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De cîteva luni, cea mai bună brigadă de mineri 
de la sectorul 1 Lonea este cea condusă de Berindei 
Aurel, de la abatajul cameră nr. 4. Ortacii lui Berin
dei obțin zdnic cîte 4,80—5 tone de cărbune pe post, 
folosesc cu chibzuință lemnul de mină. In luna aceas
ta ei au extras peste plan mai bine de 220 tone 
de cărbune de calitate. 1N CLIȘEU: Un grup de 
mineri din brigada lui Berindei Aurel : Rotaru 
Gheorghe loan, Niculiță Frosin, Rotzig Gheorghe 

și Sălaja loan s-au întîlnit în curtea minei.

feroviarilor
a fochiștilor Cîndea Vic
tor, Kalaman Francisc și 
Toth Francisc, care fo
losind forța vie a mași
nilor se situează în frun
tea întrecerii pentru ob
ținerea a cît mai multe 
economii.

Din munca
43 tone combustibil 

convențional 
economisit

Lupta pentru obținerea 
de cît mai multe econo
mii este una din preo
cupările de seamă ale e- 
chipelor de mecanici de 
la Depoul C.F.R. din Pe
troșani.

In numai 20 de zile 
din luna ianuarie, me
canicii de pe locomoti
vele 230.000, 230.024 și 
230.187 au realizat econo
mii de combustibil con
vențional care se ridică 
'a 43 de tone; la ulei 
mineral s-au realizat e- 
conomii de 104 kg., 
Iar la ulei special 23 kg.

Merită evidențiat apor
tul mecanicilor Bogățea 
nu Nicolae, Marcu loan, 
Zlora Constantin, Trl- 
pon Nicolae precum și

Muncitori forestieri 
fruntași

îndeplinirea și depășirea pla
nului lunar este obiectivul princi
pal care stă în fața muncitori
lor forestieri.

Dis de dimineață, pe rampa de 
încărcare de la parchetul Arcanu, 
brigada condusă de Popovici loan 
măsoară, calculează și aranjează 
materialul destinat încărcării.

Reducînd timpul de încărcare 
a mașinilor printr-o muncă mai 
organizată, lună de lună această 
brigadă obține importante depă
șiri de plan.

Bine lucrează și tovarășii Bala 
Petru, Tănase Marin, Siimion 
loan, Tapaloagă Maria care cau
tă să reducă timpul de staționare 
a mașinilor la rampă prin încăr
cări rapide. Conducătorii auto 
luptă alături de acești harnici 
muncitori pentru îndeplinirea și 
depășirea planului. Conducătorii' 
auto Coc Gheorghe, Lăscuț Gheor
ghe, Victor Barbu și Sandu loan 
au redus timpul de transport cu 
8—10 la sută prin buna îngrijire 
a autocamioanelor.

Se evidențiază și tovarășul Pop 
loan care valorifică, sortează și 
expediază lemnul din cele mai 
înalte locuri ale muntelui pînă jos 
la rampa de încărcare. Sorturile 
de materiale care iau 
bricilor sînt din zi în 
litate mai bună.

Prîntr-o activitate 
muncitorii acestui parchet trimit 
întreprinderilor patriei noastre 
cantități de lemn tot mai însem
nate.

n 28 de zile — 
165 vagoane re-parate

Muncitorii atelierului 
de zonă C.F.R. din Pe
troșani au obținut suc
cese frumoase la repa
rarea în bune condițiuni 
și la timp a vagoanelor 
de marfă și călători.

Au fost efectuate re
parații la cutiile vagoa
nelor, frînele automate și 
de mînă, s-au făcut strun- 
jiri de osii precuim și alte 
reparații menite să asi
gure siguranța transpor
tului feroviar.

In numai 28 de zile 
din ianuarie au fost e- 
______ fectuate repara

ții la 165 de va
goane de marfă 
si călători.

drumul fa 
zi de o ca-

neobosită,

T1TU CORNEA
corespondent
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Citiți m pagina IV-a:
• Ajutor pentru poporul congolez.
• Economia Uniunii Sovietice se dezvoltă în ritm susținut.
• Strung construit din beton armat.
• Noul guvern al Braziliei.
• Conferința de presă a lui Ferhat Abbas.
• Vasul „Santa MăFia“ se află în apppierea portului brazilian 

Recife.

Dezvoltarea 
orașului

In timpul regimului 
bughezo-moșieresc orașul 
Petroșani a 
servit de o 
circumscripție 

de o
au

fost de- 
singură 
sanitară 

ș.i de o policlinică, 
unde au lucrat doar 
cinci medici de medicină 
generală, fără nici 
medic specialist.

In prezent, prin grija 
partidului nostru, deser
virea sanitară 
lui s-a ridicat 
vel înalt, atît din punct 
de vedere al 
rețelei sanitare, cît și din 
punct de vedere al spe
cialiștilor. Orașul este 
deservit de 4 circum
scripții sanitare de copii 
și 4 circumscripții sani
tare de adulți, încadrate 
cu cite un medic de me
dicină generală. Fiecare 
circumscripție are perso
nal mediu bine calificat, 
care constă din două su
rori medicale, un felcer 
igienist, o moașă și o 
soră de ocrotire.

In cadrul policlinicii 
lucrează 18 medici spe
cialiști, 2 dentiști, un 
laborator dentar cu 6 
tehnicieni, un serviciu de 
aerosoli și unul de 
terapie.

Pentru deservirea 
citorilor la locul de 
că s-au înființat un dis
pensar la U.R.U.M.P. ca
re este încadrat cu un 
medic, o felceră și două 
surori, un dispensar al 
salariaților șantierelor de 
construcții. Pentru deser
virea sanitară a studen
ților s-a înființat un dis
pensar medical la Insti
tutul de mine, încadrat 
cu un medic și o soră. 
La școli s-a înființat un 
dispensar medical pentru 
elevi deservit de un me
dic și două surori.

Asistența la domiciliu 
este efectuată de către 
medicii de circumscrip
ție. Transportul bolnavi
lor de la domiciliu la

In ca-

un

a orașu- 
la un ni-

dezvoltării

fi zio-

rnun- 
mun-

policlinicii 
Petroșani

policlinică sau la spital 
se efectuează cu 4 auto- 
salvări, care fac serviciu 
în permanență.
drul policlinicii funcțio
nează o fanmacie care 
este încadrată cu 4 far
maciști, o ajutoare far
macistă și două labo
rante.

Pentru o cît mai bună 
accesibilitate a serviciu
lui sanitar, dispensarele 
de circumscripții au fost 
amplasate pe teritoriul 
deservit. In felul acesta 
bolnavul nu trebuie să 
se deplaseze departe de 
domiciliu pentru a primi 
ajutor medical.

In ultimele două luni 
policlinica a trecut prin- 
tro- reparație și curățe
nie generală. S-a trans
ferat de la spital, la po
liclinică centrul de do
cumentare medicală pen
tru a crea medicilor po
sibilitatea de a-și ridica 
nivelul profesional stu
diind literatura de spe
cialitate modernă.

Conform 
de 

al 
să 
mai mare pe pre- 

îmbolnăvirilor,

sarcinilor tra- 
Congresul al 
partidului am 
punem un ac-

sate I 
IlI-lea 
început 
cent și 
venirea 
în special pe prevenirea 
bolilor transmisibile. In 
acest sens în cursul lu
nii ianuarie a. c. au fost 
vaccinate ant'gripal 3.490 
persoane. In cursul lunii 
februarie a. c. va fi vac
cinată antipoliomielitic 
toată populația între 
două luni și 30 de ani.

Fiecare salariat înca
drat în policlinică se 
străduiește să presteze o 
asistență medicală 
mai calificată. în 
acesta , contribuind 
îmbunătățirea 
sanitare a 
muncii.
dr. OSCAR
directorul

cît 
felul 

la 
deservirii 

oamenilor

MARTINA
policlinicii 

Petroșani
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CANDIDAȚI Al F. D. P

PENTRU A DOUA OARĂ
— Te felicit din toată inima, 

8 Pavele. Mare cinste-i pentru tine, 
8 dar și pentru noi; Iacă pentru a 
8 doua oară te-ат propus candida'.

Și în anii trecuți 
ai pus doar vîrtos 
umărul la trans
formarea Aninoa- 
sei într-o adevă
rată grădi. ă.

Cei doi își strîn- 
seră mîimle cu 
căldură și se des
părțiră. Unul in
tră pe prima stră
duță, Popa Pavel 
pe a doua. In ca
să îl întîmpină o 
atmosferă caldă șt 
plăcută. Intră în 
odăiță. Întoarse 
butonul aparatu
lui de radio. Ma
ria, tovarășa-i de 
viață, nu era acasă. Oare ea o fi 

8 aflat vestea ? Așteptînd-o, Popa 
începu să-și depene firul amintiri- 

3 lor.
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de fitil, apoi cărînd după șut 
de găleți cu apă la locuința obe
rului. Firul gîndului se deapănă 
mereu... Î932 г

Se vedea parcă aievea. Avea 
doar 13 ani cînd a părăsit Mogo- 
șul și a făcut cunoștință cu adîn- 
cul întunecos al minei Aninoasa. 
Ura firav. Se vedea inchizînd u- 
șile de pe galerii, ori ureînd, scă
rile suitorului dttcînd cu greu în 
spate lada artificierului și colacii

o oo oo uo oo oti bo od oo oo oo oo oo oo cx> oc

zeci

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

58

Munca la grupă 
era istovitoare 
deși se „mecani- 
zase“ căratul căr
bunelui de la troc 
la roabă... Lucra 
din greu ca și alte 
multe mii de mi
neri...

Firul gîndului 
i-a fost întrerupt 
de zgomotul pro
dus de ușă. Ma
ria, tovarășa-i de 
viață cu care c 
împărțit mai mult б 
de 14 ani greul și 8 
tot atîția ani bu- 8 
curiile, apăru zi - 3 
bind fericită. In 8 
mînă ținea un plic-, 8 

o scrisoare de la Gicuța, fiica lor 8 
care se pregătește să devină ar 8 
sistentă sanitară. Oare ce le § 
scrie ? învață bine, în condiții 8 
minunate... El, maistrul instructor 8 ■. 
Popa Pavel care a împărtășit și 8 ț 
împărtășește tainele meseriei zfi- 8 j 
cilor de tineri veniți la Aninoasa 8 
îi va răspunde vestindu-i marea 8 
bucurie, îi va scrie despre cinstea 8 
de care se bucură azi. °

LICIU LUCIA 8
8

day PE jMALLIL
JIULUI

„In scopul îmbunătățirii calității 
cărbunelui, se va pune în funcțiu
ne pînă în 1965 o nouă instalație 
de preparare în Valea Jiului, cu o 
capacitate de peste 3 milioane de 
tone/an, din care 1 milion de tone 
în 1963, construită pe baza unei 
tehnologii moderne".

(Din Directivele Congresu
lui al Ill-lea al P.M.R.).

1959 Pe lunca Vulcanului 
suflă cu putere vîntul. 
Nori plumburii, grei, 

se vînzolesc în văzduhde ploaie 
cernindu-și apa peste crestele mun
ților.

în aceste locuri în trecut n-a fost nimic*

Institutul de mine din Petroșani — mîndrie a Văii Jiului — este una din minunatele rea
lizări ale regimului nostru. Clădirile sale cuprind 12 laboratoare, un cămin pentru studenți cu 
430 locuri, o cantină și o sală de sporturi. Acest institut de în vățămînt superior construit pe un 
loc unde în trecut n-a fost nimic a dat în anii săi de existență sute de cadre de ingineri mineri 
și electromecanici care azi își aduc contribuția la lupta pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid industriei carbonifere. IN CLIȘEU: Vedere a Institutului de mine din Petroșani.

In casa lui Brassay Andrei sînt 
adunați mai mulți vecini : Ciobanu 
Constantin, Matei Dumitru, Bodor 
Maria, Țirbuc loan. Toți sînt în
grijorați. Ploile de primăvară spa
lă zăpada din munți și iar va 
veni Jiul mare, cu revărsări.

— Trebuie să facem de pază, să 
urmărim apele, căci poate iar își 
vor face de cap — hotăresc ei.

Aceeași luncă, dar 
parcă n-o mai recunoști. 
Zeci de mașini, sute 

de muncitori sapă, montează sche
lei toarnă beton, zidesc, transpor
tă materiale. Unde-i vechea luncă 
inundabilă a Jiului ? A dispărut 
pentru totdeauna: buldozerele își 
zăngănesc fierăria în opinteli crîn- 
cene, dragline 
mușcă cu lăcomie pămîntul, tăind 
făgașuri noi, făgașurile

Prima etapă a muncii 
rul de construcții a noii 
de cărbune a dat roade 
Apele Jiului au fost îndrumate pe 
o cale nouă ferind pentru totdea
una lunca de inundații, s-a cons
truit prima linie ferată și s-au îu-

1960

și excavatoare

viitorului, 
pe șantie- 
preparații 
frumoase.

(Continuare în pag. 3-a)

Zi de producție mărită1
In ziua de 25 ianuarie munci

torii feroviari de la sectorul 
C.F.F. Lonea au organizat ..în cin
stea alegerilor de la 5 martie o 
zi de producție mărită. In aceas
tă zi brigăzile de pe locomotivele 
sectorului au transportat din ex
ploatările forestiere la depozitul 
central din Petroșani cu 114 m.c. 
mai mult material lemnos decît 
angajamentul luat, iar planul la 
tone kilometrice a fost realizat în 
proporție de 164 la sută.

In acea zi în mod deosebit s-au 
evidențiat brigăzile de pe locomo
tivele conduse de mecanicii Petou 
Zachiu și Siklodi Tamaș, precum 
și tovarășii Ghiță ~ 
vin Costică, Jitea 
Dumitru, Bercea 
Gavrilă și alții..

Paraschiv, Sa- 
Ioan, Ciobanu 
Petru, Baros

V-



<. li

Spartachiada de iarnă 
a tineretului

HALTERE : In sala clubului 
minier din Lupeni, asociația spor
tivă Minerul Lupeni a organizat 
finala pentru desemnarea campio
nilor la haltere care vor participa 
la etapa următoare a spartachiadei. 
lată rezultatele pe categorii: Ga- 
r,ea loan, lăcătuș la 75 kg., Men- 
drea Vasile, electrician la 80 kg., 
Atanasiu Marian; electrician la 90 
kg.; Apostolescu ’Tonta, lăcătuș, la 
110 kg. Conform regulamentului 
toți fi'articipanții ай folosit stilul 
afuncat.

TENIS DE MASĂ : In sțla clu
bului întreprinderii1 de explorări 
din Lupeni s-au ■ organizat tot în 
cadrul spartachiadei de iarnă între
ceri'la tenis de masă, la care au 
participat 15 tineri. Locul I a fost 
cucerit de Apostolescu Toma de la 
Asociația Sondorul, locul II reve
nind colegului său de asociație 
Gybngyâsi Eduard. Pe locul III 
Sra clasat elevul’ Boeru Valeriu de 
la asociația Straja Lupeni.

■ SCHI: Asociația sportivă Pre
paratorul Lupeni a organizat pri
mul concurs de schi din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui la care a participat un nu- 

' măr de 24 concurenți. Cel mai bun 
s-a dovedit Pastu loan care s-a 
clasat pe primul loc.

PATINAJ : Pe patinoarul recent 
amenajat din Lupeni, asociația 
sportivă Minerul a organizat pri
mul concurs de patinaj la care 
s-a întrecut un număr de 22 co
pii.

La categoria 10—12 ani la pro
ba de 200 m. viteză a cîștigat An- 
ghel Adrian iar la 100 m. Savu 
Marilena.

A. SLAVUȚEANU
S. BĂLOI 

corespondenți

Concurs jubiliar
Sîimbătă după-amiază, 30—40 

de tineri din Petroșani, au pornit 
cu schiuri pe umăr spre Paring 
după ce așteptaseră două ore, în 
stradă, mașina O.N.T. Garpați 
care nu și-a făcut apariția pînă 
seara. Totuși, tinerii, au pornit 
veseli spre munte pentru a parti
cipa 
schi
din 
tive

la întrecerile jubiliare 
organizate la 

inițiativa asociației 
Parîngul Petroșani, 

cursul a stîrnit 
deoarece la el -participau și schio
rii de la Institutul de cultură fi
zică și sport din București aflați 
în prezent în tabără la cabana 
Rusu. Odată cu sportivii au ur
cat și operatorii studioului de 
filme „Alexandru Sahia“ din Bu
curești pentru a filma prima în
trecere jubiliară de schi organi
zată la Paring.

Intr-adevăr, concursul a fost 
deosebit de interesant, înregistrîn- 
du-se

un mare

de
Paeîng 

spor- 
Gon- 

interes

rezultate foarte bune care

—=»=★==»

A 1 p i n i s П1
cinstea alegerilor 

de 16 februarie, secția
In

zilei
alpinism Viscoza Lupeni, cu o e- 
chipă formată din 7 alpiniști, a 
efectuat traversarea munților Re
tezat. Cu tot timpul nefavorabil, 
care a persistat joi și vineri, e- 
chipa a reușit să străbată itine- 
rarul în timpul fixat.

Și a
de

aduce multor sportivi insig-s 
de aur, argint și bronz ofe- ? 

rtte de Federația romînă de schi у 
cu prilejul întrecerilor jubiliare/ 
organizate la împlinirea a 50 des 
ani de la primul concurs de schi? 
din țară. La proba slalom uriaș i 
(băieți) Ia care au participat 60 > 
de concurenți, plecarea a fost da-'., 
tă deșsus de la vîrful Paring, so- ’ 
sirea’fiind la pădurea Slima. pe j 
un traseu cu 45 de porți. Locul I < 
attest ocupat de Critocea Vasile, ! 
urmat de Ivan Constantin și Su- < 
lica Mihai toți de la I.G.F. La, 
fete, la aceeași probă, desfășura- < 
tă pe același traseu, cîștigătoa-J1 
rele sînt: Antosch Eugenia, Hiitlh«! 
Inge și Leca Virginia, toate del1 
la I.G.F.

b
Campionatul republican •;

La faza orășenească a campio-1; 
natului republican de schi (pro-? 
bele alpine) care s-a desfășurata 
duminică pe pîrtiile de la Straja, î 
au participat cei mai buni fou-S 
diști din Valea Jiului. Iată cîș- v 
tigătorii pe probe: seniori 15 > 
km.: Lupaș Gh.; senioare 5 km : S 
Kato Terezia; junioare 5 km.: > 

jBakos Margaretă; juniori 5 km.: s 
Aimbruș Zoltan; juniori 10 km.: < 
Szebok Ștefan toți de la Minerul 5 
Lupeni. J

>

>

Dumineca schiorilor s
Parîngul |

Duminică 29 ianuarie, în fața 
unei asistențe numeroase, a avut 
loc în sala sindicatului minei Lo- 
nea o gală de box, organizată de 
asociația sportivă Parîngul din 
localitate cu scopul de a desem
na campionii Văii Jiului la box 
— juniori, pe anul 1961, în ca
drul campionatului R.P.R.

La competiție a luat parte un 
număr de 10 juniori de la Parîn
gul Lonea și 3 juniori de la Mi
nerul Lupeni.

In urma întrecerilor — modes
te din punct de vedere tehnic, dar 
disputate cu dîrzenie — au fost 
declarați campioni următorii : 
categoria muscă: Sofrin Gheor- 
ghe-Lonea; categoria cocoș : 
■Santo Nicolae--Lonea; categoria 
pană: Robică Ștefan Lonea; ca
tegoria semiușoară : Berințan Ni- 
colae-Lonea; categoria ușoară: 
Bbky Gsaba-Lonea; categoria mij
locie mică: Bartha Nicolae-Lu- 
peni.

S-au remarcai în mod deose
bit, prin ardoarea cu care au lup
tat, Santo Nicolae, Robică Ștefan 
și Berințan Nicolae.. De asemenea 
juniorul Ciobanu Gheorghe (Lu
peni) deși-învins, a dovedit mul
tă combativitate.

Este în schimb nejustă atitu- 
dirtea colectivului sportiv Mine- 
rul Vulcan, care deși are juniori 
și a fost anunțat la timp, totuși 
nu a participat cu nici un spor
tiv la această fază a campionatu
lui republican de box.

La fel și clubul sportiv Jiul 
Petroșani, un club cu posibilități 
mari, n-a prezentat nici un boxer 
în competiție pentru că, pur șî 
simplu, nu are. Activitatea în a- 
ceastă ramură de sport este ine
xistentă la club deși sînt tineri 

muncitori, mineri, studenți și în 
Petroșani care an dori să prac-

Faza orășenească 
a campionatului R. P. R. 

de juniori
tice acest sport al curajului și a- 
gilității.

Trebuie subliniată activitatea 
bună a asociației sportive Parîn
gul Lonea și în special a colecti
vului de conducere al secției box, 
(Hlopețchi Vasile, Andraș Gheor
ghe și Cipoi Coloman) care a reu
șit să prezinte la aceste întreceri 
un număr de 10 juniori, din care 
5 au ieșit campioni ai Văii Jiu
lui. Fapt îmbucurător este că toți 
acești tineri ce vor merge mai de
parte la faza regională, sînt lo-.. 
calnici și practică boxul numai 
din anul trecut.

Publicul lonean, foarte nume
ros la competiție, a dovedit că 
știe să-și susțină favoriții fiind 
în același timp obiectiv.

e. VIRLAN 
corespondent

Asociația sportivă
Lonea a organizat o duminică aS 
schiorilor antrenînd apr cape 100 > 
de tineri la trecerea probelor de | 
Schi, săniuș și patinaj din cad-ruH 
spartachiadei de iarnă și a corn- ÎJ 
plexului sportiv G.M.A. După S 
ideschiderea festivă care a avutj? 
loc la școala medie întreaga co- s 
Ioană de tineri s-a îndreptat că-’ 
tre pîrtiile din împrejurimi, undes 
au avut loc întrecerile. Cu acest J 
prilej 62 de tineri au îndeplinite 
normele prevăzute în regulamen- ? 
tul complexului sportiv G.M.A. ч 
la schi, cît și probele din cadrul ț 
spartachiadei de iarnă.

Wii ac mineri iiwofâ Met 
— CAR

In holul clubului central al sin
dicatelor din Lupeni, cercul de 
artă plastică a deschis cea de a 
67-a expoziție cu prilejul sărbă
toririi a 5 ani de activitate.

In fiecare zi, aici se perindă 
zeci de vizitatori urmărind cu a- 
tenție exponatele de pictură și 
grafică. Pe fiecare îl urmărește 
în timpul vizitei o melodie lentă 
executată la pian de mîinl înde
mînatice. Pentru cei mai mulți 
vizitatori această melodie nu spu
ne nimic deosebit. Dar în fața 
sălii de unde răzbate melodia, 
stau pe o bancă cîteva mame pen
tru care melodia are o mare sem
nificație ; în sala aceea, pe ușa 
căreia scrie „repetiții de dans“, 
învață balet copiii lor. Care ma
mă nu-și simte inima plină de 
duioșie văizîndu-și copila de 8—9 
anișori executînid cu deosebită 
igrație și finețe exerciții clasice 
de balet ?! Care mamă nu s-ar 
simți stăipînltă de emoție știind 
că propria ei copilă se învîrtește 
ca un fulg pe scenă în ritmul u- 
nei dulci melodii, că este admi
rată și aplaudată de sute de oa 
meni ?! Care mamă nu simte fe
ricire și mulțumire atunci cînd își 
vede copilul bine îmbrăcat și hră
nit, mergînd fără nici o grijă la 
școală, la patinaj, sau la repeti
ții la cercul de balet de’’Ta club ?

Am
moție 
prinse 

^florile

admirat cu bucurie și e- 
pe cele 15 mici balerine, 
de bara de repetiții, ca 

albe de măr pe ramura fă-
----------------- O

de

NET —
ră frunze, legănîndu-se rîtaiic șă 
ușor după cum se revărsa zefi-> 
rul melodiei născute de sub cla
pele pianului.

De patru ori pe săptăimînă. 35 
de copii de mineri, de funcțio ■ 
nari, de ingineri învață aici exer
ciții simple de linie și ținută de 
balet, sub îndrumarea unor in
structori specializați, plătiți
stat să învețe copiii minerilor să 
facă balet.

Minerii Soss Arpad, Ciuciu 
lorgu, inginerul Popescu, lăcă
tușul Sabin, muncind cu conști
inciozitate și avînt, nu uită desi
gur nici de repetițiile fetițelor lor 
de la cercul de balet. Tocmai da
torită muncii lor libere și sporni
ce, copiii au posibilitatea să în
vețe baletul, pictura, muzica...

...Am ieșit din nou în corido
rul unde este deschisă expoziția 
de grafică și pictură, urmărit de 
aceeași melodie de pian. Am pri
vit cîteva tablouri înfățișînd gre- 

■ va și masacrul minerilor de la 
6 august 1929. Acei care înainte 
primeau gloanțe și baionete în 
loc de pîine, își aduc azi la club 
copiii pentru a învăța balet și 
pictură cu instructori special plă
tiți de stat. Iată două tablouri 
de un contrast mai mult decît iz
bitor : pe o pînză, o scenă înfă- 
țișînd masacrul minerilor din au
gust 1929; alături, într-o sală 
repetiție, o realitate vie — copii 
de mineri învață balet.

MIHAIL DUMITRESCU

Preocupări pionierești
în oricare după-amiază ai in

tra în vreo încăpere a Casei pio
nierilor din Petroșani, de la bun 
început te impresionează activita
tea multilaterală pe care o desfă
șoară micuții purtători ai crava
telor roșii. Unii exersează la a- 
cordeon, alții vizionează un dia- 
film la cercul micilor naturali ști 
sau repetă un nou rol la cercul dra
matic.

Peste 1500 de pionieri din acest 
oraș sînt săptămînal cursanții pa
sionați ai diferitelor cercuri ce 
funcționează pe lîngă Casa pionie
rilor. La ansamblul coral se fac 
repetiții intense la cintece pionie
rești și patriotice. îndrăgostiții de 
natură dezleagă taine din viața 
plantelor, insectelor și rocilor. ’A- 
ceștia din urmă fac parte din cer
cul micilor naturaliști. La Casa 
pionierilor au ce învăța. Aici se

Două victorii 
consecutive

Sîimbătă la ora 19 (în noctur
nă) și duminică la ora 11, pe 

‘patinoarul natural frumos ame
najat din Lupeni s-au disputat 
meciurile de hochei pe gheață în
tre Șurianul Sebeș și Preparato
rul Lupeni.

Rezultatele ambelor întâlniri au 
fost favorabile echiipei Preparato
rul la scorurile de 5—1 (1—0, 

41—1, 3—0) și 3—2 (0-0, 1 — 1, 
2—1). Spectatorii din Lupeni și 
cei din Valea Jiului veniți la a 
ceste întreceri »au aplaudat jocul

•»

■

uuiusii ш aoeaic шстлип ps ningă,’ 
jucători consacrați ca Imre, Pop,

I
(
1 

ciurile au fost conduse bine de! 
arbitrul Blandea, ajutat de Ar- < 
delean și Smarăndescu. J

Echipa Preparatorul Lupeni a < 
folosit în aceste meciuri pe lîngă !

frumos desfășurat de ambele e. 
chipe pe o gheață excelentă. Me

Szoke, Hitter, Matyas și Siimota J 
o serie de elemente tinere ca, 
Lorincz, Paveliuc, Bonis I, Kocis,; 
Patacky, Bonis II, Wagner, Zeil- J 
Ier, Vejdel care au dat dovadă ■ 
de multă voință, au patinat bine. ’

află o bogată colecție de 
sectare, ghivece cu tot 
plante, ierbare, acvarii cu 
aurii.
4 înclinațiile copiilor sînt 
Nici unul nu se poate plînge că 
nu găsește o ocupație care să nu-l 
pasioneze. Viitorii pictori învață 
să mînuiască paleta și penelul. La 
cercul mîinilor îndemînatice fetele 
învață croitoria sau broderia. Ta- 
lentații în literatură scriu versuri 
sau proză la cercul literar. Multe 
pioniere pregătesc încă de pe acum 
cadouri pentru. mamele lor cu p? 
lejul Zilei femeii. La asemenea ca
douri lucrează cu multă grijă pio
nierele Popa Lucia din clasa a 
V-a, Cornoiu Grigorița din clasa 
a V-a, Vlădău Elena din clasa a 
IV C, toate de la Școala de 7 ani 
nr. 1 din Petroșani.

Pe lingă Casa pionierilor func*  
ționează și 10 cercuri organizate pe 
diferite specialități ca : aeromode- 
lism, foto, desen etc. Ele sînt frec
ventate cu regularitate de peste 
600 de pionieri și școlari.

La dispoziția copiilor stă o bi
bliotecă cu peste 2.000 de volume. 
Anul acesta la Casa pionierilor a 
mai fost format un cerc de muzică 
și balet înzestrat cu un aparat de 
radio București 500.

între membrii cercurilor s-a or
ganizat o pasionantă întrecere. A- 
cum, obiectivul principal al între
cerii este aaela de a confecționa 
cit mai multe obiecte pentru ex
poziția care va fi deschisă în cu- 
rind și va oglindi munca membri
lor tuturor cercurilor. Pînă acum 
membrii cercului de aeromodelîsm 
s-au dovedit a fi fruntași. Ei au 
lucrat numeroase aeromodele cu 
care vor participa și la spartachia- 
da pionierilor și școlarilor ce va a- 
vea loc în anul acesta.

C. IOAN 
corespondent

roci, in- 
felul de 
peștișori

diferite.

IN CLIȘEU : 0 fază din joc desfășurată la poarta ec hipei Preparatorul.

O nouă premieră
Sîmbătă 28 ianuarie, la Tea

trul de stat din Petroșani a avut 
loc a 6-a premieră din stagiunea 
curentă cu piesa „SECUNDA 58“ 
de Dorel Dorian.

In spectacolul montat în regia 
lui Marcel Șoma apar în distri
buție Gh. lordănescu. Ana Colda, 
Cristian Niculescu, Vaier Donca, 
Gh. Miclea, Dana Pantazopol, 
Stela Popescu, Henriette Negrea, 
Valeria Nanei, Mircea Zabalon, 
Traian Dănescu, Ștefan Iliescu și 
George Doru.

Scenografia este semnată de 
Emil Moise.
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Cercul de economie politică de 

■ la mina Vulcan condus de ingine
rei Stanei u Valeriu desfășoară o 
activitate rodnică. Propagandistul 
cercului depune multă străduință 
pentru obținerea unor rezultate cit 
mai bune in privința ridicării ni
velului politic și ideologic al cursan- 
ților. El frecventează cu regulari
tate ședințele de instructaj și con
sultațiile ce se țin la cabinetul de 
partid, se pregătește temeinic pen
tru predarea și seminarizarea lec
țiilor. El se preocupă cu răbdare 
de cursanții din cerc, controlează 
felul cum aceștia iau notițe la pre
darea lecțiilor și cum conspectează 
materialul bibliografic indicat, cla
rifică unele probleme care nu au 
fost înțelese de membrii cercului.

Cercul este format dintr-un nu
măr de 35 tehnicieni, ingineri și 
muncitori fruntași cu pregătirea 
necesară pentru a discuta la nivelul 
lecțiilor care se predau. Pînă în 
prezent cursanții au studiat Ra
portul prezentat de tovarășul Ghe- 
orghe Gheorghiu-Dej la cel de-al 
Ш-lea Congres al partidului, pre
cum și trei lecții din programul 
cercului. Discuțiile purtate în se- 
minariile ținute au dovedit din plin 
că majoritatea cursanților se stră
duiesc să-și asimileze cit mai mul
te cunoștințe politice și ideologice. 
Așa de pildă, la ultimul seminar 
referitor la „Producția de mărfuri" 
tovarășul Borza Eugen a dat răs
punsuri bune. El a vorbit bine do
cumentat despre condițiile 
ale apariției și dezvoltării 
ției de mărfuri. La aceeași 
mă au mai luat parte la 
Rîpa Petru, Grozav loan
O contribuție importantă în ca
drul seminariilor ținute au adus și 
alți cursanți din cerc, printre care 
inginerii Stoica Petru, Cozma Ni

istorice 
produc- 
proble- 
discuții 
și alții.

colae, Cioica Valet, lăcătușul ,Zup- 
cu Nicolae, precum și tehnicianul 
miner Bistrian loan.

Pe lingă rezultatele bune, s-a 
constatat că mai persistă și unele 
deficiențe în munca cercului. Mai 
sînt unii cursanți „onorifici**.  Din 
cei 35 cursanți înscriși frecventează 
cu regularitate ședințele doar 20. 
Printre cursanții care nu participă 
cu regularitate la cursuri se numă
ră maistrul miner Brînzaru loan 
din sectorul I, inginerii Solsc'ni 
Alexandru și Cioată Ariadna din 
sectorul III, inginerul Gontzi Io
sif, tehnicianul Ionescu Gheorghe, 
din cadrul serviciului mecanic, 
maiștrii mineri Golgoț Carol și 
Stroe Eugen din sectorul IV, su
praveghetorul Morușca Pavel din 
sectorul V și Gabor Cornel, din 
sectorul VII care nu au nici o pre
zență la învățământul de partid pe 
anul școlar 1960—-1961. De aseme
nea, alți cursanți, cum sînt ingine
rul Pătrașcu loan din sectorul Ш, 
tovarășa Drob Florica din sectorul 
VII, au multe absențe.

Cercul de economie politică de 
la mina Vulcan poate desfășura o 
activitate mult mai rodnică dacă 
fiecare organizație de bază ce are 
cursanți în acest cerc ar privi cu 
mai multă răspundere problema 
învățămîntului de partid.

Pentru remedierea lipsurilor 
existente și îmbunătățirea frecven
ței cursanților la ședințele cercului/ 
de economie politică, comitetul de 
partid al minei Vulcan, birourile 
organizațiilor de bază trebuie să 
exercite un control sistematic asu
pra desfășurării învățămîntului de 
partid, să mobilizeze pe fiecare 
membru al cercului la învățămînt, 
să tragă la 
care neglijează 
tico-ideologică.

Au apărut:
K. Marx, Fr. Engels, OPERE 

— vol I ediția a Il-a. Editura 
politică, 716 pag. — 15 lei’(per
gamoid).

K. Marx, Fr. Engels, DESPRE 
EDUCAȚIE ȘI ÎNVATAiMINT..

V. I. Lenin. OPERE COMPLE
TE — voi. 2. Editura politică, 
666 pag. — І2 lei (pergamoid).

V. I. Lenin, DESPRE PRESA. 
Editura politică, 848 pag. — 18,40 
lei (pergamoid).

DIALECTICA MARXISTA ȘI 
ȘTIINȚELE MODERNE — voi. 
II. Editura politică, 416 pag. --- 
10 lei.

I. S. Kon, GROAZA IN FAȚA 
LEGILOR ISTORIEI. Editura 
științifică, 112 pag. — 3,20 lei.

GREVA GENERALA DIN RO- 
MINIA — 1920.

G. V. Osipov, TEHNICA ȘI 
PROGRESUL SOCIAL. Studiu*  
critic asupra teoriilor sociologice 
reformiste și revizioniste con
temporane. Editura științifică, 
356 pag. — 9,95 lei.

CURS SERAL — anul I Colec
ția „Materiale în ajutorul celor 
ce studiază în învătămîntul poli
tic U.T.M.“. Editura tineretului, 
112 pag. — 1,50 lei.

S. НавЙа, M. Dulea. GOJN-, 
STANȚA — PRIMA RE6t©iNÎEf 
COLECTIVIZATA. Editura poli
tică,4540 pag. — 13,70 lei.

răspundere pe acei 
pregătirea lor poli-

PE MALUL JIULUI
(Urmare din pag. l-a)

ccput lucrările la 
biective.

o seamă de o-

S. ZAHARIA

te ca încă , in acest an. să^fie-, ter
minată întreaga rețea sde linu” fe
rate necesare viitoarei uzine.

Anul acesta vor mai fi' terminate 
lucrările de rectificare a albiei 
Jiului pînă sus către Uzina electri
că Vulcan vor fi turnate betoanele 
și se va face zidăria separației de 
cărbune-blocuri, ciddirea pavilio
nului administrativ, magaziile de 
materiale, silozul de cărbune pen
tru alocații, turnarea betoanelor în 
fundații și planșee la marea clă
dire a spălătoriei și multe alte lu
crări.

albie,
Jiului,

vechea 
secată a 
șiruri de auto

camioane basculante. Mașinile nr. 
51.169, 51.213, 51.211 și altele se 
îndreptă, săltînd pe drumul înghe
țat, către excavatoare. Mecanicul 
Vlad Mircea de pe excavatorul nr. 
326.152 al T.U.G. — Brașov mî- 
nuiește cu îndemînare comenzile : 
o jumătate de rotație a mașinii ți 
cupa se înfige în pămînt, mușcînd 
o bucată mare. O rotație înapoi 
și cupa își golește povara în bascu
lantă. Din două cupe o mașină es
te încărcată și pleacă.

în acest punct se sapă terenul 
pentru viitoarele rezervoare ale 
îngroșătorului de steril. Pămîntul 
excavat este folosit ca umplutură 

. pentru terasamentul viitoarelor li
nii ferate.

La construcția liniilor ferate in
dustriale lucrează echipa complexă 
a lui Gărgăriță Constantin. Pînă 
acum au fost așezate două linii fe
rate : angajamentul colectivului es-

Știri de la
Așa se nasc economiile

Pentru asigurarea etanșeității 
tuburilor de/rambleu, sectorul III 
cheltuiește lunar sume însemnate 
cu ■ hiziționarea garniturilor de 
plumibj’necesare.

Maâstrul mecanic Nan Petru, 
care este și secretarul organiza
ției de bază de. partid din sector, 
a gășjt.o soluție practică pentru 
a ^elimina.- o mare parte din aces-

1961 Prin 
acum 
circulă

mina Lupem

Doiarea magazinelor 
alimentare

scopul aprovizionării popu- 
cu mărfuri alimentare în 

oră din zi, la magazinul a-

te cheltuieli. Acum vreo cîteva 
zile, împreună cu alți ortaci, a 
adunat toate cablurile electrice 
blindate vechi, care au învelișul 
ide plumb din curtea minei, le-a 
pus la topit într-un cuptor im
provizat' și a scos astfel aproape 
400 kg. plumb curat. Acest plumb 
l-a predat, magaziei primind în 
schimb aceeași cantitate de gar
nituri gata confecționate, fără a 
mai cheltui vreun leu din fondul 
sectorului. Economia astfel 
nută se ridică la aproape

obți-
3000

In 
lației 
orice 
limentar, unitatea nr. 4 din Pe
troșani personalul a început să 
lucreze în două schimburi. Pen
tru buna păstrare a mărfurilor, 
magazinul a fost dotat cu 3 fri
gidere electrice. Acum deservirea 
consumatorilor se face operativ. 
La acest lucru contribuie cînta- 
<rele automate, personalul specia
lizat și aparatele de casă electrice.

Tot în ultimul timp magazi
nele alimentare din orașul Petro
șani au fost înzestrate cu 10 fri
gidere electrice, iar cele speciale 
de produse ketale au primit vi
trine frigidere.

К-

I. COSTIN 
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In centrul cartierului de blocuri Sohodol-Paroșeni există un bloc 
magazin în care funcționează o unitate alimentară, una textilă, una 
de desfacere a legumelor și fructelor și o unitate de carne. Toate aceste 
unități comerciale aprovizionează din belșug asigură o bună deservire a 
oamenilor muncii ce locuiesc aici.

IN CLIȘEU: Vedere interioară din magazinul alimentar al car
tierului Sobodol.

Toate brigăzile 
sectorului IV A 
sînt peste plan

Din primele zile ale acestui 
colectivul sectorului IV A a por- 
Init la muncă activă pentru înde
plinirea ritmică a planului la 
toate brigăzile de mineri. Pînă a- 
cuni, acțiunea întreprinsă pe sec
tor a dat roade. In perioada 3-25 
ianuarie — cînd sectorul și-a de
pășit planul cu aproape 300 tone 
ide cărbune — din nouă brigăzi 

|jde la abataje, opt și-au depășit 
gplanul stabilit. Printre acestea 
l&înt cele conduse de Vărzaru Mi
hai, Rusu Vasile, Lețfalvi Mihai, 
IDobay Ioan, Sfiflic loan și bri- 
igada de frontaliști condusă de 
Beraru Vasile.

Se remarcă îndeosebi minerii 
conduși de Beraru Vasile și Do- 
ibay loan care au 
mente medii de 
(post șl, respectiv, 
cărbune pe post.

an

obținut randa-
3,200 tone pe 
de 4,850 tone

Pentru nici unul din cei 206 
delegați prezenți la conferința sin
dicatului minei Vulcan nu era 
străină ordinea de zi. Fiecare 
știa că în cadrul conferinței sin
dicale se va analiza felul în care 
s-au îndeplinit angajamentele re
ciproce pe anul care a trecut și 
se va definitiva noul contract co
lectiv pe 1961.

In anul care a trecut minerii 
de la Vulcan au îndeplinit planul 
producției de cărbune cu 11 zile 
înainte de termen Ei au dat pa
triei 21.000 tone de cărbune ener
getic și cocșificabil peste plan. 
Productivitatea muncii a crescut 
cu peste 2,4 la sută față de sar
cina planificată pe 1960 și cu 11,4 
Ia sută față de realizările anului 
1959. Prețul de cost a fost redus 
cu 1,3 iei pe tona de cărbune, față 
de plan. S-au obținut economii 
în valoare de 863.000 lei, adică 
cu 213.000 lei mai mult decît an
gajamentul anual. Ca urmare a 
succeselor obținute în procesul de 
producție, colectivul minei Vulcan 
s-a situat pe primul loc în între
cerea socialistă cu celelalte ex
ploatări miniere din Valea Jiului.

Aceste realizări sînt rodul 
muncii întregului colectiv, care a

Adunările pentru dări 
de seamă și încheierea 

contractelor colective

Imbold spre
luptat cu însuflețire pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor ce 
i-au stat în față, rodul aplicării 
planului de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice și a prevederilor cu
prinse în contractul colectiv.

Delegații prezenți la conferin
ță au scos în evidență strădania 
conducerii minei, cit și a comite
tului sindicatului 
care împreună 
au urmărit reali
zarea angajamen
tului din contrac
tul colectiv și
s-au îngrijit de îmbunătățirea con
dițiilor social-culturale ale mun
citorilor.

In anul trecut 262 de salariați - 
au fost trimiși în stațiuni bal- 
neo-climaterice, numeroși lucrători 
au primit locuințe, iar salariul 
mediu al muncitorilor a crescut 
în anul 1960 cu 47 lei față de 
cel planificat și cu 126 lei față 
de anul 1959. S-au obținut suc
cese și în privința creării unor 
condiții tot mai bune de muncă 
și în ușurarea efortului fizic al 
oamenilor muncii. In acest scop

noi realizări
s-a extins pe scară tot mai largă 
mecanizarea lucrărilor miniere, 
s-au efectuat lucrări importante 
în ceea ce privește îmbunătățirea 
securității muncii, s-a îmbunătă
țit Iluminatul în abataje, precum 
și transportul în subteran.

In cursul anului 1960 s-au a- 
locat sume importante pentru cul

turalizarea oame
nilor muncii.

Contribuția dată 
clubului sindi
catelor din Vul
can, de pildă, se

ridică la suma de 125.360 lei. 
Alte 64.300 lei din bugetul sindi
catului s-au distribuit sub formă 
de ajutoare materiale.

In contractul colectiv pe anul 
1961 s-au prevăzut angajamente 
privitoare la îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de muncă și de 
trai ale salariaților precum și an
gajamente strins legate de bunul 
mers al producției. Prin noul con
tract colectiv aprobat de confe
rința sindicală, colectivul minei 
Vulcan s-a angajat să extragă în 
acest an 10.000 tone de cărbune

peste plan din care 50 la sută să 
fie cocșificabil, să realizeze o pro
ductivitate a muncii cu 8,1 la 
sută mai mare decît realizările 
anului trecut, să reducă prețul de 
cost al producției cu 2 lei pe tona 
de cărbune, realîzînd pe această 
cale economii în valoare de 
1.288.000 lei.

Noul contract colectiv prevede, 
de asemenea, o seamă de obiecti
ve menite să contribuie la înde
plinirea angajamentelor anuale. 
Așa de exemplu, în domeniul ri
dicării nivelului tehnic al produc
ției se prevede încărcarea unei 
cantități de 16.000 m.c. cărbune 
și steril cu mașini G.N.L.. ex
tinderea susținerii metalice în a- 
batajele frontale de unde se va 
da o producție de 111.000 tone 
cărbune.

In cuvîntul lor numeroși dele
gați, printre care tov. Karpati 
Eugen, Hunyadi loan, Stoica Pe
tru, Dragomir Alexandru, Rîpa 
Petru, Mocuța Tudor, s-au an
gajat să lupte cu însuflețire pen
tru realizarea înainte de termen 
a sarcinilor prevăzute în contrac
tul colectiv.

2. ȘUȘTAC

Cum va arăta atunci 
după realizarea 

prevederilor Directive
lor Congresului al Ill-lea al P.M.R. 
acest nou colț industrial al Văii 
Jiului ?

Călătorului venit cu trenul, pe 
vechea luncă inundabilă a Jiului 
i se va înfățișa un tablou plin de 
viață.

Pe lîngă linia ferată se va în*  
tinde o salbă de clădiri : pavilio
nul administrativ al noii prepara
ți!» un atelier mecanic mare și lu
minos, o remiză de locomotiva. 
Deasupra liniei, pe pasarelă de 
beten, va trece nour- șosea asfal
tată care va face legătură între 
uzină și șoseaua națională.

în aliniamentul al doilea se vot 
întinde alte clădiri : 
mare de materiale cu linie proprie 
de garaj pentru descărcat vagoane,, 
o magazie deschisă, separația de 
cărbuni — blocuri —- clădire svel- 
tă pe piloni cu trei nivele —, apoi 
silozul de cărbuni bruți.

Tocmai pe malul vechii albii 
se va înălța mîndră pe cele 122 pi- . 
«oare de beton, avînd 4 linii de ' 
încărcare, clădirea semeață a spă
lătoriei — gigantică uzină de pre
parare a cărbunelui care va pre
lucra anual 3.000.000 tone de căr
bune. Și vechea albie a Jiului va că-' 
păta folosință : în ea vor fi ame
najate mari lacuri de decantare a 
apelor reziduale, iar în vechile 
gropi de dincolo de această albie 
se va întinde șiragul rezervoarelor 
îngroșătoare de steril. Tot pe aici 

. vor fi stațiile noilor funicular® 
care vor aduce cărbunele de la 
mina Aninoasa și vor evacua șistul 
rezultat de la spălarea cărbunelui. 
Va fi un nou peisaj industrial, a*  
părut în urma Directivelor Congre
sului al Ill-lea al P.M.R., într-ua 
colțișor al Văii Jiului... ,

I 1
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PRG6RAM DE RADIO
I februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică distractiva, 9,30 
Roza vinturilor (reluare), 10,30 
Muzică de cameră de tineri com
pozitori romîni, 11,03 Teatru la 
microfon : „Tabacherea de argint'*  
adaptare radiofonică după piesa 
lui John Glasworthy, 13,05 Con
cert de prînz, 15,20 Cîntă Mi-, 
haela Cotaru și Trio Grigoriu,
16.15 Vorbește Moscova! 16,45 
Cîntece de alegeri și jocuri popu
lare, 17,30 In slujba patriei, 18,00 
Program muzical pentru frunta
șii în producție din industrie și 
agricultură, 18,45 Cîntece pentru 
cei mici, 21,15 La microfon: Sa
tira și Umorul (reluare). PRO
GRAMUL II. 14,30 Almanah ști
ințific (reluare), 15,00 Cîntece din 
R. P. Ungară, 15,31 Cîntece de 
dragoste și jocuri populare romî- 
nești, 16,50 Curs de limba rusă, 
17,00 Melodii, populare oltenești 
interpretate la vioară de Florea 
Cioacă, 17,35 Muzică de estradă, 
18,20 Din viața muzicală a ora
șelor și regiunilor patriei, 19,30 
Răspundem ascultătorilor. 19,40 
Concert de muzică populară ro- 
mînească, 20,10 /Muzică corală 
clasică, 20,30 In pas cu știința.
21.15 Muzică de cameră, 22,02 
Muzică populară rusă.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
1 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Să prețuim iubirea; AL. 
SAHIA : Muntele; ANINOASA: 
Fiicele partidului; LUPENI: Eu
genie Grandet; BARB.ATENI: 
Cerneala roșie; URICANI: Tatăl 
meu actorul.
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STEAGUL RO$U

Ajutor pentru poporul 
congolez

MOSCOVA 30 (Agerpres) .■ — 
TASS transmite:

Prof. Gheorghi Miterev, preșe
dintele Comitetului Executiv al 
Uniunii Asociațiilor de Cruce Ro
șie și Semilună Roșie din U.R.S.S. 
a adresat președintelui Coman
damentului Suprem al Forțelor 
Armate și primului ministru al 
Republicii Sudan, Ibrahim Afbbud, 
o telegramă în care îi cere să per
mită transportarea de alimente, 
medicamente, precum și a unui 
număr de 20 autocamioane în 
Republica Congo, prin Sudan. 
După cum anunță Miterev, toate 
acestea au fost cumpărate din 
fondurile strînse de opinia publi
că sovietică în urma cererilor a- 
dresate Uniunii Asociațiilor de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie 
din U.R.S.S. de către instituțiile 
guvernamentale, organizațiile ob
ștești precum și de persoane par
ticulare din provincia Orientală, 
provincia Kivu și din alte regiuni 
ale Republicii Congo, care se află 
sub controlul guvernului legal, 
privind acordarea de ajutor în a- 
limente și medicamente populației 
din aceste regiuni.

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

108 ani de la nașterea 
lui Jose Matti

HAVANA 30 (Agerpres).
La 18 ianuarie Cuba revoluțio

nară a săbătorit împlinirea a 108 
ani de la nașterea marelui fiu al 
poporului cuban Jose Marți. In a- 
ceastă zi în întreaga țară au a- 
vut loc adunări festive consacra
te memoriei lui Marti și confe
rințe la care au fost evocate viața 
eroică și activitatea lui.

—.......... = ♦* * ♦« ~ -----------—

ucis în luptele din Algeria, 200 
de muncitori de la uzina prelu
crătoare de metal din Grenoble 
au declarat grevă. Intr-o scrisoa
re adresată președintelui De 
Gaulle, ei cer încetarea imediată 
a războiului din Algeria. O grevă 
similară a avut loc la uzina 
„Binoch" din suburbia industria
lă a Parisului Stains. Muncitorii 
au protestat împotriva politicii de 
continuare a războiului din Al
geria.

• LONDRA. Politica financia
ră a guvernului englez „a adus 
țara în pragul unei crize econo
mice", a declarat la 28 ianuarie 
Harold Wilson, vicepreședinte al 
Comitetului național executiv al 
Partidului laburist, în cadrul a- 
dunării organizației din Tiverton 
a Partidului laburist.

• LONDRA. La 28 ianuarie 
ministrul englez fără portofoliu 
Profumo, s-a reîntors din călăto
ria făcută în țările Extremului 
Orient și Asiei de sud-est. Minis
trul englez a vizitat garnizoanele 
engleze din aceste țări.

tai ..Sasfa Maria” se allă iu ipiopieiei 
portului lnazilian Recife

RIO DE JANEIRO 30 (Ager
pres) .

După cum relatează agenția 
France Presse, „transatlanticul 
„Santa Maria" se află în momen
tul de față ancorat în larg la 50 
de km., în fața portului brazilian 
Recife. Nava este înconjurată de 
vase de război americane". In aer 
patrulează avioane americane ca
re folosesc, cu permisiunea gu
vernului brazilian, baza aeriană 
de la Recife.

înaintea ancorării vasului în 
apropierea portului Recife, Enri
que Galvao, conducătorul răs
coalei, a adresat generalului Del
gado un mesaj în care își expri
mă intenția de a face o escală în- 
tr-un port brazilian pentru a de
barca pe călători și a-și completa 
stocurile, cu condiția ca tratati
vele lui cu reprezentanții flotei 
maritime americane „să fie încu
nunate de succes".

In mesajul de răspuns al lui 
Delgado se arată că actualul pre
ședinte al Braziliei Kubitsohek, a 
luat hotărîrea ca, în cazul cînd 
„Santa Maria" va ancora într-un 
port brazilian, să acorde azil po

Penetrația monopolurilor vest-germane 
în Asia de sud-est

BANGKOK 30 (Agerpres).
Monopolurile din Germania oc

cidentală tind să-și întărească po
zițiile în Asia de sud-est. I n a- 
cest scop o delegație economică 
a Republicii Federale Germane 
condusă de ministrul von Merkatz 
vizitează mai multe țări din A- 
sla de sud-est.

După cum se anunță din Bang
kok, în cursul Paliativelor cu re
prezentanții Tailandei, delegația 
vest-germană st declarat că este

Strung construit (lin beton armat

I
\ KRAMATORSK 30 (Agerpres). — TASS transmite:
) Un colectiv al Institutului de cercetări și proiectări pentru

) construcții de mașini din Kramatorsk (Ucraina) a conceput și 
> proiectat un strung universal greu care va fi executat în pro- 
) porție de două treimi din beton armat.
( La noul strung, din beton armat vor fi executate batiul, lung
ț de peste 11 metri, ți alte piese fixe din corpul mașinii.
( După cum declară specialiștii, acest strung, al cărui preț de 
( cost este egal cu jumătate din prețul de cost al unui strung o- 

. > bișnuit din metal, va avea aceeași precizie și capacitate de pro- 
m ducție.
Q; Uzina constructoare de mașini-unelte din Kramatorsk a în-

ceput executarea prototipului noului strung.

împotriva instalării de baze militare 
americane în Japonia

TOKIO 30 (Agerpres).
Partidul Socialist din Japonia 

a hotărît la 28 ianuarie să ini
țieze o mișcare pe plan național 
împotriva bazelor militare, prin 
unirea actualei mișcări împotriva 
construirii bazei militare de la 
Niijiima cu lupta împotriva lărgi
rii bazei de la Miho.

Masele largi populare din Ja
ponia continuă să se opună cu 
vigoare construirii de baze pen-

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

india: Sărbătorirea „Zilei martirilor*
DELHI 30 (Agerpres).
La 30 ianuarie, în India s-a 

sărbătorit „Ziua martirilor" în a- 
mintirea lui Mahatma Ghandi, a- 
sasinat acum 30 de ani, și a al
tor luptători care au căzut pentru 
cauza eliberării Indiei.

La ora 11 (ora Indiei) pentru 
a cinsti memoria celor căzuți în 
întreaga țară a fost suspendată 
timp de două minute activitatea 
tuturor întreprinderilor și institu
țiilor de învățămînt, precum și 
întreaga circulație.

Anul acesta „Ziua martirilor" 
a coincis cu desfășurarea pe sca

litic răsculaților însă să predea 
transatlanticul autorităților por
tugheze.

Generalul Delgado 1 a sfătuit 
pe Galvao să nu intre în vreun 
port brazilian pînă cînd noul pre
ședinte al țării, Jania Quadros, 
nu-și va prelua funcția. Quadros 
va fi instalat ca președinte la 31 
ianuarie ora 24, ora locală.

Agenția Reuter relatează că în 
cadrul unei declarații făcute pre
sei, președintele ales al Braziliei, 
Quadros, a subliniat că „dacă 
Galvao își va aduce vasul într-un 
port brazilian îi voi da toate ga
ranțiile că nu va fi închis. Căpi
tanul Galvao, a relevat Quadros, 
este prietenul meu și eu nu-i voi 
preda vasul autorităților portu
gheze".

In cadrul unui mesaj transmis 
agenției Reuter, Galvao a relevat 
că „navele de război ale dicta
torului Franco colaborează cu va
sele dictatorului Salazar în ope
rațiunea acestora de a captura 
transatlanticul „Santa Marla". A- 
ceasta înseamnă, a subliniat Gal
vao. că Franco a declarat război 
celor care luptă pentru elibera
rea -Portugaliei".

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

(dispusă să studieze posibilitățile 
de finanțare a acelor proiecte e- 
conomice pe care le va considera 
„convenabile". Luînd cuvîntul la 
o conferință de presă, von Mer
katz a declarat că guvernul săli 
acceptă să acorde credite în va
loare de 100 milioane mărci pen-t 
tru construcția unor întreprinderi1- 
din Tailanda.

Autoritățile tailandeze au a- , 
nunțat că în curînd vâ sosi în I 
Тайаікіа o delegație industrială j 
vest-genmană. I 

tru rachete de către guvernul 
Ikeda. Cel de-al doilea grup de 
demonstranți a sosit la Niijima 
la 28 ianuarie pentru a ajuta 
populația locală în lupta împotri
va construirii unei baze de rache
te în această localitate fiiind pri
mit cu căldură de populația lo
cală. Cu acest prilej a avut loc 
un miting de protest care a a- 
doptat o rezoluție cerînd dizolva
rea adunării locale care sprijină 
guvernul.

ră largă a campaniei pentru de
zarmarea generală și totală ca
re a început în întreaga ța
ră la chemarea Asociației indie
ne de solidaritate cu țările Asiei 
și Africii. Poporul Indiei cere să 
se pună capăt războiului rece și 
cursei înarmărilor, să fie inter
zise armele de exterminare în ma
să, să se ajungă la un acord cu 
privire la dezarmarea generală.

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

Conferința de presă 
a lui Ferhat Abbas
KUALA LUMPUR 30 (Ager

pres) .
După cum anunță agenția 

France Presse, primul ministru 
al guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria, Ferhat Abbas, 
care la invitația primului minis
tru al Malayei, Abdul Rahman, 
face în prezent o vizită în aceas
tă țară, a ținut la 29 ianuarie o 
conferință de presă la Kuala 
Lumpur. Ferhat Abbas a decla
rat că „este gata oricînd să ducă 
tratative cu Franța în vederea re
glementării pașnice a problemei 
algeriene".

In continuare, Ferhat Abbas a 
arătat că în prezent guvernul 
francez este cel care trebuie să 
răspundă dorinței guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria 
de a duce tratative.

--------**

• KIEV. Locuitorii regiunii 
Rovno, din Ucraina cer pedepsi
rea fostului guvernator general 
hitlerist în această regiune gau- 
leiterul Wemer Baer, din ordinul 
căruia S.S.-iștii au exterminat a- 
colo în anii celui de-al doilea răz
boi mondial peste 100.000 de oa
meni.

Ziarul regional „Krasnoe Zna- 
mia“ a publicat la 25 ianuarie 
numeroase scrisori ale cititorilor 
care cer pedepsirea aspră a aces
tui criminal de război care tră
iește în prezent la Karlsruhe. Zia
rul a publicat de asemenea rela
tări ale martorilor crimelor lui 
Werner Baer.

• ROMA. „In Portugalia totul 
este pregătit pentiru o răscoală 
împotriva lui .Salazar. Așteptata 
doar semnalul pe care ni-1 va da 
generalul Delgado", a declarat 
unui corespondent al ziarului 
„Paese Sera" Carvalo De Arria
ga, conducătorul mișcării antifas
ciste portugheze din străinătate.

• PARIS. Aflînd că un tînăr 
muncitor de la uzina lor a fost

Econom a Bufonii Sovietice se dezvoltă 
hi ritm susținut

MOSCOVA 30 (Agerpres).
Economia socialistă a Țării So

vietice continuă să se dezvolte în 
ritm susținut. După cum rezultă 
din datele referitoare la anul 
1960, Uniunea Sovietică întrece 
S.U.A, nu numai în ceea ce pri
vește ritmul de creștere, ci și sub 
raportul sporului absolut al pro
ducției a numeroase tipuri de pro
duse industriale extrem de impor
tante. In timp ce anul trecut ex
tracția de țiței a scăzut în S.U.A. 
cu aproape un milion de tone, iar 
producția de ciment a descrescut 
cu 5,8 la sută, în Uniunea Sovie
tică extracția de țiței a sporit cu 
18 milioane tone, iar cea de ci
ment, cu 17 la sută.

In anul care a trecut venitul 
național al U.R.S.S. a crescut cu 
8 Іа sută în comparație cu 1959, 
ceea ce depășește sporul mediu a- 
nual al venitului național, pre
văzut de planul septenal Ia 7,1-7,4 
la sută. In 1960 producția globală 
industrială a crescut cu aproape 
10 la sută, iar în ansamblu în 
primii doi ani ai septenalului- 
cu 22,1 la sută față de 17 la sută 
cît prevedea planul. In 1960 pro 
ducii a de oțel a crescut în 
U.R.S.S. cu 5.300.000 tone, ceea 
ce depășește de peste două ori 
sporul realizat în toți anii pri
mului cincinal. Sporul producției 
de energie electrică a depășit 27 
miliarde kWh, adică a fost de a- 
proape trei ori mai mare decît în 
primul cincinal, iar la producția 
de ciment sporul a fost de 
6.700.000 tone (de opt ori mai 
mare).

guvern al Braziliei
BRASILIA 30 (Agerpres).
După сини anunță agenția 

France Presse, la 30 ianuarie 
președintele nou ales, Janio Qua- 
idros, a sosit la Brasilia, noua ca
pitală a statului Brazilia, pentru 
a primi învestitura Congresului.

In același timp a fost dată pu
blicității lista noului guvern bra
zilian. Ministrul Afacerilor Exter
ne va fi Alfonso Arinos; minis
trul de Finanțe — Clemente Ma
riani; ministrul Comețului și In
dustriei — Arthur Bernardes Fil- 
ho; ministrul Muncii și Lucrări
lor Publice — Clovis Pestana; 
ministrul Educațiiei — Brigido 
Tinoco; ministrul Justiției — Pe- 
droso Dhorta; ministrul Agricul
turii — Cabrai da Costa; minis
trul de Război — Odilio Denys.

Printre succesele realizate în 
sectorul siderurgic menționăm că 
coeficientul de folosire a volumu
lui util al furnalelor a crescut cu 
2,4 la sută, iar producția de o- 
țel pe metru pătrat de suprafață 
vatră cuptor Martin, cu 2,7 la 
sută.

In primii doi ani ai septena- 
lului investițiile pentru lucrările 
capitale au depășit pe cele făcute 
în toți cei 22 de ani antebelici. 
In 1959—1960 au fost date în ex
ploatare peste 2.000 de mari în
treprinderi. Totodată, în primii 
doi ani ai septenalului în condi
țiile reducerii duratei zilei de lu
cru, productivitatea muncii a cres
cut în industrie cu peste 13 la 
sută, iar în construcții, cu 19 la 
sută. Astăzi durata săptămînii de 
lucru este în U.R.S.S. în medie 
de 39,4 ore, cu mult mai mică 
decît în Franța și Anglia și mai 
mică și decît în America. In anii 
1959—1960 veniturile reale ale 
oamenilor muncii au crescut cu 
mult. Plățile și înlesnirile de care 
beneficiază populația pe seama 
bugetului de stat au sporit cu 
peste 3 miliarde ruble. In acest 
interval au fost reduse prețurile 
cu amănuntul la o serie de măr
furi. In orașe și așezările mun
citorești s-au construit 4.600.000 
apartamente.

In ultimii șapte ani producția 
agricolă a înregistrat un ritm de 
creștere mai mare ca în trecut, 
deși încă insuficient față de creș
terea impetuoasă a nevoilor popu
lației.

In fruntea flotei aeriene și ma
rinei braziliene au fost numiți 
generalul Grurn Moss și respec
tiv amiralul Silvio Heck.

Lupta tiranilor din Ecuador 
ia amploare

QUITO 30 (Agerpres).
După cum relatează agențiile 

de presă, lupta țăranilor din E- 
cuador pentru reforma agrară a 
luat în ultimul timp fonme din ce 
în ce mai concrete. Astfel, în re
giunile Gualcata și Calupi, pre
cum și în provincia Imbabura 
ipeste 700 de țărani au intrat pe 
pămînturile latifundiarilor străini 
și au început să le împartă între 
el. Ei au declarat că pămîntul 
le aparține și că sînt hotărîți să 
lupte pentru apărarea drepturilor 
lor.

Asemenea acțiuni ale țăranilor 
au mai avut loc și în alte provin
cii din Ecuador.

Congresul național 
pentru dezarmare și pace 

de ia Weimar
BERLIN 30 (Agerpres).
Congresul național pentru de

zarmare și pace, care a avut loc 
la Weimar s-a încheiat printr-un 
miting de masă desfășurat sub lo
zinca „împotriva morții atomice, 
pentru dezarmarea generală în 
întreaga Germanie". Locuitorii 
din Weimar, sute de participant 
la Congresul național din cele 
două state germane au exprimat 
în cadrul mitingului hotărîrea lor 
fermă de a duce o luptă activă 
pentru menținerea păcii și pentru 
dezarmarea generală.

Luînd cuvîntul în numele a 200 
de muncitori și membri ai sindi
catelor din Germania occidenta
lă, prezenți la Congresul de Ia 
Weimar, Harry Wolfers din Dus
seldorf a declarat că Congresul 
național este o mărturie a fap
tului că în toate păturile popu
lației vest-germane cresc forțe
care se pronunță pentru dezar
mare și înțelegere reciprocă.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚI A: Pefroșaai, Sir. Gfe. Giee«gb»u-Dej вг. 56. Tel. Merwban 322, automat 269. Tiparul: „6 August" — Poligrafie


