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Minerii obțin noi succese 
in îndeplinirea angajamentelor

La Petrila — toate sectoarele 
peste plan

La începutul acestei 
luni, colectivul minei 
Petrila se angajase să 
depășească planul lunar 
cu cel puțin 2500 tone 
de cărbune. Condițiile 
bune de muncă ce au 
fost create, aproviziona
rea bine organizată pre
cum și ajutorul tehnic 
competent, au penmis 
minerilor de aici să-și 
depășească angajamen
tul luat. In perioada 
3—21 ianuarie ei au 
trimis preparației cu 
3183 tone de cărbune 
mai mult decît prevede 
planul la zi. Intre sec
toarele minei are loc o 
luptă strînsă pentru pri
mul loc în întrecerea 
pe mină, îndeosebi în
tre minerii sectoarelor 
II și III. Cei de la sec
torul II au extras peste

plan 1261 tone de căr
bune pe cînd cei de la 
sectorul III au dat doar 
cu 11 tone de cărbune 
mai puțin. Rezultate bu
ne obțin acum și colec
tivele celorlalte două 
sectoare ale minei. La 
sectorul IV, de pildă, 
care are o depășire de 
plan de 586 tone de 
cărbune, s-au extras în 
ultimele 4 zile aproape 
100 tone de cărbune 
peste sarcina zilnică. 
Un succes promițător 
au obținut minerii sec
torului I care în ulti
mele 4 zile de muncă 
au dat peste plan 262 
tone de cărbune, recu- 
perînd astfeli rămînerea 
în urmă. Acum toate 
sectoarele minei sînt 
peste plan!
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197 tone de cărbune peste 
angajament

— Treceți în planul 
de măsuri pe ianuarie 
că sectorul nostru se 
angajează să dea peste 
planul lunar cel puțin' 
1500 tone de cărbune 
cocsificabil, i-au cerut 

, maiștrii și brigadierii 
Inginerului. Teodorescu 
Constantin, șeful secto
rului III de la Lupeni. 
Minerii sectorului s-au 
ținut de cuvînt. In pe
rioada 3—21 ianuarie ei 
au extras 1697 tone de 
cărbune peste plan, deci 
cu 197 tone peste an
gajament. Minerii din

frontalele și preabata- 
jele sectorului III au 
muncit zi de zi tot mai 
bine, au fost ajutați ac
tiv de maiștri și tehni
cieni. Frontalele au pro
dus tot mai mult căr
bune. La Spînu Petru, 
la cele două frontale 
conduse de frații Ghi- 
oancă depășirea de plan 
este de 200—350 tone 
de cărbune. Pe sector 
întreaga linie de front 
de peste 250 m. avan
sează pe zi cu pesto un 
metru în frontale și cu 
2,5—3 m. în preabataje.

Primii frontaliști de la Uricani
Încă din prima jumă

tate a anului trecut, la 
mina Uricani s-au des
chis noi capacități de
ffiuncă în blocul V nord 
pe stratul 8—9. După 
ce s-au făcut pregătirile 
necesare au (ost deschi
se cîteva abataje’ came
ră, iar apoi un abataj 
frontal — primul din 
seria de mari frontale 
care vor exploata stra
tul 8—9 în partea nor
dică a zăcămîntului. In 
acest frontal muncește 
brigada condusă de co
munistul Teodorescu 
Stancu. Avînd asigurate

condiții bune de muncă, 
brigada obține zilnic 
importante cantități de 
cărbune peste plan. De 
la începutul acestei luni 
frontaliștii au extras 
peste plan mai bine de 
120 tone de cărbune 
cocsificabil. Acum, de 
cînd au aflat că la fron
talul lor se va aduce 
o haveză sovietică de 
tipul KMP-3, frontaliștii 
Sauciuc Gheorghe, Gaș- 
par Ilie, Radu Antonie, 
Șerdeanu Gheorghe, 
Peng Samoilă și ceilalți 
din brigadă caută să 
obțină randamente tot 
mai mari.

[aodidali ai frontului Oemocratiei Popilaie 
io alegerile le la 5 martie 
DIN ORAȘUL LUPENI

La Lupeni continuă 
să aibă loc adunări 
populare în care cetă
țenii orașului își de
semnează candidații în 
alegerile pentru sfatu
rile populare din 5 mar
tie

Sîmbătă după-amiază 
cetățenii din circum
scripțiile electorale oră
șenești regionale nr. 
162 și 163 și-au propus 
candidații pentru a fi 
aleși în Sfatul popular 
al orașului regional 
Petroșani. Pentru cir
cumscripția nr. 163 con
siliul F.D.P. l-a propus 
drept candidat ■ pe tova
rășul Momeu Samoilă, 
președintele Consiliului 
local al sindicatelor, 
iar tovarășul Savu Ga
vrila, lucrător în apara

tul de sfat, a fost pro
pus să candideze în 
circumscripția electorală 
nr. 162.

Tot în cadrul unei 
alte însuflețite adunări 
populare tovarășa Zam
fir Iuliaria, bibliotecara 
clubului din Bărbăteni, 
a fost— propusă . să 
candideze în circum
scripția electorală nr. 
194 a orașului regional 
Petroșani. Au mal fost 
propuși să candideze în 
alegeri, pentru a fi aleși 
deputați în Sfatul popu
lar al orașului Lupeni, 
tovarășii Goanță Grigo- 
re, Rabak Irina, Rad 
Victor și Alexandru 
Constantin. Propunerile 
au fost aprobate în u- 
nanimitate, cu căldură.

DIN PETRILA
Duminica trecută, în 

orașul Petrila au avut 
loc mai multe adunări 
populare pentru desem
narea candidaților în a- 
legerile pentru sfaturile 
populare, la care au 
participat sute de mi
neri, țărani muncitori 
din cătunele înconjură
toare, gospodine.

In cadrul acestor a- 
dunări au fost desem
nați drept candidați 
pentru circumscripțiile 
electorale ale orașului 
regional, Petroșani nr. 
70, 76, 77, 89 și 92 to

varășii Fondrea Virgil, 
brigadier silvic, Pilea 
loan, țăran muncitor, 
ing. Feier Gheorghe, șe
ful minei Lonea, Mogoș 
Simion, miner, Feher 
Iosif, președintele Sfa
tului popular al orașu
lui Petrila. Au fost de
semnați de asemenea 
numeroși candidați pen
tru Sfatul popular al o- 
rașului raional Petrila, 
printre care tov. Berin- 
dei loan, muncitor me
canic, Răscolean Petru, 
țăran muncitor, Ungu- 
reanu loan, inginer mi
ner și alții.
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Priviți harta Republicii Populare Romîne! Intre localitățile mi
niere Lupeni și Vulcan este un loc însemnat cu o stea. E locut 
unde cu zece ani în urmă încă nu era nimic iar acum se înalță ter
mocentrala Paroșeni.

Cronicarul vremurilor noi pe care le trăim, om al muncii de azi, 
a scris cronica acestei perle luminoase a Văii Jiului lucrind la con
struirea ei alături de inginerii și tehnicienii sovietici. Iar cînd pri
mul grup electrogen cu o capacitate de 50.000 kW a intrat în func
ție el a strîns cu putere mina tovarășului sovietic în semn de adîncft 
recunoștință. Pe adresa șantierului termocentralei au continuat să so
sească utilaje din Uniunea Soviet ică. Pe locul unde în trecut nu era 
nimic, se profilează acum termocentrala Paroșeni cu o capacitate de 
150.000 kW. racordată la sistemul energetic național, cu turnurile el 
semețe, turnuri ale luminii

MINERUL FRUNTAȘ
Cu 11 ani în urmă, pe scările 

de beton ce duc spre mină urca un 
tînăr voinic, cu fața rotundă și 
ochi negri scînteietori. Se oprea la 
panourile înșirate pe ambele părți 
ale scărilor și citea numele mi
nerilor fruntași. Cu cît se apro
pia de birourile minei, inima it 
bătea tot mai puternic. Oare_ o 
să-l primească ? Ce fel de oameni 
or fi la mina ? Cu cine va lucra ? 
Cum va fi în mină ? Oare va a- 
junge și el miner ?

...Iată-l pe tînă- 
rul nostru în aba
taj alături de alți 
mineri. In scurt 
timp se obișnui cu 
ortacii care l-au 
primit cu căldură.
Deveni vorbăreț 

și prietenos. Lu
nile au trecut. Pi-

de brigadă

Cînd intri în sectorul 1 al minei 
Lonea, primul abataj care te întîm- 
pină este cel în care muncește bri
gada condusă de Ignaț Gheorghe. 
Dacă acum, colectivul acestui sector 
are date peste plan 350 tone de 
cărbune, acest fapt se datorește și 
brigăzii lui Ignaț Gheorghe. Bun 
organizator al muncii în abataj, șe
ful de brigadă ascultă cu luare ‘a- 
minte propunerile minerilor. De 
altfel, într-o asemenea discuție l-a 
surprins și fotoreporterul nostru. 
1N CLIȘEU îl vedem pe Ignaț 
Gheorghe discutînd cu ortacii săi 
Gherase Mihai, Bartoș Gheorghe 
și Culcear Dănilă.
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— Strașnic bă
iat — spunea bri
gadierul cînd dis
cuta cu 
de sector, 
ăsta o să

||
un miner de frunte...

...Numele lui Cristea Aurel 
început să fie cunoscut de alți mi
neri. Nu după mult timp, alături 
de numele celorlalți șefi de bri
găzi înscrise pe graficul de pro
ducție, apăru și cel al lui Cristea 
Aurel. Încă de la început, tînăra 
brigadă în fruntea căreia se gă
sea Cristea Aurel s-a impus prin 
rezultatele obținute în producție. 
In presa locală și centrală nume
le lui Cristea a apărut de multe 
ori. Primul șef de brigadă din 
Valea Jiului care a preluat con
ducerea unei brigăzi mai slabe a 

Ifoșt Cristea. In numai o lună el a 
ridicat brigada la nivelul celor 
fruntașe. Cînd conducerea secto
rului se frămînta cui anume să în
credințeze o lucrare de avansare
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la abatajul 17, șeful 
spuse :

— Iau eu această 
băieții mei 
păf.

Vorbele 
an devenit 
de muncă erau grele, ortacii lui j 
Cristea s-au achitat cu cinste de ? 
sarcina încredințată. 5

In luna decembrie a anului tre- j 
cut, la Aninoasa se făceau pregă- J
tiri intense pentru deschiderea j

primului abataj <
frontal. Din nou, j
cînd a fost vorba 2
cui să se încre- i 
dințeze acest aba- < 
taj șeful sector ; 
rului s-a oprit a- î 
supra lut Cristea J 
Aurel i

— O să se des- 2 
cur ce, e un mi- 5 
ner priceput și < 
destoinic. 2

Încrederea con- < 
ducerii sectorului < 
n-a fost dezminți- < 
ta. Cristea cu < 
ortacii lui s-au $ 
acomodat repede > 
noilor condiții de 5 
muncă și au ob- ’ 

ținut rezultate / FtimuaSe.
Acum cînd urcă treptele de be- '■ 

ton spre mină își amintește de pri- ) 
та zi cînd a poposit la poarta l 
minei. Cînd privește panoul din 2 
parcul minei îl încearcă un sen ti- > 
ment de mîndrie. Ce și-a pus în S 
gînd a realizat: Fiu de moț ajuns j 
miner fruntaș. >

Cristea Aurel este cunoscut în > 
Valea Jiului. Peste tot este iubit '/ 
și respectat. Minerii și oamenii 
muncii au încredere în el. Drept 
dovadă a încrederii l-au propus 
candidat pentru alegerile în Ma
rea Adunare Națională în cir
cumscripția electorală nr. 9 Petro
șani sud.

Cristea Aurel prețuiește aceas
tă înaltă încredere și în viitor o 
va justifica prin fapte.

FL. ISTRATE

și o s-o
lucrare cu 

scot la ca-

comunistului Cristea 
fapte. Deși condițiile
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VOLEI Jiuj Farul Constanța 3-1

HOCHEI PE GHE A T Ă

Primele întreceri oficiale

Duminică dimineața s-a desfă
șurat în sala de sport din Lupeni 
întîlnirea de volei, din cadrul eta
pei a 3-a a campionatului catego
riei A, între formațiile Jiul Pe
troșani și Farul Constanța.

In primele minute ale întâlnirii, 
jucătorii celor două echipe păreau 
timorați, nervoși, făcând numeroa
se greșeli. Pentru Farul Constanța, 
care a pierdut primele două jocuri 
era, îhtr-un fel, explicabil. Dat 
pentru Jiul Petroșani această nesi
guranță manifestată la începutul 
jocului dovedește o teamă neexpli- 
cabilă îa întîlniri destul de ușeare. 
Totuși, treptat jucătorii petroșă
neni își revin, reușind să-și orga
nizeze atacul și să pună stăpînire 
pe joc. Constănțeaii continuă să 
greșeastă în special la blocaj, atacă 
destul de slab ceea ce face ca mi
mul set să fie cîștigat de petroșă
neni cu 15—10.

Setul II pierdut de petroșăneni 
are și cea mai dramatică desfășu
rare. Nimeni nu a crezut că după 
ce Jiul conducea cu 10—0 să piar
dă acest set la 16—14. Aceasta nu 
atît datorită unei puternice reveniri 
a echipei oaspe cât mai ales pozi
ției de subapreciere a partenerilor,

-=*—>- --------

POPICE
Duminică a luat sfîrșit turul 

campionatului orășenesc de popice, 
categoria a П-a. cu următoarele 
rezultate: Constructorul II Lu
peni — Minerul Lupeni — fe
mei — 1974—1857 p. d.; Rete
zatul Uricani — Viscoza Lupeni 
(femei) 2099—1974 p. d.; Mine
rul Vulcan — Preparatorul Lu
pani — bărbați — 1982—1788 
p. d.

Din inițiativa comisiei orășe
nești Petroșani de ipoplce, pe a- 
rena Constructorul minier din 
Petroșani, s-a organizat o întâl
nire la care vor participa cei 
mai buni 10 jucători care s-au 
afirmat în turul campionatului 
orășenesc pe 1960/1961.

Jucătorii prezenți au fost îm
părțiri pe două categorii. Astfel 
din prima categorie au făcut 
parte Gagyi, Strejan, Butușan, 
Albu și Cazan, iar din a doua 
Trif Sabin, Balog L„ Țipțer, 
Cozma și Naprodean. Printre 
cele mai bune rezultate obținute 
amintim: Gagyi (Constructorul 
minier) 815 p. d., Strejan Iosif 
(Minerul Vulcan) și Trif Sabin' 
(Jiul Petroșani) cu 814 p. d. 

fiecare.
S. В ALOI 

corespondent

manifestată de jucătorii petroșăneni. 
La un moment dat gazdele conduc 
cu 14—9 ; un singur, punct ar fi 
adus câștigarea setului. Totuși vo
leibaliștii petroșăneni fac nenumă
rate greșeli ceea ce le aduce și pier
derea setului. In setul III se pare 
că petroșănenii au învățat ceva din 
setul II și, mult mai atenți și hotâ- 
rîți, reușesc să cîștige la scorul cate
goric de 15—7. In această parte a 
jocului trebuie spus totuși că Fa
rul a condus cu 7—3 pînă în mo
mentul cînd voleibaliștii petroșă
neni s-au hotărît în sfîrșit... să joa
ce volei.

Setul IV este câștigat ușor de Jiul 
cu 15—10 deși constănțenii depun 
eforturi pentru a cîștiga fiecare 
minge. Cu toată voința și puterea 
lor de luptă, ei au trebuit să se 
mulțumească cu acest rezultat pu
tând cu greu face față atacurilor bi
ne conduse de Crivăț.

Și în acest meci Б-a observat a- 
ceeași lipsă de pregătire fizică din 
parte unor jucători ai formației lo
cale. Deși în unele seturi ei conduc 
detașat, pînă la urmă pierd nu atît 
datorită greșelilor cit lipsei de 
condiție fizică, jucătorii pățind e- 
puizați.

De la gazde s-a evidențiat în 
mod deosebit Crivăț, Brandemburg 
și Dan Gornoviceanu, iar de la oas
peți Dumitrescu și Artimion. A ar
bitrat bine J. Ioachim (Sibiu).

I. CIORTEA 
corespondent
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Primele rezultate 
în campionatul de șah

Comisia orășenească de șah 
Petroșani a; organizat în acest 
an pentru prima dată campiona
tul republican de șah (faza oră
șenească) conform regulamentu
lui. La această fază participă 5 
echipe din Valea Jiului într-un 
sistem turneu.

In prima etapă, desfășurată 
sîmbătă, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Jiul Petroșani 
— Preparatorul Lupeni 5—0; E- 
nengia Paroșenl — Minerul Lu
peni 3—3. In etapa a Il-a, des
fășurată duminică dimineața, 
Energia Paroșenl a cîștigat cu 
3% la l1/- întâlnirea cu Prepa
ratorul Lupeni. La Lonea tânăra 
formație Parîngul a întâlnit pu
ternica echipă Jiul Petroșani. 
Deși rezultatul a fost egal (3—3) 
se poate spune că localnicii au 
obținut un succes.

Regulamentul concursului pre
vede ca din fiecare echipă să facă 
parte două femei. Totuși echipa 
Jiul Petroșani s-a prezentat la 
Lonea fără șahiste. pierzînd ast
fel două puncte prețioase.

Etapa a Ш-a a campionatului 
are loc sîmbătă 28 ianuarie în
tre Energia Paroșeni — Parân
gul Lonea și Minerul Lupeni — 
Preparatorul Lupeni, iar etapa a 
,IV-a. duminică 29 ianuarie, o- 
rele 9,30, între Parîngul Lonea — 
Minerul Lupeni și Energia Pa
roșeni — Jiul Petroșani.

Sîmbătă și duminică au avut 
loc pe patinoarul din Sebeș — 
frumos amenajat — faza regio
nală a campionatului republican 
de hochei pe gheață unde au fost 
programate, de către Federația 
romînă de hochei și patinaj, trei 
echipe din regiunea Hunedoara: 
Șurianul Sebeș — A.S.M. Alba 
Iulia și Preparatorul Lupeni.

Prin tragere la sorți s-au ju
cat două meciuri — între Șu
rianul Sebeș și Preparatorul Lu
peni, Iar A.S.M. Alba Iulia — 
un singur meci cu Preparatorul 
Lupeni.

Echipa Preparatorul — repre
zentativă a Văii Jiului — cu e- 
lemente tinere și cu mai puține 
zile de antrenament pe gheață 
— s-a dovedit totuși a fi o echi
pă bună, opunînd o dîrză rezis
tență echipei Șurianul Sebeș. în 
care au jucat internaționali ca 
Nagy, Krasse, Biro, Kulcear, 
Munteanu. In meciul cu A.S.M. 
Alba Iulia echipa Văii Jiului a 
avut tot timpul avantajul de par
tea sa, astfel că la sfârșitul a- 
cestei competiții 
următorul : Locul
Sebeș — 4 puncte; locul II, Pre
paratorul Lupeni, 2 puncte; lo
cul III, A.S.M.
puncte.

Cei mai buni 
torul au fost: 
Paveliuc, Laszlo, Vejdel, Kocis. 
Imre, Zeiller și Pollak.

In urma acestui rezultat Șu
rianul Sebeș a fost declarată 
campioană regională, ediția 
1960/1961.

rezultatul este
I, Șurianul

Alba Iulla — 0

de la Prepara- 
Szoke, Lorincz,

Ne vorbesc antrenorii de fotbal
Deși termometrul înregistrează 

în ultimele zile o mare scădere 
de temperatură, totuși sportul 
cu balonul rotund nu a fost ui
tat. Iubitorii de fotbal continuă 
să se intereseze de pregătirile 
echipelor de fotibal. Pentru in
formarea lor publicăm relată
rile antrenorilor B. Marian de 
la Jiul Petroșani și Gh. Balogh 
de la Minerul Aninoasa.

B. MARIAN : „Lotul nostru 
este aproape același. A plecat 
Georgescu la Minerul Petrila, 
'dar în schimb a fost adus Gh. 
Rotaru, un tînăr talentat de 19 
іапі, care va juca centru înain
taș și eventual stoper. De ase
menea a fost inclus în lot și ju
cătorul Andrei Nicolae de la 
Lonea în vîrstă de 24 de ani 

care va juca inter.
In privința pregătirilor noas-

tre, programul este întocmit 
conform indicațiilor date do co
legiul central de antrenori pen
tru pregătirea echipelor din a- 
ceastă perioadă. Nu putem de
sigur aplica încă de pe acum 
toate indicațiile, deoarece ne 
pregătim în condiții grele, la 
Petrila, terenul Jiul fiind în 
curs de reamenajare. In prezent 
accentul principal îl punem pe 
pregătirea fizică de bază a echi
pei. Jocuri de verificare vom or
ganiza cu Minerul Lupeni, Au
rul Brad, Știința Craiova, pro
gram deocamdată încă nedefi
nitivat.

GH. BALOGH : „Lotul nos
tru va fi în această vară lipsit 
de aportul lui Matyas, plecat 
la Lupeni. In schimb, în echipa 
noastră va juca Barabaș Nico
lae de Ia Parîngul Lonea și Ton-

cea Andrei, un tînăr de 18 
absolvent ai școlii sportive 
București. Vor fi incluși în 
și doi juniori crescuți în echipa 
noastră: Butca Victor și Sîn 
Nicolae. In privința antrenamen
telor echipei noastre, s-a întoc
mit de pe acum un program com
plet, bogat și variat care pre
vede pregătirea echipei zi de 2i 
pînă la începerea returului. In 
prima etapă, adică pînă la 12 
februarie, jucătorii vor face an
trenamente de 450 minute săp- 
tămînal. Jocurile de verificare 
în număr de 18, vor începe la 
19 februarie, toate în deplasare 
deoarece terenul nostru nu per
mite prea multe întîlniri. Deo
camdată în afară de Golgoțlu 
Marcel, Foca Viasiie și Petrescu 
Vasile care sînt încă în trata
ment, ceilalți și-au Început deja 
antrenamentele".

ani 
din 
lot
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SCHI 5lCupa 24 Ianuarie” a revenit lupenenilor
Coloana de schiori urca pârtia 

în șir indian. Drumul era destul 
de greu; zăpadă, gheață, lunecuș 
și din loc în loc pantă. Unul din
tre schiori pășea cu mai multă a- 
tenție ținînd rucsacul în mână, 
împotriva obiceiului. Ceilalți i se 
adresau cu glumele care însoțesc 
întotdeauna schiorii: „Poart-o a- 
cum că la înapoiere nu se știe 
cine o va duce". Cel apostrofat 
privea rîzînd spre rucsacul în care 
ducea cu atîta grijă frumosul tro
feu — „Cupa 24 Ianuarie" — pen
tru care, timp de două zile aveau 
să se întreacă cei mai buni schiori 
din regiunea nostră.

Cabana Straja i-a primit ca și 
altădată bine pregătită. Cabanie
rul Rusu Petru a adus sus ali
mente proaspete, dulciuri și siro
puri pentru ca schiorii să aibă tot 
ce le trebuie. Sîmbătă dimineața 
cînd de sus se cerneau fulgi mari, 
în jurul cabanei a avut loc careul 
de deschidere a competiției. Cei
40 de concurenți — băieți și fete

așteptau să pornească în
cursă. De aceea deschiderea ofi
cială a fost foarte scurtă. S-a dat 
plecarea în proba de fond — 5 km. 
După 24 de minute și 32 de se- 
cutide ă sosit Peter Aron de Іа

Minerul Lupeni, cîștigătorul pri
mei probe desfășurate în cadrul 
întrecerilor jubiliare de schi, des
fășurate odată cu întrecerile pen
tru cupă. Pe locul II, la un minut 
de Peter Aron a sosit Ambruș Pe
tre tot de la asociația Minerul 
Lupeni. Locul III a fost ocupat 
de reprezentantul Asociației Cor- 
vinul Hunedoara Tonch Herman. 
De remarcat că din cei 10 con
curenți de la această probă toți 
au terminat cursa cu toate con
dițiile grele: vînt, ceață, gheață 
pe traseu. Tot sîmbătă dimineața 
a avut loc proba de slalom uriaș 
(contând pentru cupă) pe o pistă 
de 1.200 m. lungime, 300 m. (di
ferență de nivel și 28 de porți. 
Locul I, cu 51 secunde și 5 ze
cimi, a fost ocupat de Kato Adal
bert de ia Minerul Lupeni,Urmat 
de I.azăr Victor de la Parîngul 
Petroșani, la o diferență de numai 
2 zecimi de secundă. Locul III 
a fost ocupat de Munteanu Con
stantin de la Minerul Lupeni. 
Deși la această probă au partici
pat 26 de concurenți, lupta a fost 
foarte strînsă, toți terminând la o 
diferență de cîteva secunde. Pen
tru Lazăr Victor, această probă 
inaugura participarea lui la com
petițiile oficiale ale seniorilor,

pînă acum ocupând mereu locul I 
pe regiune la juniori. Și de data 
aceasta el ar fi 
I și la seniori 
gătit mai mult,

A doua zi a 
ceput cu slalom 
bună și un 
oferit schiorilor 
de întrecere. Cele 40 de părți fi
xate pe o distanță de 300 m. (di
ferență de nivel 150 m.) au cerut 
o mare pricepere din partea schio
rilor. Majoritatea concurenților, 
tfavoriți ai acestei curse, au căzut 
ori în manșa I-a, ori în manșa 
Jl-a, ceea ce nu a scăzut însă din 
frumusețea concursului. Și la a- 
ceastă probă locul I a fost ocupat 
de Kato Adalbert, locul II de co
legul său, Munteanu Constantin 

.iar locul III de juniorul Niță 
Gheorghe, un tînăr de 17 ani cu 
perspectivă de afirmare la schi. 
De remarcat că duminică a fost 
doborât recordul pîrtiei de către 
Munteanu Constantin în manșa a 
Il-a cu timpul de 33 secunde. 4 
zecimi.

După terminarea probelor alpi
ne toți concureniții au venit la ca
bană de unde se dădea plecarea 
în probele de fond. Cum această 
probă cere o mare voință, colegii

putut ocupa locul 
dacă s-ar fi pre- 
deci atenție !... 
concursului a în- 

special. Zăpada 
timp frumos au 
condiții minunate

au încurajat de-a lungul traseului 
.pe londiști, pentru a scoate tim
puri cât mai bune, deoarece proba 
se desfășura în cadrul întreceri
lor jubiliare. Cei 10 km. au fost 
parcurși de alergătorul Leampa 
Joan în 44 minute și 35 secunde. 
Cu un timp bun a terminat cursa 
șâ tânărul Peter Aron care a ocu
pat locul II și Ambruș Petru cla
sat pe locul III, toți de la Mine
rul Lupeni. Ultima probă a con
cursului а fost cea de fond — 3 
km. rezervată fetelor. Tinerele 
tfondiste Csavlovlcl Maria și Vlă- 
diceanu Alexandra, cu toată ener
gia și voința lor, nu au putut în
trece pe rutinata alergătoare Kato 
Terezia, care a ocupat locul I 
(toate de la Minerul Lupeni).

Cupa „24 Ianuarie" a revenit 
astfel asociației Minerul Lupeni 
care a obținut cel mai mare nu
măr de puncte. (La proba de sla
lom uriaș — jubiliare — primul 
loc a fost ocupat de Gerștenbrain 
Aurel de la Voința Petroșani, ur
mat de Lazăr Victor. Parîngul 
Petroșani).

Concursul de la Straja a con
stituit și un prilej de verificare a 
lotului regiunii noastre în vede
rea întâlnirilor viitoare din ca
drul campionatelor republicane de 
schi.

MIHAIL DUMITRESCU

Avînd în vedere comportarea 
bună a echipei Preparatorul Lu
peni precum și existența unui 
patinoar regulamentar la Lupeni, 
Federația romînă de hochei și 
patinaj a programat pentru zi
lele de 28 și 29 ianuarie la Lu-lele de 28 și 29 ianuarie la 
peni meciul revanșă dintre Șu
rianul Sebeș și Preparatorul Lu
peni.

In acest scop asociația spor
tivă . Preparatorul Lupeni trebuie 
să ia. din timp măsuri în ve
derea bunei desfășurări a acestui 
meci, iar U.C.F.S. Petroșani să 
inițieze instruirea arbitrilor din 
Valea Jiului pentru cunoașterea 
noului regulament de joc la a- 
ceastă disciplină.

Seara pe patinoar
cîteva zile, de cînd s-a des

chis patinoarul de la terenul „Ele
vul” din Petroșani, părinții întîrrt- 
ptnă dificultăți ctt copiii care întâr
zie pe patinoar pînă seara tîrziti. 
Aceasta arată desigur dragostea 
tinerilor pentru frumosul sport de 
iarnă — patinajul. Dar pentru ca 
acest sport să fie însușit de la în
ceput după regulile tehnice este 
necesar ca profesorii de educație 
fizică și jucătorii din echipa de 
hochei să devină adevăraț't antrif 
nori care să pregătească cu dra
goste și perseverență viitorii pati
natori.

Aspectul patinoandui, îndeosebi 
seara, nu este întotdeauna cel do
rit fiind înghesuială și dezordine 
ceea ce poate provoca accidente. 
Dacă aici s-ar forma un curs de 
specializare, aspectul s-ar schimba 
iar tinerii ar putea învăța meto
dic și repede patinajul. Clubul 
sportiv fiul trebuie si studieze po
sibilitatea inițierii unui cerc de pa
tinaj pe patinoarul „Elevul”.

■*

Ревіги latărlrea activității 
sportive la Lenea

In ziua de 21 ianuarie a. c.» 
Consiliul asociației sportive Pa
rîngul Lonea a organizat o a- 
dunare generală la care au par
ticipat sportivii fruntași, respon
sabilii secțiilor sportive pe ra
muri de sport, precum și mem
brii consiliului.

Tovarășul Mistrie Frandsc, 
secretarul asociației sportive a 
prezentat un referat privind mun
ca consiliului pe anul I960. Din 
referat au reieșit o serie de rea
lizări obținute în organizarea 
competițiilor de casă precum și 
crearea noilor secții pe ramuri de 
sport, ca : ciclism, tir, șah, bas
chet etc. Competițiile organizate 
au atras un mare număr de sa- 
lariați ai E. M. Lonea să devină 
membri ai U.C.F.S., achittndu-șl 
cotizația la zi. Darea de seamă 
a scos la iveală însă și o serie 
de lipsuri pentru înlăturarea că
rora adunarea a propus anumite 
măsuri de viitor. Astfel, fiecare 
membru al consiliului a fost nu
mit să răspundă de oîte o sec
ție pe ramură de sport, după cum 
urmează: Andras Gh. răspunde 
direct de secția de box, Duc Ște
fan de tir, Podosu Ștefan de șah, 
iLaszlo Zoltan de ciclism, Șerbu 
Micu de patinaj, etc.

Organizația U.T.M. de la sec
torul III și-a luat angajamentul 
în cadrul adunării să participe 
cu muncă voluntară la amena
jarea vestiarelor de la arena de 
fotbal. De asemenea, s-au luat 
măsuri de a se pune la punct e- 
vidența asociației sportive și al
tele.

La punctul II de pe ordinea 
de zi s-a prelucrat 
sportiv al asociației pe 
care cuprinde o serie 
menite să atragă cît 
tineri pe terenurile
Consiliul a numit un tehnician 
al asociației care va răspunde de 
programul tehnic ai competițiilor 
și va ține întreaga evidență a 
întrecerilor organizate de asocia
ția Parîngul.

V. HLOPETCHI 
corespondent

calendarul 
anul 1961, 
de acțiuni 
mai multi 
de sport.
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Magazinul cu
autodeservire des-
chis cu trei zile
in urmă în Pe-
rroșani oferă cum-
părătorilor un
bogat sortiment
de produse aii-
mentare. IN CLI-
ȘEU : Aspect in-
terior din maga-
zinul nou
chis.

des-

Міпегііогі locuințe mai multe

Un utilaj nou la
...Septembrie I960. Zi frumoasă, 

cu soare mult. Clădirea prepara- 
ției Petrila vuiește de zgomotul 
mașinilor,

..’.La un 
lăcătuș de 
nile cu un 
mai a terminat o reparație impor
tanta. Acum, are câteva minute 
libere. Pe o policioară, se află zia
rul „Munca" din 7 septembrie. Cu 
puțin înainte a trecut prin atelier 
difuzorul voluntar. întinde mina 
și ia ziarul. Dar este strigat. Un 
alt lăcătuș îl cheamă să vadă un 
motor.

— O să-l citesc acasă — își 
zice — și bagă ziarul în buzunar.

...Odihnindu-se după masă, ia 
din nou ziarul și începe să citeas
că. Deodată, ochii îi sânt atrași 
de rubrica ; Pe șleau „Istoria tur- 
bosuflantului T. S. 1“ — citește 
el titlul articolului.

„La întreprinderea dg industrie 
locală „I. C. Frimu" din Brăila 
s-au construit turbosuflante care 
n-au cumpărător.. stau banii blo- 
cați... utilaje nefolosite".

— I-a tras-o bine ziarul... Zîm- 
bește. Dar, amintiudu-și de tur- 
bosuflanta de la preparație, care 
are vreo 25 de ani vechime, zîm- 
betul îi dispare. De mult i-a venit 
rîndul turbosuflantei să fie trecută

roeiaaică la lupeni ?
Strădania organelor locale pentru 

'crearea unor condiții tot mai bu
ne de viață oamenilor muncii din 
Lupeni este demnă de apreciere. 
Pe linia acestor străduințe multe 
propuneri privind satisfacerea u- 
nor nevoi ale populației venite din 
mase au fost rezolvate. Totuși 
muncitorii nefamiliști din Lupeni 
au de mult timp o dorință care 
după cite se pare nu este luată în 
seamă. Este vorba de lipsa unei 
curățătorii chimice și a unei spă
lătorii mecanice care la Lupeni 
se face tot mai mult simțită, In 
majoritatea orașelor din țară sfa
turile populare s-au îngrijit de în
ființarea unor asemenea spălătorii 
mecanice. Oare în orașul Lupeni 
nu se poate realiza o spălătorie 
mecanică ? Cu cîțiva ani în urmă 
a existat în Lupeni o asemenea 
spălătorie, dar cu timpul a dispă
rut. Cum ? Nimeni nu știe. In ac
tuala situație noi nefamiliștii sîrt- 
tem rtevoiți să recurgem la meto
de rudimentare, ori să apelăm la 
serviciile persoanelor particulare.,

Să sperăm că organele compe
tente din Lupeni vor studia posibi
litatea rezolvării problemei în mod 
favorabil.

ing. IOAN ENt 
Preparația cărbunelui Lupeni

00000000000000000000000000003001 OOOQOOOOOOOOOOCOCOOOOOOOOOOOOOOe 
în întrecere cu minutele

banc de lucru, maistrul 
serviciu își șterge mîi- 
ghem de bumbac. Toc-

8
8
8
8
8
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Mult s-a schimbat Valea Jiului 
în anii puterii populare! Unde a- 
cura cîțiva ani erau terenuri, vi
rane ari în locul vechilor căsuțe in
salubre se înalță acum cartiere 
mîndre, cămine, cluburi-cinemato- 
crraife. Circa 250 de blocuri cu a- 
proximativ 6000 de apartamente, 
20 cămine muncitorești cu 4849 
locuri. 5 cluburi-cinematografe cu 
1900 locuri, 9 dispensare și spi
tale cu 230 paturi, 5 alimentări cu 
apă, drumuri și rețele electrice — 
iată sinteza bilanțului construc
țiilor sQcial-culturale înălțate în 
Valea Jiului.

Pentru realizarea acestui vo
lum de lucrări, mii de construc
tori au muncit pe șantiere iarna 
și vara; în focul muncii clădeau 
și învățau totodată aplicînd noi 
metode de organizare, experimen
ted noi materiale și sisteme de 
construcție pentiru a realiza clădiri 
frumoase, ieftine, confortabile. In 
Petroșani, Vulcan, Lupeni, Uri- 
cani s-au înălțat blocuri din zi
dărie de steril; în Petroșani blo
curile В, O, H, I, N din panouri 
prefabricate; s-au folosit pe larg 
grinzi și fîșii prefabricate din be
ton; la blocurile nr. 9, 10, 11 din 
I.ivezem turnarea pereților s-a 
făcut din beton de steril în co- 
if-rage de aluminiu iar la blocu
rile mici prin ternare în plasă 
de sîrmă; în Lupeni, Vulcan, Pe
troșani, Petrfla s-au înălțat blo
curi cu încălzire centrală; la Pe
troșani blocurile H, I, O, N au a- 
coperișul sistem terasă iar la Pe- 
trîla și Uricani blocurile В, 1, 2 
au fost înălțate pe fundații de 
chesoane. In ce privește lucrările 
de finisare, pe șantierele din Pe
troșani și Vulcan s-au folosit pa
nouri de parchete, beton de ru
meguș, emulsie de vopsea pentru 
zugrăveli, vopsirea mecanizată; 
la Petrila glet de ipsos; la Pe
troșani, Lupeni, Vulcan tencuieli 
cu cenușă de termocentrală; la 
blocul R din Petroșani-Dimitrov 
s-au folosit rășini alhiidice la fi
xarea parchetelor și multe alte 
metode noi. Aceasta constituie o 
experiență prețioasă care trebuie 
valorificată tot mai larg, în ca
drul lucrărilor de construcții ce 
se execută, pentru scurtarea ter
menelor de dare ta folosință, îm
bunătățirea calității și reducerea 
prețului de cost.

A început un nou an de mun
că. Constructorii de pe șantierele 
Văii Jiului lucrează cu însufle
țire la înălțarea unor obiective 
care vor fi predate înaă ta 1961 
în folosința minerilor. Astfel, la 
Lupeni în cartierul VIscoza III, 
se lucrează de zor la 9 blocuri 
cu peste 300 ap'artamente. Merită 
remarcat faptul că aceste apar
tamente se clădesc după cerin
țele cele mai moderne fiind în
zestrate cu încălzire centrală, in
stalații de frigider, conducte de

racord pentru antene de televi
ziune.

însemnate lucrări de construc
ții se desfășoară și pe alte șan
tiere. La Vulcan se află în stadiu 
de finisare cele 5 blocuri din' cen- ■ 
trul orașului — blocurile A și В 
sînt zugrăvite, urmînd ca înainte 
de predare să se monteze diferite 
obiecte —, la Petroșani de ase
menea se lucrează la finisarea a 
6 blocuri și continuă construcția 
de roșu la alte 5 blocuri. Alături 
de aceste obiective, mai sînt în 
curs de construcție două noi școli 
— la Uricani și Petroșani — a- 
Ijmentările de apă deja Aninoasa 
și Lupeni și alte lucrări.

Ce sarcini revin constructorilor 
din Valea Jiului în cursul pri
mului trimestru al acestui an ? 
In primul rînd, ei trebuie să-și 
concentreze forțele pentru tenml- 

, narea lucrărilor de finisare^ și 
predare în folosință a o seamă de 
blocuri aflate într-un stadiu des
tul de înaintat. Astfel, la Lupeni 
pot fi predate pînă cel mai târ
ziu la 1 martie blocurile nr. 21, 
22 și 22 A din cartierul Viscoza
II, cuprinzînd un total de 108 a- 
partamente. In cartierul Viscoza
III, sînt mult avansate lucrările 
la blocurile 23, 24 și 29 care pot 
ii predate și ele în cursul lunii 
martie.

La Vulcan, pînă la începutul 
lunii martie se pot încheia lucră
rile și preda blocurile A și B. iar 
pînă la sfîrșitul trimestrului I și 
blocul C. Pe șantierul Livezeni 
din Petroșani, există de aseme
nea posibilități largi de a da în 
folosință noi apartamente: încă 
în cursul lunii ianuarie se pot 
preda blocurile A și C, în cursul 
lunii februarie blocurile К și J 
Iar în martie blocul 1. Termina
rea lucrărilor și predarea ta folo
sință a acestor blocuri totallztnd 
cca. 450 apartamente, ar constitui 
un aport serios adus de construc
tori încă în primul trimestru al 
anului, la îmbunătățirea condiții-' 
for de cazare ale mânerilor din 
Valea Jiului.

Condiția centrală o constituie 
urgentarea lucrărilor la noile cen-' 
trale termice de la Lupeni, VuN 
can și Petroșani: terminarea re
țelelor de conducte, montajul e- 
chipamentului tehnic — cazane, 
grupuri de pompe, boilere — ve
rificarea și recondiționarea insta
lațiilor deja montate. Avînd asi
gurată căldura pentru lucrul in
terior, constructorii din brigăzile 
de finisaje pot lucra din pita.

Folosind bogata experiență a- 
cumulată pînă acum, constructorii 
de pe șantierele Văii Jiului pot 
înălța noi și frumoase apartament 
te pentru oamenii muncii din ba
zinul nostru carbonifer.

MIHAI ȘTEFAN

preparația Petrila
la „pensie". N-au însă cu ce s-o 
înlocuiască. Cîtă bătaie de cap cu 
reparațiile ei...

Turbosuflante stoc suprauor- 
mativ, se caută cumpărători ? Oa
re ?...

...A doua zi de dimineață iată-l 
cu ziarul „Munca‘: în mină la in
ginerul secției. îi arată articolul 
din ziar și-i spune ideea ce-i veni
se : să scrie la Brăila unde sînt 
turbosuflantele ca să ceară lămu
riri asupra caracteristicilor utila
jului. Dacă ar putea fi utilizate 
la preparație ?

Și la o zi, după ce ideea a 
fost discutată și cu conducerea u- 
zinei, scrisoarea a pornit către 
Brăila.

...Nu de mult a venit la prepa- 
rația Petrila turbosuflanta cumpă
rată în urma unui articol de ziar. 
Lăcătușii electricieni au făcut mon
tajul de proba al noului utilaj.

...13 ianuarie 1961. La circa pa
tru luni după citirea articolului 
din ziarul „Munca“s lăcătușii pre- 
parației privesc cu emoție cum se 
face prima încercare a turbosu
flantei. Motorul este cuplat și pa
letele prind viteză tot mai mare. 
Iată, s-a ajuns la viteza de regim !

Un curent de aer răbufnește cu 
putere din țeavă. Electricienii mă
soară : motorul are 28 kW putere 
cu o turație de numai 760 ture pe 
minut față de vechiul motor aflat 
în funcțiune care este de 110 kW 
și are 3000 turații pe minut. Spe
cialiștii își spun și ei cuvântul: 40 
m. c. aer/minut, cu 0,4—0,5 atmos
fere (se lucrează în depresiune, 
pentru flotație). Ce economii în
semnate !

— Este un utilaj foarte bun — 
spun ei. O să mai cumpărăm o 
turbosuflantă. Iar pe cea veche o 
trimitem la pensie...
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lități. Inițiativan 
muncitoarei Nico- o 
lae Florica de а л 
reduce timpul g 
de efectuare a «-o 
nor operații se 8 

La lumina unui, re- 8 
fleeter special amenajat Doroczi 8 
Cizela lucrează 
nă de admirat, 
transportoarea 
deși mai în vîrstă, aprovizionea- 8 
Zâ sortatoarele tinere din abun- g 
dență cu materie primă. Mereu g 
alte sculuri de mătase se revarsă g 
ca un șuvoi de spumă albă și Iti- g 
citoare. Brigăzile conduse de Cri- 
veanu Georgeta și Olah Maria de
pășesc în fiecare schimb cantita
tea de mătasă planificată pentru 
sortare cu cite 40—45 de Ăg.

La etaj sau la parter, în atelier 
și secții, peste tot întrecerea este 
în toi.

Față de anul trecut, cerințele 
comerțului socialist au determinat 
sporirea sarcinilor de plan ale 
Filaturii din Lupeni cu 22,9 la 8 
sută. Muncitorii, muncitoarele, 8 
tehnicienii și inginerii sau anga- 8 
lat să le depășească. începutul es- 8 
te promițător. Munca entuziastă, 8 
bilanțul rodnic al primelor două 8 
decade, inițiativa valoroasă care 8 
a găsit aplicare în toate secțiile 8 
sînt dovezi grăitoare. 8

A. N1CHIFOREL |

Odată cu începerea noului an. re i-a decernat drapelul de brîga- 
răsucitoarea Nico lae Florica de la 

g secția textile a promovat o nouă 
8 inițiativă : reducerea timpului de 
8 descărcare a mașinilor de răsucit 
8 de la 60 de minute la 30 minute 
8 prin întrajutorarea reciprocă între 
Ș brigăzi. Aplicată în practică de 
? majoritatea muncitoarelor secției, - 
8 această inițiativă, cuprinzînd ajuto- 
2 rul tovărășesc și folosirea mai utilă 
g a fiecărui minut de lucru a dat 
g rezultate bune. De exemplu, în 
g secția textile. în 
g ziua de 20 ianua- (__
8 *** Planul ( rit
8 global de produc- 
g ție a fost realizat 

la zi și depășit cu 
1 la sută, iar calitatea firelor de 
mătase artificială a crescut cu 3 
procente. Au fost reduse pierde 
rile planificate și deșeurile. S-au 
înregistrat economii. Pe mașinile 

8 din această secție au apărut nu- 
8 meroase stegulețe roșii. Sînt dra- 
8 pelele fruntașilor în producție. 
8 Bercianu Elisabeta, 
Я ■ o 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8

dă fruntașă pe secție. Acum majo
ritatea brigăzilor, urmînd acest 
exemplu sînt cu planul îndeplinit 
și depășit. Întrecerea este atît de 
pasionantă incit cu greu se pot 
urmări mișcările repezi și sigure 
ale acestor harnice fete îmbrăca
te in halate albastre care în lupta 
cu minutele ies mereu învingătoa
re. O adevărată întrecere cu tim
pul are loc și în sala de control 
și sortare. Aici 29 de muncitoare 
separă sadurile de mătase pe ca- o PUBLICITATE

a.c.

Я
8
8
8
8
8

I UNȚ
aplică și aici.

cu o dibăcie dem- 8
Ceva mai departe 8 
Szendrei Maria, g

șefa uneia 
dintre brigăzile fruntașe care și-a 
însușit inițiativa răsucitoarei Ni- 
colae Florica, ajută tocmai la des
cărcarea unei mașini de răsucit. 
Prin mîinile ei harnice bobinele 
trec uluitor de repede. Una, două, 
Zece și încă alte zece... gata ! Lu
crul poate reîncepe din plin.

Metoda de muncă, minutele cîș- 
tigate și depășirea obținută sînt 
urmărite și popularizate la gazeta 

g de perete de către tovarășii Sală- 
g jan luliu, președintele comitetului 
g sindical de secție și Mătăsăreanu 
g Florica, membră în biroul orga- 
g nizației U.T.M. Acest lucru mobi- 
8 ‘ " ’ ’ ’ 
8 
8 
8 
8 
8 
8

8
8
8
o
8
8
8
8
8
8
8

Uzează și pe muncitorii celorlalte 
secții. In atelierul depănătoarelor, 
brigada condusă de Ceaureanu 
Maria a ridicat productivitatea 
muncii cu peste 7 la sută față 
de lunile anterioare. Zilele trecu
te comitetul U.T.M. din întreprin-
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Direcția Generală a Căilor Ferate aduce la cunoștința tutu

ror instituțiilor, organizațiilor economice, organizațiilor coopera
tiste șl meșteșugărești etc, că pot publica diverse materiale de 
popularizare (reclame) în mersul oficial al trenurilor de călători 
pe anul 1961 — 1962, care va intra în vigoare la 28 mai 1961.

Publicarea materialelor se face cu plata taxelor tarifare. în 
vigoare în funcție de volumul acestora. Informații asupra tarifu
lui de publicare pot fi obținute de la orice stație C.F.R.

Materialele vor fi trimise la Direcția Generală a Căilor fe
rate, Direcția Mișcării și Comercialului, Serviciul Tarife și Con
venții, Bul. Dinîcu Golescu, nr. 38 București, pînă la data de 31 
ianuarie 1961. Odată cu materialele trimise pentru publicare este 
necesar a se comunica numărul contului de virament și sediul 
Băncii de unde urmează să se efectueze plata taxelor de pu
blicitate.

întreprinderea Comunală Orășenească 
PETROȘANI 

telefon 541, 544 și 335

execută pentru sectorul socialist și particular 

lucrări noi și de reparații la instalațiile 
interioare de apă, canal și electricitate, 

în toate localitățile din Valea Jiului 
Lucrările mai sus indicate pentru particulari 

se vor putea executa și cu plata în rate lunare

I«
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TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" 

prezintă: 
„CELEBRUL 702“ 
comedie în 3 acte 

de Al. Mirodan 
marți 24 ianuarie 1961, clubul 

minier Aninoasa 
miercuri 25 ianuarie 1961, 

clubul Paroșeni
26 ianuarie 1961, clubul 

minier Lupeni
„BĂIEȚII VESELI" 

comedie în 3 acte 
de H. Nicolaide

26 ianuarie 1961, în sala £ 
Teatrului de stat Petroșani 

sîmbătă 28 ianuarie 1961 și 
duminică 29 ianuarie 1961 

orele 19,30 
premieră 

„SECUNDA 58“ 
piesă în 3 acte, 4 tablouri 

de Dorel Dorian 
Regia artistică: Marcel Șoma 

Scenografia; Emil Moise

joi

joi

PREPARAȚIA 
CĂRBUNELUI LUPENl 

sectorul de investiții 
ANGAJEAZA 

LĂCĂTUȘI MONTATORI 
CU EXPERIENȚA. 
SUDORI EXPERIMEN
TAȚI.
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Sesiunea extraordinară a Consiliului de solidaritateMesajul de răspuns 
al lui J. Kennedy

MOSCOVA 23 (Agerpres).
Președintele S.U.A., John Ken

nedy a adresat lui N. S. Hrușciov 
și L. I. Brejnev un mesaj de răs
puns la mesajul lor de felicitare 
ce ta fost adresat cu .prilejul 
preluării funcției de președinte 
al Statelor Unite ale Aimericii.

Salut speranța exprimată de 
dumneavoastră într-o îmbunătăți
re radicală a relațiilor dintre cele 
două țări ale noastre, precum și 
a întregii situații internaționale, 
se spune în mesajul de răspuns 
al lui Kennedy. In numele gu
vernului și poporului Statelor 
Unite, precum și în numele meu 
personal, vă pot asigura că efor 
turile guvernului Statelor Unite 
vor fi îndreptate spre obținerea 
acestui țel de importanță pri
mordială.

rț

A 4()-a aniversare 
a P. C. Italian

ROMA 23 (Agerpres). TASS 
La 22 ianuarie', a avut loc la 

Rama ședința festivă a plenarei 
comune a C.C. și a Comisiei 
Centrale de Control ale Partidu
lui Comunist Italian, consacrată 
celei de-a 40-a aniversări a P.C. 
Italian. In sala teatrului „Adria
no" s-au adunat delegați ai oa
menilor muncii din toate colțu
rile țării, reprezentanți ai Con
federației Generale a Muncii din 
Italia, ai Federației Tineretului 
Comunist Italian, ai Uniunii Fe
meilor Italiene și ai altor or- 
ganizaț'i democratice de masă.

Asistența a ascultat cu viu in- 
teres raportul prezentat de Pal- 
imiro Togliatti, secretar general 
al Partidului Comunist Italian.

Cu ședința festivă din 22 ia
nuarie s-au încheiat lucrările 
plenarei comune a Comitetului 
Central și a Comisiei Centrale 
de Control ale Partidului Comu
nist Italian.

Cauza Congoului — cauza tuturor 
popoarelor iubitoare de libertate
CAIRO 22 

transmite:
La sesiunea 

Consiliului de 
rilor Asiei și 
deschis la 21 ianuarie la Cairo, 
a fost citit mesajul adresat se
siunii de N. S. Hrușciov.

In mesajul său, N. S. Hrușciov 
arată că agresiunea imperialistă 
împotriva Republicii Congo, ca
muflată de steagul O.N.U. și în
curajată de secretarul general al 
O.N.U., a ajuns să prezinte un 
pericol serios nu num at pentru 
destinele poporului congolez, ci 
și ale popoarelor tuturor state
lor independente diri 
frica.

Nu trebuie să ne 
faptul, se spune în 
■dacă imperialiștii ar 
atingă țelurile în Congo,' ei nu 
s-ar opri la aceasta și ar încer
ca să răpească și libertatea altor

----- O-----  --------
Senatul S.U.A. a aprobat 
componența guvernului 

Kennedy
WASHINGTON 22 (Agerpres) 
Corespondentul agenției United 

Press International relatează că! 
la 21 ianuarie Senatul S.U.A. a 
aprobat întreaga componență a 
guvernului Kennedy.

In cadrul festivității care a a- 
vuf loc la Casai Albă, președin
tele Curții Supreme a S.U.A., 
Warren, a primit jurămîntul noi
lor miniștri, precum și al lui 
Adlay Stevenson, numit de se-i 
nat reprezentant al S.U.A. în 
O.N.U. Funcția lui Stevenson 
este echivalentă cu „calitatea de 
membru al Cabinetului".

La festivitate a asistat preșe
dintele J. Kennedy.

(Agerpres). TASS

extraordinară a 
solidaritate al ță- 
Africii, care s-a

Asia și A-

îndoim de 
mesaj, că 

reuși să-și

state. De aceea, subliniază N. S. 
Hrușciov, cauza Congaului este 
cauza tuturor popoarelor iubi
toare de libertate, a tuturor oa
menilor cinstiți de pe glob.

In mesaj se arată că poporul 
sovietic cere cu hotărîre să se 
pună capăt acțiunilor criminale 
ale colonialiștilor în Congo, ca
re folosesc trădători locali și să 
se dea posibilitate poporului con
gelez iubitor de libertate să de
vină însifîrșit stăpîn în casa sa.

Referiridu-se la problema al
geriană, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. sublinia
ză că poporul sovietic condam
nă cu hotărîre împreună cu for
țele iubitoare de pace din lumea 
întreagă războiul colonial al im
perialiștilor francezi împotriva 
poporului algerian și cere să i 
se acorde acestuia posibilitatea 
de a-și hotărî în mod liber și in
dependent soarta.

★

In mesajul adresat sesiunii de 
președintele Republicii Ghana, 
Kwame Nkrumah, se arată că 
„Guvernul Lumumba este sin
gurul guvern legal al Republicii 
Congo și noi trebuie să deter
minăm O.N.U. să înțeleagă a- 
cest lucru".

Referindu-se la situația din 
Algeria, președintele Ghanei sub
liniază că „nimic nu poate face 
ca Algeria să devină franceză". 
„Ghana — declară Nkrumah — 
stă ferm de partea eroilor al
gerieni".

(elaborare sinteră pe baza «existentei pajoite
Un articol al ambasadorului Indiei în U.R.S.S.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite:

„Cer senin" — astfel a carac
terizat relațiile indiano-sovietice 
К. P. S. Menon, ambasadorul 
Republicii India în U.R.S.S., în 
interviul pe care l-a acordat re
vistei „Ogoniok".

Cer senin, iată o comparație 
care, după părerea mea, caracte
rizează în mod 
dintre țările noastre, 
К. P. S. Menon. întărirea prie
teniei dintre Uniunea Sovietică 
și India, a adăugat Menon, con
stituie imul din fenomenele cele 
mai însemnate ale celei de-a doua 
jumătăți a secolului XX.

Ambasadorul Indiei a declarat 
că ajutorul Uniunii Sovietice în 
ce privește prospectarea și valo-

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

just relațiile 
a spus

rificarea regiunilor petroliere din 
India are o „importanță excep
țională".

Creditul sovietic, a spus K-P-S. 
Menon, va permite să se constru
iască și să se extindă numeroase 
obiective industriale importante 
din Republică.

Printre
1960, care au apropiat 
mult cele două țări, ambasado
rul a citat vizita lui N. S. Hruș
ciov în India.

Colaborarea sinceră dintre cele 
două țări cu tradiții filozofice și 
cu trecut istoric diferite, a spus 
ambasadorul, constituie cel mai 
bun exemplu al coexistenței paș
nice. Acest exemplu, a subliniat 
el. însuflețește țările Asiei și 
Africii.

evenimentele anului 
și mai

Încheierea lucrărilor Plenarei С. C 
al P. M. U. P.

VARȘOVIA 22 (Agerpres).
Agenția PAP anunță că la 21 

ianuarie și-a 
cea de-a Vll-a Plenară a Comi
tetului Central al P.M.U.P.

Plenara a adoptat în unanimi
tate o hotărîre cu privire la re
forma învățămîntului elementar 
și mediu.

Plenara a ascultat de aseme
nea, raportul prezentat de Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., cu privire 
la Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncito
rești eare a avut loc Ia Moscova 
<în 1960.

Uriașa însemnătate a acestei

încheiat lucrările

-------- L . - >♦  ==■--------

Cuvîntarea rostită 
Fidel Castro la Havanade

HAVANA
La 20 ianuarie la Havana și 

în alte provincii ale Cubei au 
avut loc grandioase manifestații 
ale oamenilor muncii în cinstea 
ostașilor din miliția populară, 
care, îndeplinindu-și datoria în 
zilele de neliniște în legătură cu 
pericolul unei invazii împotriva 
Cubei, revin în prezent la munca 
pașnică. In fața ostașilor demo
bilizați ai miliției populare din 
provincia Havana, a oamenilor 
muncii din capitala Cubei, adu
lați în piața palatului preziden
țial, Fidel Castro a rostit o am
plă cuvîntare.

Perioada celui mai mare peri
col pentru Cuba a trecut, a spus 
el. A venit ziua cînd considerăm 
Posibil să începem demobiliza
rea. Resimțim o mare satisfac
ție în legătură cu faptul că am 
ajuns la data de 20 ianuarie fără 
a fi nevoiți să folosim armele 
împotriva celor care plănuiau o 
agresiune împotriva noastră.

Nu sîntem de părere că peri
colul a dispărut definitiv. Ne în
toarcem la muncă, la familiile 
noastre, dar sîntem pregătiți să 
ne ocupăm de îndată locurile în 
tranșee dacă împotriva patriei 
va plana iarăși pericolul.

Pacea, a declarat în continua
re Castro, este astăzi marea nă
zuință a tuturor popoarelor, in
clusiv a poporului nostru. Pacea 
generală este amenințată nu de 
cei care luptă pentru cele mal 
■frumoase idealuri ale omenirii, 
ci tocmai de cei care se stră
duiesc să țină omenirea într-o 
stare de înapoiere, care se stră
duiesc să exploateze omenirea și 
să țină popoarele sub jugul co
lonial.

- Arătînd că cercurile guvernan
te din S.U.A. au împins în repe
tate rîndțiri omenirea în pragul

22 (Agerpres). războiului atomic catastrofal, 
Fidel Castro a subliniat că schim
barea guvernului din S.U.A. a 
provocat în omenire o oarecare 
speranță în ce privește îndrepta
rea politicii americane.

întreaga lume, a subliniat 
Castro, dorește astăzi să știe pe 
ce poziții se va situa noul gu
vern al S.U.A. Toți cei care gîn- 
desc lucid, care gîndesc cinstit, 
înțeleg că continuarea de către 
noul guvern al S.U.Â. a politicii 
discreditate a vechiului guvern ar 
fi absurdă. Cei care gîndesc lucid 
și care se interesează de soarta 
omenirii consideră logic ca noul 
guvern să se depărteze de trecut 
și să pornească pe un drum nou 
în politica sa.

Niciodată nu ne vom situa pe 
poziții de țară dependentă — a 
spus în încheiere Fidel Castro. 
In ceea ce ne privește nu vom 
ataca niciodată fără temei, nu 
vom comite neîntemeiat nici un 
fel de acte ostile.

-----—........ ------- -----
Situația din Laos — o problemă 

de interes international - 
Interviul premierului Suvanna Fumma

S.U.A., a spus el în continua
re, caută prin toate mijloacele să 
împiedice promovarea unei poli
tici de neutralitate a Laosuluî și 
formarea unui guvern de coali
ție în care să fie reprezentat și 
partidul patriotic — (Neo Lao 
Haksat). Numai formarea unui 
guvern în care vor fi reprezen
tate toate grupările naționale 
este de natură să normalizeze si
tuația din Laos.

Suvanna Fumma a declarat că 
guvernul său promovează o po
litică de neutralitate, deoarece 
numai o asemenea politică asi
gură o viață pașnică poporului 
laoțian.

PNOM-PENH (Agerpres)'.
Prințul Savanna Fumma, pri

mul ministru al guvernului le- 
lgal laoțian, aflat în Gambodgia 
a acordat corespondentului spe
cial al agenției A.D.N. un inter
viu în care a subliniat că în urma 
imixtiunii S.U.A. problema Lao- 
suîui a depășit cadrul național 
și a devenit o problemă de in
teres internațional.

Suvanna Fumma a arătat că 
Comisia internațională de supra
veghere și control, constituită în 
1954 la Geneva, trebuie să. ca
pete posibilitatea de a și relua 
activitatea în Laos. Ea nu poate 
însă să soluționeze problemă, ci 
poate doar contribui la o anu
mită destindere. Pentru rezolva
rea situației din Laos este abso
lut necesară convocarea unei con
ferințe internaționale. Numai pe 
această cale s-ar putea lichida 
focarul primejdios care amenin
ță pacea.

Suvanna Fumma a subliniat 
că din partea țăriloF socialiste 
Laosul nu este amenințat de nici 
o primejdie.

CAIRO. După cum relatează 
ziarul „Al-Ahram“ guvernul 
R.A.U. a adresat secretarului ge
neral al O.N.U., Hammarskjoeld, 
un memorandum oficial în care 
cere să se ia măsuri urgente pen
tru ca pînă la sfîrșitul Junii cu
rente să fie retrimis din Congo 

Ia Cairo batalionul de parașutiști 
din R.A.U. care se află încă în 
Congo și care a fost retras de 
sub comandamentul O.N.U.

HONOLULU. La 22 ianuarie 
un avion de recunoaștere al ma
rinei americane de tip Constella
tion, s-a prăbușit deasupra ba
zei militare de pe insula Midway,

din Oceanul Pacific. Avionul a 
luat foc; șase din cele 22 de per
soane aflate pe bordul avionului 
și trei membri ai personalului de 
pe sol au fost uciși.

LONDRA. Comentatorul zia- 
• rului „Daily Express", С. Pin- 

cher, scrie că insula Malta este 
transformată intr-un depozit Эе 
bombe cu hidrogen de fabricație 
engleză. „Astfel, 
alături de Cipru, 
gapore, Malta va 
patrulea arsenal 
bombe cu hidrogen creat de gu
vern în ultimele cîteva luni".

scrie Pîndier, 
Aden și Sin- 
fi cel de-al 
maritim de

consfătuiri, a spus W. Gomulka, 
este dovedită prin participare' 
largă și reprezentativă, cît ș. 
prin importanța excepțională a 
problemelor pe marginea cărora 
au avut loc discuțiile și au fost 
luate hotărîri.

Raportul a subliniat că Con
sfătuirea de la Moscova a acor
dat atenția centrală problemelor 
războiului și păcii. Principiul co
existenței pașnice a statelor cu 
orînduiri sociale diferite, a spus 
W. Gomulka, se bucură astăzi 
de un sprijin larg în întreaga 
lume. De fapt realizarea princi- 

se 
re
ia 
Și 

iar

piului coexistenței pașnice 
izbește de multă vreme de 
zistența statelor participante 
pactul Atlanticului de nord, 
îndeosebi a Statelor Unite, 
în Europa — a guvernului de la 
Bonn al militariștilor și revan
șarzilor germani. Pînă în ultima 
clipă guvernul Eisenhower a dus 
o politică de echilibristică în 
pragul războiului. Această poli
tică a fost sprijinită de guvernul 
Adenauer.

Arătînd că politica războiului 
rece continuă să domine în cer
curile guvernante din țările oc
cidentale, W. Gomulka a subli
niat că ea mai poate aduce uri 
uriaș prejudiciu cauzei' păcii în
tre popoare, mai poate intensifi
ca cursă absurdă a înarmărilor, 
dar ea nu-și mal poate atinge 
scopul — acela de a întoarce 
roata istoriei.

Plenara Comitetului Central a 
adoptat în unanimitate o hotă- 
rîre pe marginea raportului pre
zentat de W. Gomulka.

PROGRAM DE RADIO
25 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Concert de dimineață, 
9,00 Fragmente din opera „Pes
cuitorii de perle" de Bizet, 9,30 
Roza viaturilor (reluare), 10,00 
Muzică ușoară, 10,30 Lucrări de 
compozitori romîni, 11,03 Teatru 
la microfon: „Momente din Cro
nica Unirii". Scenariu radiofonic 
de Mircea Ștefănescu, 12,36 Cîn- 
tece, 13,20 Melodii populare ro- 
mînești, 14,00 Scene din opere,
14.30 Concert de estradă, 15,10 
Folclorul în prelucrarea compo
zitorilor noștri, 15,45 Muzică 
ușoară, 16,15 Vorbește Moscova!
17.30 In slujba patriei, 18,00 
Din viața muzicală a orașelor și 
regiunilor patriei, 18,25 Cîntă 
Paul Robeson, 18,40 Cîntă or
chestra de estradă a Radiotele- 
viziunii sovietice, 19,30 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 21,15 Cine știe cîștigă (re
luare). PROGRAMUL II. 14.08 
Cîntece și jocuri populare din 
R. P. Ungară, 14,30 Almanah 
științific (reluare), 15,00 Or

chestre de estradă din țări prie
tene, 16,30 Muzică ușoară din 
Cuba, 16,50 Curs de limba rusă, 
17,00 Muzică corală romînească, 
17,35 Pagini orchestrale din o- 
pere, 18,05 Muzică ușoară romî- 
nească, 18,30 Muzică populară 
romînească, 19,40 Valsuri din o- 
perete, 20,00 Muzică populară 
romînească. 20,30 In pas cu ști
ința, 20,40 „Cresc forțele păcii 
în lume", program de cîntece, 
21,15 Concert popular, 22,00 
Concert simfonic.

CINEMATOGRAFE
25 ianuarie

PETROȘANI — AL. SAHIAî 
Foma Gordeev; 7 NOIEMBRIE: 
Ultima zi, prima zi; ANINOA- 
SA: Eugenie Groudet; LU- 
PENI : Tatăl meu actorul; BAR- 
BATENI: Amnarul fermecat; U- 
RICANI: Katia Katiușa. (Res
ponsabilii cinematografelor din 
Petrila, Lonea, Vulcan nu au tri
mis programarea filmelor pe lu
na ianuarie).
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