară de aur.

TEȘCAN IOAN 
profesor-maistru 
Școala medie mixtă 

Lonea

fața ei, 
cînd sa- 
cunoaște 

topor - 
cu cîtă

mult 
fru- 
prin 
dra- 
ctnd

minut din a- 
să fie folosifc

acest
îmipărțiți în grupe 
mici pentru ca fie- 
să poată beneficia

scop elevii au

la

VIAȚA STUDENȚEASCA

de sesiune

examene.

In anii regimului democrat popular, au fost cons
truite în Valea Jitdui noi localuri de școli cu o capa
citate de 40 săli de clasă, urmînd ca în această 
primăvară să se dea în folosință încă două școli noi 
la Petroșani și Uricani.

1N CLIȘEU : Vedere parțială a școlii din Petrila, 
dată în folosință în toamna anului 1960.

Din primele zile
La fel ca în toată ța

ra și elevii școlilor din 
raza comunei Gîimpu Tui 
Neag, puteau fi văzuți 
înrireptîndu-se în ziua de 
11 ianuarie spre școală 
veseli și zglobii discu
tând cu însuflețire despre 
minunatele 
canței.

Pe 
lev 
curia 
rilor 
de a 
multă sîrguirrță 
pentru a obține 
rezultate cît mai 
bune la învăță
tură, fiind astfel 
demni de minu
natele condiții 
de viață și în
vățătură create 
de partid.

Surorile Poș- 
tașu Emilia și 
Ana, amîndouă 
în clasa I-a, 
au învățat cu

zile ale

fiecărui 
vedea

va-

e-
bu-

fața 
puteai

reînceperii cursu- 
și totodată 
învăța cu

dorința 
și mai

ale trimestrului
multă dragoste fiind 
fruntașe pe primul tri
mestru. Dar nici alți e- 
levi mai mari nu se lasă 
mai prejos. Incepînd din 
primele zile ale trimes
trului doi ei învață cu 
și mai mult sîrg pentru 
a-și păstra titlul de frun
taș. Printre aceștia se 
numără : Mănulescu A- 
na, Drăghici Sofia, Raț 
Maria. Furdui Olivia.

CORNEA T1TU 
corespondent

La început
Simbătă 14 ianuarie a.c,, amfi

teatrele au primit studenții la 
cursuri pentru ultima dată în acest 
semestru. Profesorii au trecut in re
vistă materialul predat urindu-le 
în încheiere studenților spor la 
muncă și, bineînțeles, succese cît 
mai mari la

De atunci au trecut cîteva zile. 
Soneria care anun
ța pauzele dintre 
ore este lăsată să 
se odihnească. Tu
multul vocilor din
timpul pauzelor a dispărut.

Doar în fața cîte urni amfiteatru, 
pe ușa căruia stă scris „EXAMEN" 
vezi un grup de studenți discutîncl 
in șoaptă.

Cei asaltați cu atîtea și atîtea 
întrebări, șoptite dar insistente, te
șiți din sala de examen de la ana
liza matematică, abia pot răspunde. 
Toți sînt însă fericiți: au primit 
note bune. Așa au fost Tipei Ghe- 
orghe, Ciutacu Romică, Chivulescu 
Ioan și studentul vietnamez Nguyen 
Hoang Minh care au primit nota 
10.

Sesiunea de examene este penii и 
Studenți perioada strîngerii recol
telor. în plină iarnă, în fiecare an. 
fiecare student, dorește cu ardoare 
ca recolta să fie. cît mai bogată, ea 
fiind dovada eforturilor profesio
nale de zi cu zi.

Înainte de sesiune și mai ales în 
decursul ei, timpul este folosit cît 
mai judicios pentru studiu, a ifel 
ca lă examen răspunsurile să fie 
bune, clare, sa dovedească străduin
ță și simț de răspundere în pregă
tire.

In cursul semestrului studiul a 
fost axat pe pregătirea seminariilor. 
a lucrărilor de laborator, a lucrări
lor de control și a proiectelor de 
an; studiul a cerut pe lingă noti
țele luate la curs și cercetarea unui 
bogat material bibliografic. In se-

siitnea de examene, fiecare student 
caută să recapituleze ceea ce a în
vățat înainte, să adîncească unele 
probleme, ori să-și cristalizeze al
tele.

Toate acestea se fac prin studiul 
individual dar mai ales prin stu
diu colectiv fi prin consultații.

Lucrările de control bune, semi
nartile interesante, 
seriozitatea cu 
care s-a lucrat in 
laborator, opinia 
sănătoasă din gru
pe fi ani de stu

diu, sînt o mărturie că majoritatea 
Studenților mineri s-au pregătit te
meinic pentru sesiune.

In scopul obținerii de rezultate 
cit mai bune, in zilele premergă
toare sesiunii au fost organizate a- 
dunări generale U.T.M. deschise, în 
care s-au discutat pe larg sarcinile 
fiecărui student, Sstfel ca sesiunea 
să fie cît mai rodnică. Studenți- 
fruntași la învățătură au primit 
bucurie sarcina, ca și în alte se
siuni de altfel, să ajute pe studen
ții mai slabi.

De asemenea fiecare asistent se 
ocupă cu atenție de coordonarea 
muncii profesionale pe timpul se
siunii a grupei de care răspunde 
încă de la începutul anului univer
sitar.

și 
fost 
curs, 
fiind 
de aprofundare a cunoștințelor. Stu
denții mineri sînt hotărîți ca în se
siunea de examene care a început 
să obțină rezultate cît mai bune, 
recolta strădaniilor lor si fie deci 
cît mai îmbelșugată.

S. RADUCESCL

dacă sîmbătâ amfiteatrele au 
pline, fiind ultimele ore de 
in prezent sînt tot pline, ele 
locul multelor ore de studiu,

4* ♦
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Despre gazetele de perete din școli
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în vizită la Casa pionierilor 8
8
8
8

In timp ce studenții trăiesc 
emoțiile examenelor, se fac pre- , 
gătiri pentru ca după sesiune , 
ei să poată petrece o vacanță i 
cît mai plăcută. i

Ca și în alți ani, stațiunile 1 
din atîtea locuri pitorești ale < 
țării sînt gata să primească1 
oaspeți entuziaști: viitori in- ' 
gineri, medici, profesori, eco- , 
nomiști etc. Datorită condiții- , 
lor asigurate de partidul și i 

Șguvernul nostru, în vacanța de i 
’ iarnă din anul acesta 4000 de 1 
studenți fruntași la învățătură ' 
și în activitatea obștească vor 
trăi clipe minunate în mijlocul 
munților. Pentru ei se organi
zează tabere de odihnă la Si
naia, Predeal, Bușteni, Timiș, 
Tușnad, Pîrîul Rece 
Roșu. împreună cu 
romîni vor merge în 
numeroși studenți de 
tare care se pregătesc în insti
tutele de învățămînt 
din țara noastră.

Zilele de vacanță 
vor oferi studenților 
multiple, posibilități 
re și refacere a forțelor, 
cursiile pe munți, concursurile 
de schi și săniuțe, serile lite
rare și programele artistice șl 
numeroase 
educative, 
șești etc. 
programul

Nu mai puțin frumos vor pe
trece și studenții care în timpul 
vacanței de iarnă rămîn în cen
trele universitare. Casele de, 
cultură și cluburile studențești < 
și-au alcătuit în acest scop pro-1 
grame interesante și atractive, i 

(Agerpres) 1
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nea, în care colectivele gazetelor 
de perete au dovedit mai multă 
operativitate în schimbarea arti
colelor, se observă alte lipsuri. 
De pilidă, articolele nu conțin 
cele mai importante teme, majo
ritatea vorbind despre felul în 
care elevii și-au petrecut vacanța.

Trimestrul II constituie pentru 
elevi și profesori o nouă etapă 
de muncă, cu noi sarcini și o- 
■biective. Intre mijloacele de popu
larizare a acestor sarcini un loc 
important îl ocupă gazetele de 
perete. Fiecare școală din Valea 
Jiului, are o gazetă de perete a 
profesorilor, alta 
a unității de pio
nieri pe școală 
și cîte 
fiecare 
Dar, o 
cercetare 
telor de 
de la școlile din 
Vulcan, Petro
șani și Lonea a- 
rată că acest 
mijloc eficace de 
popularizare 
sarcinilor, a 
zul țațelor, 
combatere a lip
surilor existente, 

este folosit 
plin, fiind 

uneori

I

1

t

I

una pe 
clasă, 

sumară 
a gaze- 

perete
î

I

plăcută a început... „A fost o 
dată ca niciodată. A fost o fetiță 
pe care o chema Scufița Roșie și... 
și așa copiii și-au reamintit rînd 
pe rînd pățăniile Scufiței, care 
nu a ascultat-o pe bunica abătîn- 
du-se din drumul ce i-a fost in
dicat. Au trăit împreună cu Scu
fița Roșie bucuria revederii cu bu
nica și pedeapsa aspră dată lu- g 
pulul rău și lacom și fiecare și-a g 
spus c-o va asculta totdeauna pe g 
mămica sau burtica. 8

Povestirea scrisă de 1. Creangă 8 
„Punguța cu doi bani" i-a purtat 8 
alături de cocoș în lupta pentru a 8 
intra în posesia celor doi bani 8 
furați de boierul lacom și hapsîn 8 
care pînă la urmă și-a primit pe- ® 
deapsa meritată pentru lăcomia și, g 
răutatea sa.

Copiii au fost tot timpul numai 
ochi și urechi deoarece pe lingă 
plăcile cu povestiri a fost pus în 
funcție și aparatul de proiecție de 
diafilme, cu ajutorul căruia po
veștile transmise la picup au fost 
prezentate și în imagini pe ecran. 

A fost cu adevărat o diminea
ță-deosebit de plăcută.

M. STO1CESCU

8
8
8
8
8
8
8

Dummică dimineața la Casa 
pionierilor din Petroșani a domi
nat o animație deosebită. Colec
tivul de conducere a organizat 
pentru cei mici o dimineață plă
cută și veselă : o dimineață de 
basme. Deși începerea programu
lui a fost anunțată pentru ora 9, 
totuși încă de la 7,30 au început 
să vină copii, dornici de a afla

8 cit mai repede surprizele ce li 
8 s-au pregătit. Printre cei 90 de 
8 copii, care au vizitat Casa pionie- 
8 rilor, cei mai nerăbdători și mai 

curioși erau cei din clasele a l-a 
și a И-a, dintre care cei mai mulți 
veneau pentru prima dată la Casa 
pionierilor.

Pini la începerea programului 
cei mici au vizitat cercurile fi au 
rămas plăcut impresionați de ac- 

g tivitatea care se duce aici. După 
g această vizită oaspeții Casei pio- 
g nierilor s-au adunat în camera 
g destinată desfășurării activităților 
g in această duminică, care s-a do- 
g vedit neîncăpătoare. Aparatul de 
g radio cu picup pregătit cu discuri 
8 pe care se găseau imprimate bas- 
8 те frumoase a fost deschis. In 
8 sală s-a făcut liniște iar o voce O
ю oecooooo cwmo с ooomwwmccmmmmmmwmocmmmoomoo»» oo
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nu 
din 
departe 
de a constitui o- 
glinda activității 
din școală. De 
pildă, la Școala 
medie mixtă din 
Vulcan gazeta 
de perete conți
nea marți 17 ianuarie articole 
publicate înainte de vacanța de 
iarnă, deși conducerea școlii de 
aici are un plan trimestrial spe
cial pentru gazeta de perete des
tul de bogat și precis. El conține 
temele articolelor viitoare, cine 
va scrie fiecare articol, precum 
și cine răspunde de fiecare edi
ție. Totuși acest plan bogat a ră
mas doar pe hîrfâe, articolele la 
gazeta de perete fiind încă ne
schimbate.

La școlile din Petroșani și Lo-

Este datoria fiecărui diriginte 
ca din prima oră de diriginție 
din noul trimestru, să fixeze te
matica precisă pentru gazeta de 
perete, iar cadrele didactice să 
fie exemple pentru elevi în folo
sirea gazetei de perete ca oglindă 
a activității lor.

IN CLIȘEU: Elevul Susan 
Viorel, președintele unității de 
pionieri nr. 1 din Petroșani, cer
cetând gazeta de perete a clasei 
а ѴП-а В — Școala de 7 ani nr. 
1 Petroșani.

ș

și Lacu! 
studenții 
tabere și 
peste ho-

superior

în tabere 
satisfacții 

de recrea-
Ex-

alte acțiuni cultural- 
reuniunile tovără- 

vor fi nelipsite din 
vacanței.
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In localitățile Văii Jiului con
tinuă să aibă loc în aceste zile 
ședințe de instruire a colective
lor de agitatori asupra sarcinilor 
ce le revin în campania electorală, 
pentru mobilizarea oamenilor 
muncii spre a întâmpina cu noi 
realizări în producție alegerile de 
deputați în Marea Adunare Na
țională și sfaturile populare, ce 
vor avea loc în ziua de 5 martie.

Toii agitatorii au fost 
preaonfi

In după-amiaza zilei de 17 ia
nuarie a. c„ comitetul de partid 
de la mina Vulcan a organizat o 
ședință de instruire a întregului 
colectiv de agitatori. La ședința 
de instructaj au participat aproa
pe 500 de agitatori din cele 9 
sectoare ale minei.

Instruirea s-a axat pe cunoaș
terea și popularizarea temeinică 
în rîndurile oamenilor muncii a 
mărețelor înfăptuiri obținute de 
regimul nostru democrat pe dru
mul construirii socialismului, pe 
mobilizarea muncitorilor, tehni
cienilor, inginerilor și funcționa
rilor la obținerea de noi reali
zări în producție în cinstea ale
gerilor de deputați.

Expunerile asupra acestor pro 
bleme au fost făcute de ingine- 

•*' rul Blaj Traian, responsabil cu 
munca de propagandă și agita
ție în cadrul comitetului de partid 
el mleel și de tovarășul Todor 
Alexandru, membru în biroul or
ganizației de bază nr. 8 Vulcan.

Un instructaj mabHkzaior
In sala clubului constrictorul 

Petroșani a avut loc, zilele tre
cute, pritna ședință de instruire 

a agitatorilor din acest an.
Cel aproape 400 agitatori au 

ascultat cu atenție instructajul 
făcut de tovarășul Badea Ioan, 
activist al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani. El a arătat 
agitatorilor felul în care trebuie 
aă muncească în campania elec
torală, cum să-și organizeze 
munca pentru popularizarea în 
rindul oamenilor muncii a suc-

—-------
NOTĂ 

Aprovizionarea 
poete fi mai bună I

Rețeaua de desfacere a comer
țului socialist cunoaște an de an 
O tot mai largă dezvoltare. Se 
deschid magazine în noile car
tiere de blocuri, se măresc și 
Se modernizează vechile localuri, 
unele magazine trec la orarul 
pe două schimburi, altele la auto- 
deservire. Numai anul trecut, ma
gazinele au fost dotate cu cca. 
60 frigidere, 20 mașini de rnar- 

■ cat. cu mobilier nou. A crescut 
simțitor și volumul de desfacere 
al produselor alimentare : în 1960
desfacerea a crescut față de 1959 /■ 
cu 88,6 Ia sută la făină albă, 14,4 4 

:ta sută la pîine integrală, 15 la 
' sută la preparate de carne, 8,7 f 
la sută la zahăr, 10,4 la sută la 
produse zaharoase.

In domeniul aprovizionării u- 
nor magazine alimentare, mai 
6Înt însă și unele lipsuri. De pil
dă, magazinele alimentare din 
centrul orașului Vulcan sînt bine 
aprovizionate cu preparate de 
carne și conserve. In schimb, la 
Petroșani și Petrila magazinele 
sînt mai slab aprovizionate cu 
asemenea produse. De pildă, la 
magazinul din cartierul Gh. Di- * 
mltrov și chioșcul alimentar din j 
cartierul Livezeni, se aduce nu
mai salam de unul sau două sor
timente. La fel, I.C.R.A. nu 
livrează comenzile de băuturi: 
țuică, vinuri, coniacuri, lichioruri.

Lipsuri sînt și în ridicarea am
balajelor de la magazine. La ma- 

. gazinul nr. 41 din Aninoasa, am
balajele stau afară în stradă căci 
nu mai este loc de depozitare, la 
Vulcan ambalajele au fost „ca
muflate" în spatele blocului G, 
la magazinul alimentar din car
tierul Gh. Dimitrov-Petroșani scă
rile de acces sînt pline de amba
laje neridicate.

Este timpul să se pună la punct 
șl această problemă a aprovizio
nării șl ambalajelor.

Ml HAI ȘTEFAN 

ceselor obținute de poporul nos
tru în anii puterii populare.

De asemenea, s-a recomandat 
agitatorilor să pună un accent 
deosebit pe munca individuală de 
la om la om și pe discuțiile și 
convorbirile operative pe care a- 
ceștla le pot organiza la locurile 
de muncă.

Secretarii în fruntea 
agitatorilor

Agitatorii complexului G.F.R. 
Petroșani, însoțiți de secretarii 
organizațiilor de bază, printre ca
re tov. Zeicu Gheorghe, secreta
rul organizației de bază de la 
depoul C.F.R., Gazan Ioan, se
cretarul organizației de bază de 
la mișcare, Gimpu Virgil, secre
tarul organizației de bază de la 
secția L 5, precum și agitatorii 
de la atelierul de zonă și recep
ția cărbunelui au umplut pînă la 
refuz sala festivă a clubului 
C.F.R. Petroșani, unde au parti
cipat cu toții la ședința ținută cu 
ocazia instruirii agitatorilor.

In cadrul ședinței, activiști ai 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani au arătat formele și 
metodele de lucru pe care agita
torii trebuie să le folosească în 
perioada campaniei electorale 
pentru mobilizarea ceferiștilor 
la realizarea cu succes a sarci
nilor ce le revin din hotărârile 
partidului și guvernului.

Ședința și-a atins scopul
Zilele trecute, peste 100 de a- 

gitatori metalurgici delta Uzina 
de reparat utilaj minier Pe
troșani au ascultat Cu viu inte
res ■’instructajul făcut de tovară
șul Niculescu Emil, instructor ai 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani.

Instructajul, fiind bine pregătit 
și avînd o tematică precisă, și-a 
atins scopul propus. El a reușit 
să înarmeze pe agitatori cu sar
cinile ce le revin în campania e- 
lectorală.

In pas cu sarcinile 
ce ne stau în față

In ziua de 16 ianuarie a. a, în 
sala de ședințe a comitetului de 
partid de la mina Aninoasa a 
avut loc ședința de instruire a 
agitatorilor.

La ședință au participat 120 
de agitatori, numeroși propagan
diști, membri ai birourilor orga
nizațiilor de bază, tovarăși din 
activul fără de partid. In fața 
celor prezenți a luat cuvîntul tov. 
Enclu Nlcolae, din partea comi
tetului de partid de la mina Ani
noasa, care a vorbit despre sar
cinile ce stau în fața agitato
rilor în campania electorală.
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Să dăm o raită pe la clubul 
■muncitoresc din Vulcan. Sălile cu 
destinații pentru diferite activități 
găzduiesc artiști amatori, pasio
nați într-una din arte.

IN SALA DE LECTURĂ ll 
membri ai cercului dramatic prin
tre care ne sînt recomandați ca 
cei mai activi tineri Radoveanu 
loan, soții Cazacii, Bane te Gbeo- 
ghe, Dimitru Constantin repetă 
pentru a patra oară în aceasta 
seară sub îndrumarea instructo
rului ] bescu Dan piesa „Sicilia
na" de Aurel Baranga, piesă pe 
care o vor prezenta publicului ain 
Vulcan la sfîrșitul lunii ianuarie.

O altă piesă pe care cercul dra-
• matic o pregătește este „Sălbati- 
J cii" de Serghei Mibalkov.
; LA CASA MUZICII de pe lin- 

'* gă club 10 tineri audiazi lecții • 
5 de muzică, învață să interpreteze 
'♦ la acordeon, trombon, flaut, saxa- 
« fon. „Cîntecul ne înfrumusețează
• viața" — îți răspund aproape în
* cor tinerii aceștia atunci cînd sînt
* întrebați de ce au îndrăgit muzj-
♦ ca. Vorbind despre tinerii care în-
♦ vață muzica tovarășul Gehan Er-
• win, instructorul lor spune că ei
•
*«••**••«»*******»«»«•»*•»*«*•««»*•*••• •«*«««♦«

Ne scriu corespondenții din Petrila • PUBLICITATE
GRIJA PE
Zilele trecute un muncitor mai 

vîrstnic povestea unui grup de ti
neri adunați în jurul său cum lu
crau în trecut muncitorii prepa'za- 
ției Petrila.

— Nu exista nici o protecție a 
muncii. Accidentele se țineau lanț, 
iar bolile profesionale erau consi
derate de neînlăturat. Stăpînitorii 
de atunci nu aveau interesul să a- 
pere viața și sănătatea celor pe 
care îi exploatau... Cîtă deosebire 
între viața muncitorului din trecut 
și de acum. Dacă atunci nu exista 
nici un fel de protecție a muncii 
astăzi în acest scop se alocă, de 
către stat, sume importante.

Intr-adevăr de cînd în țara noas
tră au devenit stăpîni cei ce mun
cesc și la preparația Petrila ca și 
de altfel în toate întreprinderile din 
țară se acordă o grijă deosebită 
protecției muncii.

De exemplu, la preparația Pe
trila conform normei stabilite, pen
tru cei care lucrează în locuri vă
tămătoare sănătății, zilnic se distri
buie lapte. Acelora care prin natura 
muncii lor deteriorează tmbrăcămin-

A С T 1 V 1 T A T
Comisia de femei din cadrul sin

dicatului minier Petrila depune o 
rodnică activitate reușind să antre
neze toate muncitoarele la muncă 
patriotică. Muncitoarele de la mi
nă efectuează lunar sute de ore de 
muncă patriotică la colectat de fier 
vechi cit și la înfrumusețarea in
cintei minei. Numai muncitoarele de 
la sectorul X al minei efectuează 
lunar intre 80—100 ore de muncă 
patriotică. De fapt acest lucru se 
remarcă și prin curățenia ce dom
nește în acest sector.

Comisia de femei s-a îngrijit ți 
de educarea politică, precum și de 
ridicarea nivelului cultural al fc- 

Mimcitoape destoinice

I
/ De la începutul acestui an, muncitorii și muncitoarele Fi-
' laturii Lupeni au început o bătălie dîrză pentru sporirea pro- 
( ductivității muncii în toate secțiile. In zijlele lucrătoare cite

J au trecut din luna ianuarie a. c. filatoarele, bobinatoarele, ră- 
) sucitoarele și muncitoarele de Ia depănat și împachetat au ob- 
) ținut depășiri cuprinse între 9—33 la sută. Față de anul tre- 
> cut în secțiile de bază procentul rebuturilor a scăzut în peri- 
I oada 3—15 ianuarie cu 1 Ia sută. De asemenea prin continua 
j modernizare a mașinilor de filaj, calitatea producției de fire 
’ s-a îmbunătățit simțitor. Printre muncitoarele destoinice se nu- 

mără tovarășele Moroșan Valeria, Bucșa Ana și Iașchevici Al- 
) vina care zilnic au bobinat cîte 8—9 kg. de fire peste riorma 
1 prevăzută, precum și muncitoarele Cerensca Maria, Toth Flori- 
1 ca, Pop Elisabeta de la împachetare care s-au evidențiat în 
* tot timpul prin conștiinciozitate și rapiditate în lucru.

vor constitui rezerva pentru fan 
fată și orchestră-

IN SALA DE TENIS DE 
MASĂ tinerii Berciu Petru și 
Vlăduț Viorel ambii muncitori la 
U.E.V. au schimbat sculele lor de 
lăcătuși cu paletele. După trei se
turi „tari" meciul care a fost ur
mărit de peste 20 de tineii se în
cheie. Berciu, mai ofensiv, a în
vins. Cei doi tineri își string vi
guros mîinile. Locul la masă le 
este luat de alți doi iubitori ai 
sportului cu paleta.

IN SALA DE SPECTACOLE 
a clubului rulează filmul romi- 
nesc „Bădăranii". După ce fil
mul a început să ruleze, casierița 
răsuflînd ușurată ne spune : Da
că sala de reprezentații ar fi avut 
nu 390 de locuri ci 600, ea tot ar 
fi fost neîncăpătoare pentru numă
rul celor care doresc să vizioneze 
filmul.

LA BIBLIOTECĂ se dă zor 
cu inventarul. Au fost reînregis- 
trate pînă acum peste 11.000 de 
diferite cărți. Și cite mai sînt în
că î

...Ultimul vizitat a fost direc
torul clubului tovarășul Bîldea

N T R U OM
tea și încălțămintea li se dă gratuit 
echipament de protecție. Alți mun
citori primesc echipament de uzu
ră.

In afară de aceste măsuri, anual 
se cheltuiesc sume importante pen
tru lucrări de protecție și tehnică 
a securității. Așa de exemplu, la 
preparația Petrila în anul trecut 
pentru podețe, apărători de mașini 
și alte lucrări de acest gen s-au 
cheltuit 11.489 lei, iar pentru mă
suri tehnice sanitare și de ventilație 
s-au cheltuit nu mai puțin de 67.758 
lei. Grija pentru oamenii muncii la 
preparația Petrila se mai reflectă 
și prin alocarea de sporuri de toxi
citate unui mare număr de mun
citori și tehnicieni.

Despre măsurile care se vor lua 
în acest an pentru securitatea mun
cii în cadrul preparațieâ Petrila 
s-a întocmit un plan complex de 
măsuri tehnico-organizatorice care 
încă din primele zile ale anulai a 
început să prindă viață.

SILVIA ENCULESCU 
inginer preparația Petrila

E RODNICĂ
meilor. în acest scop la sectorul X 
s-a înființat un cerc de citit care 
își ține ședințele odată pe săptă- 
mînă în pauza de prînz. în afară 
de aceasta în cadrul sectorului 
funcționează un curs de îndrumate 
politică a femeilor la care participă 
muncitoarele care nu sînt încadrate 
în altă formă -de învățămînt poli
tic.

în urma muncii de educare a 
femeilor, la mina Petrila a cres
cut conștiința, spiritul de răspunde
re al femeilor fapt oglindit în re
zultatele obținute în producție.

EkENA M1R1NCA 
muncitoare —' mica Petrila

Nicolae. L-am găsit în biroul său * 
lucrînd la o dare de seamă. J

Scria fără să urmărească alte * 
situații ori tabele. Terminase de ♦ 
completat rubrica semestrului 1 al Z 
anului 1960. Figurau la această ru- X 
brică un cor mixt, o fanfară, o J 
echipă de dans, o formație de tea- * 
tru. *

Pentru semestrul ll coloana este » 
mult mai lungă, dovadă că și acti- J 
vitatea a fost mai intensă : în si- • 
tuațte figurau un car mixt de 80 • 
persoane, fanfară compusă din 30 * 
persoane, echipă de dans de 32 ț 
persoane (față de 6 perechi de л 
dansatori in semestrul l), formata J 
de teatru a afuns la 18 persoane, ♦ 
cu 10 mai mult de cit în semestrul •> 
1, orchestră, trei brigăzi artistice « 
de agitație, colective de recitatori * 
artistici, de soliști vocali, soliști * 
instrumentiști și un cerc de muzi- • 
că :

înainte de a pleca aflăm din • 
programul de activitate al clubu- * 
lui că ziua următoare nu va fi ♦ 
mai săracă în activitate decît ziua * 
care trece: vor ține repetiții for- $ 
mațiile de cor, orchestră, dansuii, ♦ 
soliști vocali. ♦

C. MORARU ;

Teatrul de stat 
„Valea Jiului” 

prezintă: 
„SCURTA CONVORBIRE" 

comedie în 3 acte 
de Valentina Levîdova

— joi 19 ianuarie 1961 la 
clubul minier Aninoasa.

— vineri 20 ianuarie 1961 la 
Teatrul de Stat Petroșani.

— sîmbătă 21 ianuarie 1961 
la clubul minier Uricani.

— duminică 22 ianuarie 1961 
la clubul minier Lupeni.

„BĂIEȚII VESELI" 
comedie în 3 acte 

de H. Nicolaide 
sîmbătă 21 ianuarie 1961 ta 

Teatrul de stat Petroșani.
„CELEBRUL 702" 
comedie în 3 acte 

de Al. Mirodan 
duminică 22 ianuarie 1961 ta 

Teatrul de stat Petroșani.

ANO Ț
întreprinderea Comunală 1 j 

Orășenească Petroșani tete- ' ■ 
fon 541, 544 și 335, execută j 
pentru sectorul socialist și ■ 
particular lucrări noi și de j 
reparații la instalațiile inte
rioare de apă, canal și elec
tricitate, în toate localitățile ■ 
din Valea Jiului.

Lucrările mai sus indicate •' 
pentru particulari se vor pu- j 
tea executa și cu plata în > 
rate lunare.

I Preparația ffiWoi
Lupeni 

sectorul de investiții 
ANGAJEAZA

— lăcătuși montatori cu 
experiență.
— sudori experimentați.

Doritorii se vor adresa 
biroului personal al pre- 
parației cărbunelui Lupeni

PROGRAM OE RABIO
20 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,02 Muzică ușoară din 
țări prietene. 9,30 Prietena noas
tră cartea, 9,50 Fragmente din 0- 
ipera „Vasul fantomă" de Wag
ner, 11,03 Muzică de, estradă, 
12,10 Muzică populară româ
nească, 13,05 Arii și duete din □- 
perete, 15,20 Melodii populare ro
mânești, 15,45 Concert de muzică 
ușoară, 16,15 Vorbește Moscova! 
18,00 Muzică populară dirt R. P. 
Ungară, 19,30 Muzică româneas
că de estradă, 20,30 Din viața 
de concert a Capitalei, 21,00 Ce 
e nou în librării, 21,10 Concert 
de muzică populară românească, 
21,45 Muzică ușoară din Cuba. 
PROGRAMUL II. 14,08 Melodii 
populare românești, 14,30 Forma
ții sovietice de muzică ușoară, 
15,35 Actualitatea în țările so- 
cialiste, 16,30 Muzică populară 
din Dobrogea, 16,50 Curs de 
limba rusă, 17,50 Cronica econo
mică, 18,20 Program muzical pen
tru fruntașii în producție din in
dustrie și agricultură, 19,30 Tea
tru la microfon: „Mama". Dra
matizare radiofonică după roma
nul Iui Maxim Gorki. 21,45 Din 
repertoriul taragotistului I. Milu.

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

CINEMATOGRAFE
20 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE: Darclee; AL. SAHIA: 
Legea e lege; ANINOASA : Bă
dăranii; LUPENI : Balada sol
datului; BARBATENI : Ei s-au 
jertfit pentru patrie; URICANI: 
Dragoste. (Responsabilii cinema
tografelor Petrila, Lonea, Vulcan 
și Crividia n-au . trimis progra
marea filmelor pe luna ianuarie).
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încheierea lucrărilor plenarei С. C 
al P. C. II. S.

Ămepîca Latină își exppimă 
solidaritatea cu

Cea de-a 19-a sesiune 
a Comisiei Dunării
BUDAPESTA 18 (Agerpres).
La 18 ianuarie

Budapesta cea de-a 19-a sesiune 
ordinară a Comisiei Dunării. La 
lucrările sesiunii participă repre
zentanți ai Uniunii Sovietice, Ro- 
mîniei, Bulgariei, Ungariei, Ceho
slovaciei, Iugoslaviei și Austriei. 
La sesiune participă de asemenea 
ca observatori reprezentanți ai 
Ministerului Transporturilor al 
R.F.G., ai Comisiei economice a 
îO.N.U. pentru Europa.

Sesiunea va discuta problemele 
referitoare îndeosebi la îmbunătă
țirea continuă a navigației pe 
Dunăre. Ea va dura aproximativ 
două săptămîni.

----- O-----

mosoare abundeiită lo Japonia
TOKIO 18 (Agerpres).
După cum anunță posturile de 

radio japoneze, la 16 ianuarie în 
prefectura Niigata a căzut din 
nou o ninsoare abundentă.

In orașul Nagaoka într-o sin
gură noapte grosimea stratului 
de zăpadă a ajuns la 2,10 m., iar 
în orașul Takada — 2,50 m. Din 
cauza ninsorilor circulația trenu
rilor a fost întreruptă pe mai mul
te linii principale din această pre
fectură.

poporul cuban
ting organizat de 
tenilor revoluției 
prezent Cuba este 
luptei pentru demnitatea naționa
lă, libertatea și bunăstarea po
poarelor din America Latină". El 
a chemat guvernul costarican să 
nu cedeze presiunilor exercitate 
de Washington care insistă asu
pra ruperii de către Costa Rica a 
relațiilor diplomatice cu Cuba.
------ ----- O-----

NEW YORK 18 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agenției 

Prensa Latina, Federația studen
ților din Brazilia va organiza, 
începînd de la 1 februarie, în în
treaga țară, numeroase acțiuni în 
sprijinul Cubei.

In orașul Colon din Panama 
a avut loc un mare miting in 
sprijinul revoluției cubane.

Intr-o declarație de solidari
tate cu revoluția cubană, Confe
derația Generală a Muncitorilor 
din fabrici din Bolivia subliniază 
că ruperea relațiilor diplomatice 
cu guvernul Cubei 
renunțarea 
popoarelor 

Membrii 
din partea
orașul Tuia (Columbia) au adop
tat în unanimitate o rezoluție în 
care cheamă guvernul Lleras Ca
margo să nu rupă relațiile diplo
matice cu Cuba.

Luînd cuvîntul în sprijinul re
voluției cubane,
Errera de la Universitatea 
Costa Rica a declarat la un

Asociația prie- 
cubane că „în 

în fruntea
aunimitate de toți tovarășii care 

luat parte la lucrările ei.
Plenara C.C. al P.G.U.S. a as

cultat raportul prezentat de M. A. 
Suslov cu privire la rezultatele 
Consfătuirii reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești. 
Plenara C.C. al P.C.U.S. ă adop
tat o hotărîre în această pro
blemă.

Hotărîrile plenarei C.C. al 
P.C.U.S. vor fi publicate în 
presă.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a ales 
ca membri supleanți ai Prezidiu
lui Comitetului Central al 
P.G.U.S. pe G. I. Voronov, secre
tar al Comitetului regional Oren
burg al P.G.U.S., și pe V. V. Gri- 
șin, președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor,

Cu aceasta, plenara C.C. al 
P.C.U.S. și-a încheiat lucrările.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite următorul comu
nicat informativ cu privire la ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice.

La 18 ianuarie 1961 plenara 
Comitetului Central al P.G.U.S. 
a încheiat examinarea celei de-a 
doua probleme de pe ordinea de 
zi — Cu privire la îndeplinirea 
planului de stat și a angajamen
telor socialiste în ce privește pro
ducția și vînzarea către stat a 
produselor agricole și animaliere 
în anul 1960 și cu privire la mă
surile pentru dezvoltarea conti
nuă a agriculturii și a adoptat o 
hotărîre corespunzătoare.

Hotărîrea plenarei C.C. al 
P.C.U.S. a fost aprobată în una-

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

Declarația lui J. Nehru
DELHI 18 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 18 ianuarie 

Ia obișnuita sa conferință de pre
să, primul ministru al Indiei, 
Nehru, a subliniat din nou necesi
tatea reluării activității Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control în Laos, care, după păre
rea sa, va avea o influență bine
făcătoare asupra situației și ar 
putea contribui la încetarea focu
lui în această țară.

In continuare Nehru a aprobat 
propunerea Cambodgiei cu privi
re la convocarea conferinței inter
naționale pentru Laos. Declarînd 
că pentru convocarea acestei con
ferințe va fi nevoie de un anu
mit timp, Nehru a subliniat încă 
o dată necesitatea reluării de ur
gență a activității Comisiei inter
naționale de supraveghere și con
trol în Laos.

----------------- o-----------------

Lumumba a fost transferat 
într-o închisoare din Katanga

ELISABETHVILLE 18 (Ager
pres) .

„Guvernul" marionetă din Ka
tanga a anunțat în mod oficial la 
18 ianuarie că primul ministru al 
guvernului legal congolez, Pa
trice Lumumba, a fost transferat 
într-o închisoare din Katanga. In 
■comunicatul dat publicității la E- 
lisabethville se arată că transfe
rarea lui Lumumba într-o închi
soare din Katanga a avut loc „la 
cererea președintelui Kăsavubu și 
cu aprobarea guvernului Katan- 
gei, deoarece închisoarea din 
Thysville nu oferă suficiente ga
ranții".

împreună cu Lumumba, în Ka
tanga au fost transportați Mpolo, 
ministru în guvernul lui Lumum
ba, Okito, președintele Senatului 
congolez.

Agenția France Presse 
zează că avionul cu care 
transportat Lumumba la 
nuarie din Leopoldville la

era pilotat de echipaj 
„Un important detașa-

bethville 
belgian, 
ment al poliției katangheze, trans
mite agenția, a înconjurat avio
nul imediat ce el s-a oprit pe 
pista de aterizare. Cei trei pri
zonieri, cu figurile tumefiate, cu 
ochii legați după ce au coborît au 
fost de îndată duși cu un automo
bil al poliției spre o destinație 
necunoscută".

s-a deschis la

ar însemna 
la principiul eliberării 
latino-americane. 
Consiliului municipal 
partidului liberal din

prof. Rodolfo 
din 
mi-

* o« —— ■ ■ ■■ —-------------------

Declarația căpitanului Kong Le
lă Fummi Nosavan precum și pe 
intervenționiștiă americani și tai- 
Iandezi, a subliniat căpitanul 
Kong Le, și declar că guvernul 
legal își rezervă dreptul de a re
curge la orice măsuri în scopuri 
de autoapărare, inclusiv de a cere 
■țărilor prietene cu poporul lao
țian să ne acorde ajutor".
------ ------ O------

HANOI 18 (Agerpres).
După cum anunță Agenția 

Vietnameză de Informații, într-un 
interviu acordat corespondentului 
postului de radio „Vocea Laosu- 
lui“, căpitanul Kong Le a con
damnat cu asprime faptul că Sta
tele Unite au pus la dispoziția 
rebelilor șase avioane pentru bom
bardarea populației pașnice ne
înarmate.

Aceste acțiuni Criminale, fără a 
submina cîtuși de puțin moralul 
trupelor guvernamentale și uni
tăților de luptă ale Patet Lao, 
au stîrnit mînia și hotărîrea lor 
de a distruge pe rebeli.

„Avertizez' din nou clica rebe-

Scopul vizitei lui Strauss în S. lîL A

I

O. Dorficos a primit 
delegația ziariștilor 

sovietici
HAVANA 18 (Agerpres). TASS 
La 17 ianuarie președintele 

Republicii Cuba, Osvaldo Dorti- 
cos a primit delegația ziariștilor 
sovietici în frunte cu D. P. Goriu- 
nov, director general al agenției 
TASS care se află la Havana.

In cursul convorbirii cu zia
riștii sovietici, președintele Dor- 
ticos a făcut o caracterizare a ' 
actualei situații economice și po
litice externe a Cubei, și a vor
bit pe larg despre felul cum se 
înfăptuiește reforma agrară și 
despre perspectivele transformării 
agriculturii de monocultură a ță
rii într-o agricultură cu multe 
ramuri.

----- O-----

Incendiu la Manila

preci- 
a fost
17 ia-
Elisa-

NEW YORK 18 (Agerpres).
In prezent, în Statele Unite se 

află într-o vizită neoficială de 
patru zile ministrul de Război 
vest-german Strauss. Pretextul 
acestei călătorii în S.U.A. a fost 
invitația de a lua cuvîntul la clu
bul economic din New York. Mi
nistrul de la Bonn unmeăză de 
asemenea să țină un discurs la 
ședința de închidere a sesiunii

american pentru rela-

• ALGER. Corespondentul din 
Alger al agenției Associated Press 
relatează că în suburbana Dar- 
Es-Șaaba de lingă Alger a avut 
loc luni noaptea o manifestație 
a populației musulmane în favoa
rea independenței. Trupele fran
ceze au deschis focul împotriva 
populației civile.

• MEXICO. Muncitorii de la 
filiala companiei americane „Eas
tern Airlines1* au declarat grevă. 
Greviștii cer majorarea salarii
lor. Greva a paralizat zborurile 
avioanelor acestei companii între 
Mexic și S.U.A.

• CANBERRA. După cum re
latează postul de radio austra
lian, 1.600 de muncitori greviști 
de la uzina metalurgică Brocken 
Hill Proprietry Company** din 
Newcastle (statul Walles de sud) 
și-au reafirmat din nou în cadrul 
unui miting hotărîrea de a nu 
relua lucrul pînă cînd compania 
nu va reprimi pe cei 14 membri 
ai sindicatului a căror concediere 
a provocat această grevă.

• SAN JUAN. După cum a- 
nunță corespondentul agenției 
Prensa Latina, de șase zile con
tinuă greva muncitorilor de la

societatea nord-americană de con
strucții „Macdonald Construction 
Company", care efectuează lu
crările de construcție la baza de 
rachete „Selba" și la baza radar 
„Junke" din Porto Rico. Greviș
tii cer încheierea unui contract 
colectiv.

• LONDRA. Criza din indus
tria de automobile din Anglia a 
dus la creșterea vertiginoasă a 
șomajului în regiunile centrale 
ale țării, unde sînt concentrate 
majoritatea uzinelor de automo
bile. Potrivit datelor oficiale, nu
mărul șomerilor totali a atins în 
aceste regiuni un 
pentru perioada 
42.000.

• ROMA. Datele 
cent de Institutul italian de sta
tistică atestă că în Italia costul 
vieții continuă să crească. Aceste 
cifre arată că în cursul anului 
1960 au crescut în primul rînd 
prețurile produselor alimentare. 
In perioada ianuarie-noiemibrie 
1960 au crescut de asemenea cu 
circa 5 la sută prețurile articole
lor de îmbrăcăminte. In aceeași 
perioadă chiriile au fost majorate 
în medie cu 18,4 la sută.

Consiliului 
ții externe.

Deîndată 
tul american, Strauss a lăsat să 
se înțeleagă în mod clar că își 
va folosi călătoria la New York 
pentru a stărui pe lîngă Statele 
Unite să ducă și mai intens po
litica „războiului rece".

In discursul rostit în cadrul 
prînzului care a avut loc la clu
bul economic, pronunțîndu-se pen
tru întărirea blocului militar a- 
igresiv N.A.T.O., Strauss a de
clarat fără ocol: „Trebuie să 
transformăm N.A.T.O. într-o co
munitate care să poată cîștiga 
războiul rece". Arătînd că „răz
boiul rece vă continua atît timp 
cft va exista comunismul inter
național...", Strauss a îndemnat 
la intensificarea lui și s-a pro
nunțat pentru lărgirea pregătiri
lor militare ale Germaniei occi
dentale și ale S.U.A.

ce a pășit pe păimîn-

„Jos mîinile de pe Laos"
TOKIO 18 (Agerpres). TASS 
„Jos mîinile de pe Laos, Ame

rică ! Nu admitem folosirea ba
zelor americane din Japonia pen
tru un război în Laos l Nu admi
tem рагйсірагеа guvernului ja
ponez la agresiunea din Laos! 
Pentru rezolvarea crizei din Laos 
pe baza îndeplinirii riguroase a 
acordurilor de la Geneva! Pentru 
independență, pace și unitatea 
Laosului și Vietnamului!“ — sub 
aceste lozinci a avut loc la 17 
ianuarie la Tokio un miting de 
protest împotriva intervenției ar
mate a S.U.A. în Laos.

Participanțîi la miting au a- 
doptat în unanimitate un apel a- 
dresat poporului japonez în care 
acesta' este chemat să desfășoare 
o luptă vastă împotriva ameste
cului militar american în Laos, 
împotriva alianței militare a Ja
poniei cu S:U.A., pentru neutra
litatea Japoniei, și au adresat te
legrame de solidaritate guvernu
lui Suvanna Fumma și poporului 
laoțian. După aceea, participanțîi 
Ia miting au organizat o demon
strație în fața clădirii Ministeru
lui Afacerilor Externe al Japoniei, 
a reședinței primului ministru și 
în fața clădirii ambasadei ame
ricane.

nivel record 
postbelică:

publicate re-

LONDRA 18 (Agerpres).
Datele provizorii publicate de 

Camera de Comerț britanică ara
tă că deficitul comercial al An
gliei a atins la sfîrșitul lunii de
cembrie suma de 67,7 milioane li
re sterline (față de 66,1 milioane 
în noiembrie).

Potrivit calculelor preliminare, 
'deficitul global înregistrat de ba
lanța comercială a Angliei îp 
1960 este de aproximativ 881 mi
lioane de lire sterline, ceea ce re
prezintă o creștere considerabilă 
față de anul trecut cînd el a însu
mat cifra și ea destul de mare de 
529 milioane lire sterline.

Din aceleași statistici oficiale 
rezultă că în cursul anului 1960,

comerțului englez
importurile au crescut cu 14 la 
sută în timp ce exporturile care 
și în anii trecuți rămăseseră în 
urma volumului realizat de con- 
curenții vest-europeni ai Angliei, 
au sporit cu numai 6 la sută față 
de anul precedent. In luna de
cembrie se semnalează, pe baza 
comparării cifrelor lunare, o în
cetinire generală a schimburilor 
comerciale ale Angliei cu străină
tatea.

In prezent, nici experții econo
mici, nici cercurile guvernante 
■britanice nu mai ascund gravita
tea situației economice a Angliei 
care, după părerea ziarului „Daily 
Herald", trece prin „cea mai se
rioasă criză a comerțului din 
1952".
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MANILA 18 (Agerpres).
După cum anunță agenția U- 

nited Press International, la 17 
ianuarie în cartierul nordic dens 
populat al portului Manila, a iz* 
bucnit un uriaș incendiu. Incen
diul a progresat rapid datorită 
vîntului puternic. Au ars peste 
500 de case, mii de oameni au ră
mas fără adăpost. Combaterea! in
cendiului a fost îngreunată din 
cauza proastei funcționări a rețe
lei de alimentare cu apă. Se sem
nalează ѵісйте.

18 (Ager-
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WASHINGTON 
preș).

Ziarul „Washington Post and 1
Times Herald" a publicat ,Д- j 
pelul către popor" al faimoasei 1 
organizații „Reînarmarea то- I 
rală“. Conducerea acestei or- j 
ganizații reacționare cere gu- J 
vernului S.U.A. să procedeze ! 
la o „reînarmare morală" a în- J

4 tregii politici, ca „singurul ♦ 
І mijloc pentru asigurarea victo- î 

rid în lupta ideologică împo- î 
triva comunismului".

# Apelul conține mărturisiri î 
j care demonstrează falimentul I 
»ideologic al societății capitalis- j 
* te, teama crescîndă a acesteia * 

de succesele uriașe ale socialis- ț 
„America se află în răz- * 
boi, într-un război pe care îl ♦ 
pierdem, se spune în apel. Este $ 
un război ideologic, 
necugetat și ușuratic 
nem nici o ideologie 
rului ideologic".

„Numai cu tunuri, 
mitraliere nu vom putea lupta I 
împotriva unui adversar care î 
are toate acestea și care îna- ț 
intează pentru că este înarmat î 

cu o altă armă supraputerni- * 
că — ideologia. America are * 
nevoie de o ideologie. Nu ajun
ge o simplă schimbare a poli
ticii...

Sîntem apreciați după modul 
Descompunere,

• mului.
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♦*
J nostru de trai.

Î
 decadentism în artă, un tineret 
care nu vrea să știe de legi, 

î război între, clase și între rase, 
ț necinste — iată care sînt ca- 
J racterele vieții americane. Sha

de

In mod ; 
nu opu- • 
adversa- І

dolari și j
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*

I tem cu toții răspunzători
* ЯПаСІ І11ГГ11acest lucru.

Gu aceste arme nu vom cu- ! 
ceri inimile și mințile milioa- ‘ 
nelor de oameni de pe glob**. !
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