
Proletari din toate țările, uniți-vă!

eaguiroșu
Organ ai Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

...Februarie 1958. 
In sala de apel a 
minei Vulcan, pe 
cu fețele înnegrite 
cărbune, erau și oameni în straie 
țărănești, femei, tineri și tinere. 
Avea loc o adunare populară. Pri
virile celor din sală erau ațintite 
spre masa prezidiului. Deodată în 
sală se așternu liniștea. Printre cei 
care au luat loc la masă era și un 
tinăr. Minerii îl cunoșteau bine. 
Dar în sală se aflau și oameni 
care nu-l cunoșteau. O femeie, mai 
în vîrstă, cu o basma neagră strîn- 
să sub bărbie se adresă unei fete.

— Tu, cine-i ăla de stă lingă 
director ?

— Trăienuț al lui Blaj de pe 
Valea Arsului, cum de nu-l cu
noști.

Bătrîna și fata tresăriri cînd în 
sală izbucni un ropot de aplauze. 
Și ele aut bătut din palme.

— Ce a zis de Trăienuț ? — 
întrebă bătrîna, n-am auzit nimic.

— Că-i propus candidat — spu
se fata.

— Fain copil — spuse bătrîna.
Apoi minerii Bogdan Gheorghe, 

Lăsat Ioan și lonescu Petru au 
arătat despre inginerul Blaj Tra
ian că-l cunosc de cînd era copil, 
și merită toată încrederea...

...Februarie 1961.
Aceiași sală, aceeași animație. De 

data asta inginerul Blaj părea însă 
emoționat. Prin minte i se perin
dau lucrurile petrecute în cei trei 
ani de. cînd este deputat în sfatul
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popular orășenesc Vulcan. Oare 
a făcut destul, a muncit bine. ? 
Ce o să spună oamenii' despre el î 
lnima-i bătea cu putere. Din cînd 
în cînd își freca mîinile. Privea 
asupra celor din sală. Sute de ochi 
îl urmăreau stăruitori. Iși auzi nu
mele strigat.

— Propunem ca la 5 martie să 
candideze în circumscripția elec
torală 68 a Sfatului popular oră
șenesc Petroșani și în circumscrip
ția electorală nr. 54 a Sfatului 
popular orășenesc Vulcan pe tova- 
rășul Blaj Traian.

Din nou aplauze. Blaj Traian,
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era frămîntat oa
re cine va lua cu- 

vîntul și ce va spune despre el ?
— îl cunosc de mult, am copi

lărit împreună — a început mine
rul Bogdan Gheorghe. Ne-ат în- 
tîlnit și pe stradă și în mină. Eu 
șef de brigadă, el inginer. Este 
i-n om de nădejde, respectat de 
oameni. In timpul de cînd este 
deputat a mobilizat oamenii la ac
țiunea de electrificare a străzii 
Valea Arsului, la lucrările de mon
tare a conductei de apă potabilă. 
Toată lumea poate să spună asta. 
Noi avem încredere în el că și în 
viitor va munci cu suflet.

La sfîrșitul adunării, candidatul 
propus a spus cîteva cuvinte sim
ple.

— Voi munci alături de dum
neavoastră pentru ca să facem ora
șul nostru mai frumos, și oamenii 
să se bucure de realizările lor.

...Intr-un colț al sălii un om mai 
în etate își freca mîinile și din 
cînd în când își ștergea fruntea 
și ochii. Era minerul pensionar 
Blaj. Și-l imagina pe Traian cînd 
alerga desculț pe Valea Arsului, 
ieșindu-i în întâmpinare cînd venea 
de la șut. îi auzea parcă glasul. 
„Tăticule nu rm-aî adus nimic ?“ 
Atunci el scotea din traistă merin- 
dea cu care intrase în șut și pe 
care n-o mîncase. Acum băiatul 

este inginer la mină, deputat 
oraș, candidat în alegerile de 
5 martie.

îi 
în 
la
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Avîntol iMătămintutai In Valea Jiului

UN FRUNTAȘ AL UZINEI
se umpluse de

tovarășul Ko- 
candideze în 

regiona-

Sala de ședințe 
a Uzinei de re
parat utilaj minier 
oameni.

— ...Propun ca 
vacs Alexandru să
circumscripția electorală 
lă nr. 70 în alegerile pentru Sfa
tul popular regional Hunedoara...

Cuvintele delegatului consiliului 
orășenesc F.D.P. au fost urmate 
de animații. Aplaudau peste 150 
de oameni, tineri și vîrstnici, mun
citori din toate secțiile uzinei, cei 
mai mulți locuitori din cartierul 

■ care formează circumscripția elec
torală regională 70, unde a fost 
propus candidatul Kovacs Alexan
dru. Mai precis: unde a activat 
el ca deputat de mai bine de 3 
ani. Activitatea lui în acești ani 
justifică pe deplin entuziasmul cu 
care tovarășii săi au susținut ca 
el să candideze din nou pentru a 
fi ales deputat în Sfatul popular 
regional. Dar să nu anticipăm.

...Era la începutul primăverii 
anului 1960. Deputatul Kovacs 
Alexandru și-a adunat cetățenii în- 
tr-o adunare pentru a stabili lu
crările ce trebuiau întreprinse pen
tru înfrumusețarea cartierului. A 
făcut o propunere : pentru coordo
narea acțiunilor gospodărești să se 
aleagă pe fiecare din cele 4 străzi 
ale cartierului cîte un comitet de 
cetățeni, care să se întreacă pen
tru cîștigarea drapelului de stra
da cea mai bine gospodărită. Pro
punerea a fost primită cu bucurie.

întrecerea a început între cetă
țenii din toate cele 4 străzi. Ko
vacs Alexandru activa și el direct, 
în cadrul comitetului de cetățeni 

: de pe strada Stahanov, dar ajuta 
; și celelalte comitete. Se organi

zau aproape zilnic acțiuni obștești: 
au împrăștiat pietriș pe stradă în 
preajma fiecărui bloc, au amena
jat ronduri de flori, au nivelat 
terenul viran din preajma blocuri
lor. La sfîrșitul verii, cînd s-au 
analizat rezultatele întrecerii, ce
tățenii din strada Stahanov au âș- 
tigat pe merit drapelul, pentru stra
da cea mai bine gospodărită.

Aceasta a fost doar una din 
acțiunile întreprinse de deputat. 
Mobilizați de el, cetățenii din cir-
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cumscripție au con
struit

un pod 
care merg 
țăranilor

în cursul 
suspendat 

acum spre 
din Dîlja, 
de metri,

anului trecut 
peste Jiu, pe 
școală copiii 
fără să ocolească sute 
au săpat un canal de peste 110 
pentru împiedicarea revărsării 
pelor pe străzile cartierului și al
te acțiuni.

Muncitorii din Uzină îl cunosc 
pe comunistul Kovacs Alexandru 
nu numai ca un bun gospodar al 
treburilor obștești ci și ca unul 
din fruntașii uzinei, sudor cu o 
înaltă calificare, fruntaș în lupta 
pentru calitate, pentru economii 
peste plan, pentru creșterea și e- 
ducarea tinerilor.

lată motivele pentru care sudo
rul comunist Kovacș Alexandru a 
fost propus din nou de muncitorii 
uzinei drept candidat pestru Sfa
tul popular al regiunii Hunedoara.

I. DUBEK
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Alături de marile realizări ob
ținute în Valea Jiului în dome
niul industrial, al construcțiilor 
etc., prin grija partidului și gu
vernului s-au realizat succese re
marcabile și în domeniul învăță- 
mîntului și culturii.

Ca și în alte părți ale țării, în 
anii democrației populare în Va
lea Jiului a fost lichidată plaga 
rușinoasă a analfabetismului, 
fost alfabetizați peste 4.700 : 
știutori de carte, unii din ei 
venind cadre calificate.

Rețeaua școlară s-a lărgit 
ea. înainte de 23 August 1944 
toată Valea Jiului se găseau 
unități preșcolare și 26 unități 
școlare, printre care o singură 
școală medie. Prin grija organe
lor de partid și de stat, în anii 
regimului democrat-popular, șco
lile existente au fost lărgite cu 26 
săli de clasă și s-au construit 
școli noi cu 40 săli de clasă. Noi 
construcții școlare vor fi puse în 
funcțiune în anul 1961/1962 cum 
este. școala de la Uricani, cea de 
la Petroșani Livezeni, Petrîla-Lo- 
nea și Vulcan cu cite 16 săli de 
clasă, laboratoare, muzee etc. 
Numărul unităților preșcolare se 
ridică acum la 29, iar a celor 
școlare la 35. Avem în Valea Jiu
lui 3 școli medii, 2 case de pio
nieri, una la Petroșani și alta Ia 
Lupeni, o școală populară de ar
tă și o școală elementară de artă 
la Petroșani, aceasta din urmă 
avînd o secție și la Lupeni. Pe 
lîngă școala medie din Petroșani 
mai există o școală sportivă și o 
școală de meserii cu două 
gospodărie și croitorie.

In vederea asigurării 
triei carbonifere din Valea 
cu cadre medii tehnice și munci
tori calificați, au lu3t ființă 2 
școli profesionale: una la Lu
peni, care-și desfășoară .activita 
tea într-un local modern și alta 
la Petroșani care se dezvoltă din 
ce în ce mai mult, ambele școli 
posedînd internate bine înzestra
te, laboratoare și ateliere dotate

au 
ne- 
de-

secții :

indus- 
Jiului

în aceste locuri în trecut n-a fost nimic
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Jiul de est iși poartă grăbit unda ca nu cumva să întirzie de la întîlnirea pe care o are 
cu fratele său geamăn — Jiul de vest. înainte vreme, malurile lui de-a lungul Petroșaniului, erau 
locuri de depozitare a gunoaielor unde bălăriile creșteau în voie.

După cum se vede și din clișeul de față, acum pe unul din terenurile virane de lîngă Jiu, 
se înalță o clădire impunătoare. E depozitai centrali al întreprinderilor comerciale din Pe
troșani. De aici plecaă z rin ic zeci de mașini încărcate cu m&rfcwi spre toate localitățlile Văii Jiului.
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cu utilajul și mașinile necesare 
experiențelor și lucrărilor priacti- 
ce. In Petroșani mai funcționează 
școala tehnică de topografi și 
școala tehnică de maiștri cu 
cursuri de zi și serale cu durată 
de 3 ani. Elevii acestor școli'pri
mesc burse și salarii, manuale și 
rechizite gratuit, cazare, masă, 
deci condiții pe care numai un re
gim democrat-popular le poate
crea.

Pentru realizarea unei legături 
cît mai strînse între procesul de 
învățămîrrt și munca productivă, 
pentru formarea de noi specia
liști cu o calificare superioară din 
rîndul celor care lucrează direct 
în producție, a luat ființă învăță- 
mîntul seral. Acest învățământ 
cunoaște o largă dezvoltare în 
Valea Jiului. Avem 5 școli serale 
pentru tineretul muncitor la Lu- 
peni, Paroșeni, Vulcan, Petroșani 
și Petrila și două secții serale, 
una la Uricanî și alta la Lonea.

Ca urmare a dezvoltării eco
nomice și culturale a orașului re
gional Petroșani, a crescut con
siderabil și numărul elevilor. 
Dacă în anul 1938 au fost cu
prinși în unitățile preșcolare abia' 
480 copii și în unitățile școlare 
3.682, astăzi avem în învățămîn- 
tul preșcolar 1.298 copii, iar în 
unitățile școlare 11.612 elevi din
tre care aproape 1.000 la învăță- 
mîntul seral. Școlile profesionale 
și de maiști sînt frecventate de 
peste 900 de tineri, față de 120 
cîți erau în 1938.

Invățămîntul superior era în 
trecut rupt de viață și de nevoile 
poporului muncitor, păstra pece
tea intereselor claselor stăpînitoa- 
re, era neunitar, cu un conținut 
neștiințific și dezvoltat anarhic. 
Lipseau institute pentru pregăti
rea de specialiști în industria căr
bunelui, petrolului etc. Azi avem 
în orașul Petroșani, Institutul de 
mine cu 2 secții: exploatări mi
niere și mecanică avînd și cursuri 
serale. Acest institut este bine 
dotat cu mașinile și utilajele ne
cesare, laboratoare, bibliotecă, 
cămin și cantină pentru studenți. 
Numărul studenților este în to
tal de aproape 1.000.

Prin grija partidului și guver
nului pentru tineretul studios, e- 
leviii și studenții, pe lîngă canti
ne și internate, mai primesc burse 
de învățătură, de școlarizare, iar 

DUMBRAVA IOAN 
inspector metodist

(Continuare în pag. 3-a)

littriirea orgaoizatarHir 
ігцнііг le will

In aceste zile, comitetele de 
partid orășenești din localitățile 
Văii Jiului organizează ședințe 
de instructaj cu organizatorii 
grupelor de partid de pe străzi 
și blocuri, asupra sarcinilor ce le 
revin în campania de pregătire a 
alegerilor de deput'ați în sfaturile 
populare ce vor avea loc la 5 
martie 1961. Instructajele sînt] 
consacrate activității grupelor del 
comuniști de pe străzi și blocuri 
pentru mobilizarea cetățenilor la, 
întîlnirile cu candidații ce vor/ 
începe în curînd, pentru organi
zarea agitației vizuale în campa
nia electorală și antrenarea oa
menilor munciii la noi acțiuni gos
podărești.
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MEDIC Șl ANTRENOR

Cit mai mulți participMți 
la Spartachiada de
Activitatea de -cultură fizică și 

sport care se desfășoană în țara 
noastră înregistrează în fiecare an 
rezultate tot mal bune.

Spartarihiadele de iarnă șl de 
vară ale tineretului sînt compe
tiții mari de masă, avînd ca scop 
antrenarea tineretului la practi
carea sportului, menținerea și în
tărirea sănătății oamenilor muncii.

Actuala spartachladă de lamă 
a tineretului, care a început la 1 
decembrie 1-960"și care se va des
fășura pînă la 20 mârtie 1961 cu- 
prinde întreceri la următoarele 
discipline sportive: schi, săniuțe, 
patinaj, gimnastică, șah, tenis de 
masă (pentru băieți și fete de la 
10 ani în sus), haltere și trîntă 
(pentru concurenții de la 16 ani 

ÎTi sus).
De la deschiderea spartachiadei 

de iarnă și pînă în prezent, adi
că în prima etapă (etapa pe aso
ciații sportive) în Valea Jiului 
s-au obținut unele rezultate. Mul
te asociații sportive ca : Parîngul 
Lonea, 30 Decembrie, Știința și 
Elevul Petroșani, Straja și Mine
rul Lupeni și altele, luînd toate 
măsurile privind organizarea di
feritelor întreeeri în cadrul eta
pei a I-a, au atras un număr ma
re de participant la întrecerile 
spartachiadei. Nu același lucru 
l-au făetit însă asociațiile spor
tive Minerul Vulcan. Minerul A- 
ninoasa. Minerul Petrila, Reteza
tul Uricani, Viscoza Lupeni. Să
nătatea Petroșani, Parîngul Pe
troșani și altele care nu s-au 
străduit din prima zi să i-a mă
surile corespunzătoare în vederea 
atragerii a cît mai mulți tineri la 
trecerea probelor spartachiadei. In 
prezent sezonul de iarnă este ’din 
plin prielnic pentru angrenarea 
maselor largi de tineri la disci
plinele ca schi, patinaj și săniu- 
ț». Totuși numărul de participant’! 
Ia celelalte întreceri sportive pre
văzute în regulamentul sparta- 
ohiadei, este mic față de posibi
litățile existente în întreprinde
rile, instituțiile și școlile din lo
calitățile Văii Jiului.

Faptul că etapa I-a din cadrul 
spartachiadei a fost prelungită 
pînă Ia data de 15 februarie 1961, 
pune în fața fiecărei asociații 
sportive sarcina de a lua, în co
laborare cu organizațiile U.T.M., 
toate măsurile ca în cadrul aces 
tei competiții de masă, în mod or
ganizat, să fie antrenați cit mai 
mulți tineri în așa fel ca fiecare 
concurent să treacă probele la 
două ramuri de sport, din cele 
opt ramuri înscrise în regulamen
tul spartachiadei.

Atragerea în întrecerile sparta- 
15.000 persoane 

cum este prevă- 
acțiune al corni- 
spartachiadei de

iarnă a tineretului
lairnă, cere fiecărei organizații 
U.T.M. și asociații sportive să a- 
sigure mobilizarea tineretului la 
toate întrecerile ce se organizea
ză. De asemenea, în școli, profe
sorii de educație fizică au datoria 
de a ajuta îndeaproape desfășu
rarea în bune condițiuni a acestor 
întreceri, avînd în centrul preocu
părilor lor organizarea întreceri
lor și aplicarea justă a regula
mentului.

Asociațiile sportive nu trebuie 
să scape din atenție preocuparea 
pentru asigurarea materialului 
sportiv necesar, pentru amenaja
rea sălilor unde au ioc întrece
rile, a terenurilor de sport pre
cum și pregătirea cadrelor de ar
bitri care conduc aceste întreceri. 
Muncind cu simț de răspundere 
în organizarea și desfășurarea 
spartachiadei de iarnă a tinere
tului, asociațiile sportive vor tre
bui să țină o evidență clară a 
participanților la întrecerile spor
tive, iar cifrele consemnate, în ce 
privește participarea pe ramuri de 
sport să fie 
folosindu-se 
de evidență.

Consiliile 
trebuie să facă tot posibilul pen 
tru atragerea a cît mai mulți ti
neri participant la spartachiada 
de iarnă a tineretului, sprijinind 
în toate etapele organizarea și 
desfășurarea concursurilor.

DANESCU ȘTEFAN 
președintele Consiliului orășenesc 

U.C.F.Ș. Petroșani

й polii suitata
Duminică la Lupeni echipa de 

volei Jiul, din categoria A, a între
cut redutabila echipă Progresul 
București în rîndurilc căreia acti
vează majoritatea componențîlor 
lotului național .Roman, Micules
cu, Ganțiu, Pădurețu; cu scorul de 
3—1. Jocul începe în nota de 
dominare a localnicilor care îi im
primă un ritm rapid, cu execuții 
tehnice corecte, cu atacuri finali
zate cu regularitate de cei doi tră
gători prinâpali.

S-a remarcat întreaga echipă 
locală, și mod deosebit Gornovi- 
ceanu Coriolan. De la oaspeți a 
plăcut mal mult Miculescu.

Formațiile — JIUL: Crivăț, 
Gornoviceanu C., Brandenburg. 
Săndulescu, Cojocaru, Gornovicea
nu A„ Vasiliu. PROGRESUL: 
Roman, Miculescu, Pădurețu, Gan- 
ciu, Cbezan, Peliu, Rozemberg.

In toamna anului 1959, la mi
na Vulcan, s-a prezentat o feti 
mărunțică, cu o privire vioaie, 
cercetătoare, exprimînd multă e- 
nergie.

— Mă numesc Ciocea Elena — 
se recomandă ea. Sînt repartizată 
ca medic la mina dumneavoastră.

Cei care se aflau în biroul con 
ducerii minei unde se prezentase 
tinăra, au început s-o privească 
cu atenție.

Și iat-o in prima zi de muncă 
in cabinetul medical al minei. Pa- 
cienții lipseau deocamdată. Gîn- 
durile ii zburau spre zile mai în
depărtate...

Se vedea parcă fetița aceia mi
ci, firavă care cu ani în urmă 
pășise pragul școlii medii sanita
re de 4 ani din Tr. Severin. Apoi 
ca absolventă primise diploma de 
felceră. Cînd a auzit de localita
tea unde avea si lucreze mai că 
i-a venit si plingă. Tocmai la bo
rtea si meargă ? Cum o arăta ora
șul, mina ? Dar... iat-o ajunsă la 
Lonea. Minerii se obișnuiseră s-o 
vadă din cînd în cînd la locurile 
lor de muncă. Bolnavii erau tra
tați cu multă atenție și grijă. Pen
tru toate acestea, pentru felul cum
0000900990 oe 9000 09 oooomwqoo
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reale și controlabile, 
în acest scop fișele

asociațiilor sportive

»« »

a muncit și a îngrijit de bolnavi 
a fost recomandată în 1953 să ur
meze Institutul medico-farmaceti- 
tic...

.„Intrarea unui pacient ii între
rupse gîndurile. Doctorița Marile- 
na — cum îi spun colegii — a 
pus atunci primul diagnostic...

O parte din timpul liber și-l pe
trece lingă mica bibliotecă pe 
care și-a înjghebat-o acasă citind 
tratate de specialitate, cărți de 
literatură s-au scriind versuri^ de
ocamdată „gustate" numai de ea). 
Dar dintre toate, cea mai mare 
pasiune a ei (înafară de profesia
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k de medic) este sportul, mai precis 8

chiadei a peste 
fizice, așa după 
zut în planul de 
alei orășenești a

Handbalistele au devenit campioane regionale 
la... baschet

Timp de două zile (sîmbătă si 
duminică) sala de sport a Insti
tutului de mine din Petroșani a 
găzduit faza regională a campio
natului R.P.R. de baschet a șco
lilor medii. Cinci raioane și-au 
trimis la Petroșani echipele re
prezentative : la băieți Alba Iulia, 
Hațeg, Deva, Sebeș și Petroșani, 
iar la fete Alba Iulia, Brad, De
va, Sebeș și Petroșani. Datorită 
numărului mare al echipelor, s-au 
format două serii jucîndu-se sis
tem turneu. Fonmațiile câștigă
toare de serii s-au întîlnit dumi
nică dimineața în finală.

După ce în seria, fetele din Pe
troșani au cîștigat cu 52—29 în- 
tfinirea cu Alba Iulia. au jucat 
duminică în finală cu formația 
din Deva, deținătoarea titlului de 
campioană regională în ultimii 6 
ani consecutiv. După o luptă dîr- 
ză, mult aplaudată de cei pre- 
zenți, petroșănencele au reușit să 
cîștige cu 54—40 această întîlni- 
re și odată cu ea titlul de cam-

В handbalul. Acest sport l-a îndrăgit o 
° încă de pe băncile școlii medii. 8 
° Mai tîrziu, la facultate a conți- 2 
° nuat să practice handbalul, antre- ® 
° nindu-se cu perseverență. A făcut ? 
& -
5
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8
8
8
8
8
8
8
o ue 
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ilinCLll'‘ȘC CH pC/SCWfCriță. Zi Țucu* 
■parte din echipa de handbal „Ce- g 
tatea Bucur" din categoria A și 5 
mai tîrziu din „Confecția Buca- g

pioane regionale. In 17—19 fe
bruarie echipa Școlii medii mixte 
din Petroșani va participa la faza 
de zonă de la Timișoara. Compo
nentele acestei echipe, devenită 
campioană regională „prin sur
prindere" sînt de fapt handbalis
tele de la Școala sportivă de e- 
levi, cunoscute pentru rezultatele 
lor bune obținute la handbal. 
Deși la baschet ele s-au pregătit 
numai două sâptămîni, datorită 
antrenamentelor anterioare de 
condiție fizică și îndemînare, ele 
au reușit să lase Impresia unor 
adevărate baschetbaliste. Iată for
mația petroșăneană : Nemeș Mag
dalena (căpitanul echipei și cea 
mai bună jucătoare), Radulescu 
Sanda, Eisler Clara, Ogneanu 
Viorica, Vîrlan Gabriela, Doncea 
Lia, Brădiceanu Teodora, Brumă 
Maria și Smeu Gabriela.

Echipa petroșăneană de băieți 
a ocupat locul II, fiind întrecută 
de elevii din Deva, în finală cu 
82—54.

Nici nu s-a așternut bine primul strat de zăpadă șl capiii au șl umplut străzile cu săniuțele 
lor. Covorul de nea «tlt de mult așteptat, oferă celor mid uo mi sunat prilej de racnien... cu să
niuța la derdeluș.

iești".
La Vulcan nu a găsit la în

ceput nici echipă și nici fete care 
sâ îndrăgească handbalul. Cu per- 2 
severei?! a-1 caracteristică a căutat ? 
totuși 10 fete care să fie cît de S 
cît atrase de handbal. După luni " 
de antrenamente echipa de harid- 
_ l în 11, de fete, din Vulcan a 

: devenit o echipă puternică și su- 
с. dată. Nu de puține ori speciato- 
n rii din Petroșani și Vulcan au a- 
o plaudat-o. Azi echipa <țe handbal 
o a vulcănenilor este cunoscută în 
8" toată regiunea prin intîlnirile anii-

Așa e doctorița Ciocea. Cu a-

б
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După ultima etapă a campio
natului R.P.R. de șah pe echipe 
clasamentul general se prezintă 
astfel: 1. Jiul Petroșani 16—7; 
2. Minerul Lupeni 14—10; 3. E- 
nergia Paroșeni 13—10; 4. Parîn- 
,gul Lonea 13—11; 5. Preparato
rul Lupeni 5—17.
Jlu‘lN Pe^roș^an! cJw^ î Văii 8 “le P^are le-a susținut..
Jiului. De la stingă la dreapta: 8 Așa e docto^a C1tocea- % a' 
Erdely Ștefan, maestru ceașt pasiune muncește m cabine-
țional, Lazar Iosif, Bonyhai Ma- 8 me)pe,ters™1 de sp0Tt’ 
ria, Mitrlcă Dianu și Kirmayier 8 ori unde este chemata.
FranciSC. «5 009900009900 0990090009 009009990
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gox Confruntarea celor mai buni 
pugiliști

Duminică, in sala palatului cul
tural din Lupeni, a avut loc □ 
gală de box, în care s-au întrecut 
cei mai buni pugiliștl seniori din 
Lupeni, Vulcan și Lonea pentru 
cucerirea titlului de campion al 
orașului regional Petroșani, 
cadrul Campionatului R.P.R.

Cu toate că s-a desfășurat în 
același timp cu meciul de volei 
ide categoria A Jiul Petroșani — 
Progresul București, care avea loc 
la aceeași oră în sala sindicatu
lui, gala a avut numeroși spec
tatori, ceea ce dovedește că spor
tul cu mănuși se bucură de mul
tă popularitate printre minerii din 
Lupeni.

Și într-adevăr, cei care au ve
nit la box, n-au avut ce regreta. 
Meciurile dîrz disputate, au ținut 
încordată atenția spectatorilor, 
unele întîlnirl prilejuind adevă
rate spectacole pugilistlce de un 
bun nivel tehnic, lucru ce a în- 
cîntat pe spectatori.

In special, meciul dintre Șără- 
cin Ioan-Lupeni și Georgescu Sll- 
viu-Vulcan, în cîteva rînduri, a 
ridicat asistența în picioare, prin 
dinamismul său. început într-o 
notă de ușoară superioritate a lu- . 
jpeneanului aspectul jocului se 
schimbă și în repriza a Il-a, prin 
violente schimburi de lovituri, 
Georgescu Silviu —‘ un adevărat 
„vulpoi1' al ringului — reușește 
să trimită la podea, în două rîn
duri, pe adversarul său. Se părea 
că meciul este terminat, dar... In 
repriza а Ш-а Sărăcln își revine 
extraordinar, atacă puternic, to-

în

tuși nu mai poate reface handica
pul și pierde la puncte — la o 
mică diferență.

Alte rezultate : Brezoianu — 
Lupeni, cîștigă prin abandon în 
repriza a Il-a cu Tabarcea — Lo
nea; Abodi Constantin — Lupeni, 
învinge tot prin abandon în re
priza a Ill-а pe Tralcu — Vul
can; Solomon — Lupeni, dispune 
la puncte de Arcon — Lupeni; 
Florea Constantin — Lupeni, cîș
tigă prin abandon, repriza I-a 
cu Mărcuță — Lonea; Stamate 
Ioan — Vulcan, învinge la .puncte 
pe Santo —- Lonea; Stamate Stan- 
ciu — Vulcan, dispune prin a- 
bandon în repriza a Il-a de Se- 
vici — Vulcan.

Au fost declarați campioni ai 
orașului regional Petroșani urmă
torii boxeri : Categoria hîrtle — 
Brezoianu — Lupeni; categoria 
muscă — Abodi Constantin — Lu
peni; categoria cocoș — Smiguleț 
Ioan — Lupeni; categoria pană
— Stamate Stanciu — Vulcan; 
categoria ușoară — Grădinaru 
Constantin — Lupeni; categoria 
mijlocie — Sărăcin Nicolae — 
Lupeni; categoria mijlocie mică
— Georgescu Silviu — Vulcan; 
categoria semigrea — Vîlceanu 
Dumitru — Lupeni.

Sîmbătă și duminică are loc
— tot ia Lupeni — faza regio
nală a campionatului R.P.R. de 
box. Vor lupta pentru titlul de 
campioni regionali pugiliștii din 
Deva, Brad, Hunedoara și Petro
șani

C. VIRLAN 
corespondent
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Avîntui învățămîntului |
И Valea Jiului
(Urmare din pag- >~a) 

oameni din cfrnpul muncii care în
vață primesc salarii, concedii 
plătite, consultații gratuite, lu
cruri necunoscute pe vremea re
gimului de cruntă exploatare bur- 
gheio-moșierească. De remarcat 
faptul că anul acesta pentru ele
vii din raza orașului regional 
Petroșani s-au distribuit în mod 
gratuit peste 60-000 manuale șco
lare în valoare de peste 260.QOO 
lei. Invățămîntul a fost asigurat 
țu cadre didactice temeinic pre
gătite din punct de vedere pro
fesional.

Înconjurați de prețuirea și dra
gostea partidului și a întregului 
nostru popor muncitor, vom. de
pune eforturi sporite pentru a fi 
la înălțimea marilor îndatoriri ce 
ne revin în înfăptuirea Directive
lor Congresului al Ш-lea al 
partidului.

La casa alegătorului 
din Crividia

Casa alegătorului din Crividia, 
a devenit unul dintre cele mai 
frecventate locuri din acest car
tier al Vulcanului. Aici vin zilnic 
mai ales după-amiaza, zeci de mi
neri, muncitori, pensionari pentru 
a participa la diferite manifes
tări.

Vineri după-amiază, numeroși 
locuitori din cartierul Crividia, în
tre care pensionarii Nyriac Andrei, 
Hoțea loan, gospodina Bîndean 
Maria au ascultat cu viu interes 
expunerea tovarășului Penescu Pe
tru, secretarul sindicatului minei 
Vulcan, privind marile drepturi și 
libertăți asigurate tuturor celor ce 
muncesc de către regimul nostru 
democrat popular.

li Im — Иііш mii ii te iui calitate
In ianuarie colectivul minei Lu- 

peni a expediat Hunedoarei, peste 
sarcinile de plan, 1385 tone de 
cărbune cocsificabil. Succesul deo
sebit al colectivului minei Lupeoi 
constă în faptul că întreaga canti
tate de cărbune pe care a extras-o 
a fost de mai bună calitate decit 
în ultimele luni ale anului trecut, 
cînd mina a plătit penalizări pen
tru neîncadrarea în normele de 
calitate în valoare totală de 
2.650.000 lei.

începând luna 
ianuarie cu un pro- 
în“Sibudnee cun4?3ă Un început promițător 
6,5 la sută mai —___
mare de ât nor
ma admisă, minerii de la Lupeni 
au încheiat-o cu un procentaj de 
cenușă depășit față de normă cu 
2,5 Іа sută, în primele două zile 
de muncă din februarie, cărbune
le avînd doar cu 0,3 la sută mai 
multă cenușă decît este admis. Fap
tul că producția dată în ianuarie 
a fost de mai bună calitate, cons
tituie un început promițător în 
lupta pentru a da cocsarilor căr
bune dt mai curat.

Măsuri...
In primele zile de muncă din 

ianuarie, mina și-a depășit cu pes
te 1200 tone planul la zi, dar căr
bunele a avut mult șist vizibil, 
și producția rebutată a fost aproa
pe de nivelul depășirii planului. 
Conducerea minei (șef. tov. ing. 
Lăzărescu loan), la indicația co
mitetului de partid, a pus, cum se 
spune, piciorul în prag, a discutat 
cu șefii sectoarelor, cu tehnicienii 
și brigadierii cei mai buni ce-i de 
făcut pentru ca la preparație să 
nu mai ajungă decît cărbune de 
calitate bună. Soluția a fost gă
sită : șefii brigăzilor care dădeau 
șist vizibil mult au fost scoși pe 
schimburi la banda de claubaj, au 
văzut cum arată cărbunele lor, li 
s-a explicat ce înseamnă cărbu
nele cocsificabil de calitate. S-a 
instituit un corp de așa numiți 
„controlori de calitate" aleși din 
cei mai buni tehnicieni și mineri, 
care fac controlul de calitate direct 
la locurile de muncă, s-a stabilit 
un sistem mai rațional și mobili

Învățămîntul de 
adunării

Zilele trecute, adunarea gene
rală a organizației de bază nr. 
7 de la mina Lonea a analizat ac
tivitatea eelor două cercuri de 
studiere a Istoriei P.M.R. precum 
și a cercului de studiere a Statu 
tului P.M.R. ce funcționează pe 
lîngă organizația de bază.

Comuniștii au apreciat ca sa
tisfăcătoare rezultatele obținute 
pînă acum în munca de educare 
marxist-lenlnistă a membrilor și 
candidaților de partid, a oameni
lor muncii fără de partid din sec
tor. In cercurile de studiere a Is
toriei P.M.R. și a Statutului, lec
țiile și seminariile au fost bine 
pregătite, propagandiștii s-.au 
străduit să tmbunătățească în 
permanență conținutul de idei al 
învățămîntului. Cursanții au acu
mulat temeinice cunoștințe, au 
devenit mai combativi față de lip 
suri, aportul lor în producție a 
sporit.

Din referatul prezentat de bi
roul organizației de bază cît și 
din discuțiile purtate a reieșit ac
tivitatea satisfăcătoare pe care o 
desfășoară cercul de studiere a 
Istoriei P.M.R. anul I condus de 
propagandistul Vaslle Hlopețchi. 
In cadrul cercului a fost predat 
și seminarizat Raportul la cel 
de-al Ill-lea Congres al P.M.R. 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, precum și alte 
patru lecții din programul cercii 
lui. Tovarășul Hlopețchi se pre
gătește cu simț de răspundere 
pentru fiecare lecție și seminar. 
El participă de flecare dată la 
ședințele de instructaj de la ca
binetul de partid Petroșani, reu
șește să întocmească lecții bune 
care cuprind esențialul probleme
lor.

Pe lîngă faptul că în cercul 
de studiere a Istoriei P.M.R. con- 

zator pentru cercetarea calității 
cărbunelui pe sectoare.

••• Și rezultate

Acțiunea întreprinsă, care a gă
sit un larg răsunet în rîndurile mi
nerilor, a dat rezultate promiță
toare. Astfel, cu excepția sectoa
relor II, III și IV B, toate cele- 
late sectoare au dat cărbune de 
calitate mult mai bună ca în lunile 
anterioare. La sectorul I В procen

tajul de cenușă a 
fost cu 3,1 la 
sută mai mic de
cît cel admis, la 
sectorul IV A a- 
cest procentaj ă 

fost cu 6,4 la sută sub normă. 
Minerii acestor două sectoare, ca 
și cei de la I A și V sud au dat 
cărbune cu puțin șist vizibil în el. 
La I B, de pildă, tonele de cărbu
ne rebutate însumează 1,3 la sută 
față de ultimele luni din anul tre
cut când rebutul se ridica la 2— 
3,5 la sută.

In ianuarie colectivele sectoare
lor II, III și IV В au continuat, 
cu toate măsurile luate, să dea căr
bune de slabă calitate. Sectorul 
III, sectorul abatajelor frontale 
mari, are rebutate circa 800 tone 
de cărbune, iar la IV В rebutul 
se ridică la aproape 600 tone de 
cărbune. Aceste sectoare, exploa
tează, strate cu un procentaj de 
cenușă destul de scăzut, strate 
groase, fără multe intercalații. In 
abatajele frontale, alegerea șistului 
vizibil se poate face cu mare efica
citate. Și totuși cărbunele dat de 
aici a fost de slabă calitate. Cau
za trebuie căutată în atitudinea 
conducerilor celor două sectoare 
(ing. Teodorescu Constantin și Pe
trescu Marin) care urmărind cu 
orice preț depășirea planului, au 
neglijat controlul calității căr
bunelui.

♦
Se poate spune că la Lupeni în 

acest an s-au făcut pași de seamă 
pe calea îndeplinirii a trei din in
dicii cei mai importanți ai planu
lui : productivitatea, producția și 
calitatea cărbunelui. Luptînd pen
tru lichidarea lipsurilor pe care le 
mai au minerii de la Lupeni pot 
da cărbune mult, de bună calitate 
și deci mai ieftin.

ing. GH. DUMITRESCU

partid în discuția 
generale
dus de tov. Vasile Hlopețchi, se 
pune accent pe conținutul de idei 
al lecțiilor, acest cerc are și o 
frecvență de peste 90 la sută. Unii 
tovarăși ca Răiduca Gh. Cojocaru 
C., Văduva C., Juhoș I., Croitoru 
Iancu și alții care frecventează cu 
regularitate ședințele cercului.

In adunarea generală comu
niștii au scos în evidență și re
zultatele obținute de cercul de 
studiere a Istoriei P.M.R. anul 
II, condus de propagandistul 
Chinta Teofil. In același timp ei 
au arătat și unele lipsuri care 
s-au manifestat în domeniul în- 
vătămîntului. Unii cursanți cum 
sînt Demeny Alexandru, Feher 
Martin și alții lipsesc de la în
vățămîntul de partid, iar tov. 
Fokt Andrei, Duma Ilie și alții 
se prezintă nepregătiți la semi
nar. Biroul organizației de bază 
trebuie șă fie mai exigent față de 
acei care neglijează pregătirea lor 
polltico-ideologlcă, care lipsesc 
fără motiv de la lecții și seminariii.

In scopul îmbunătățirii învăță
mîntului de partiid adunarea a 
hotărît ca de activitatea fiecărui 
cerc să se ocupe cite un membru 
al biroului onganlzațiel de bază 
care să participe la șeidințele cer
cului, să informeze operativ bi
roul organizației de bază asupra 
desfășurării învățămîntului.

In cadrul adunării generale s-a 
stabilit ca toți cursanții să aibă 
conspectat materialul bibliografic 
la toate lecțiile predate pentru a 
șe putea pregăti încă de pe acum 
în vederea semînarlilor recapitu
lative de sfîrșit de an.

Z. ȘUȘTAC

In brigada lui Cîșlaru Ioan de la sectorul III al minei Petri la, 
unul din schimburi este condus de tînărul Șișu Virgil. Brigada lui 
Cîșlaru obține zilnic peste 5,5—6,0 tone de cărbune pe post, IN CLI
ȘEU : Minerul Șișu Virgil (stingă) împreună cu Munteanu Teodor, 
Pană Ioan șl Oancea Alexandru se pregătesc să meargă spre ,puț.

PUBLICITATE

T. P. E. D. M. N.
întreprinderea de explorări 

-u sediul în Lupeni str. Avram 
iancu nr. 1

ANGAJEAZA IMEDIAT:
— maiștri sondori
— sondori șefi granic
— economiști
— contabili
— tehnicieni mecanici
— inginer foraj
— maiștri mecanici

1

t
♦

AN UNT 5
întreprinderea Comunală S 

Orășenească Petroșani tele- * 
fon 541, 544 și 335, execută ? 
pentru sectorul socialist și r 
particular lucrări noi și de J 
reparații la instalațiile inte- ♦ 
rioare de apă, canal și elec- X 
tricitate, în toate localitățile > 
din Valea Jiului. J

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu- ț 
tea executa și cu plata în ? 
rate lunare. ♦

Hotârlrilc sesiunii 
Comitetului Executiv al F. S. n.
— Al V-lea Congres mondial a sindicatelor va avea loc 

la Moscova între 4-16 ecembrie 1961 —
BERLIN (Agerpree)
In ședința din seara zilei de 

4 februarie a sesiunii Comitetu
lui Executiv al Federației Sindi
cale Mondiale a continuat discuta
rea problemelor legate de pregă
tirile pentru cel de-al V-lea Con
gres mondial al sindicatelor, de 
activizarea luptei clasei muncitoa
re și a organizațiilor ei sindicale 
pentru pace și dezarmare, pentru 
independența națională, în apăra
rea revendicărilor pe tărîm social 
și economic.

La dezbateri au luat cuvîntul 
Gheorghe Apostol, președintele 
C.C.S. din R.P. Romînă, membru 
al Comitetului Executiv al F.S.M., 
Dange, secretar general al Con
gresului Sindicatelor din întreaga 
Indie, vicepreședinte al F.S.M., 
Habr, (Liban), membru al Comite
tului Executiv al F.S.M., Reza 
Rusta, secretar general al Consi
liului unit al sindicatelor munci
torilor și oamenilor muncii din 
Iran.

Louis Saillant, secretar general 
al F.S.M., care a rostit cuvîntarea 
de închidere, a anunțat că în mo
mentul de față F.S.M. numără 
107.000.000 de membri.

La sesiune a fost ascultat și 
aprobat raportul cu privire la bu
getul F.S.M. pe 1961.

Sesiunea Comitetului Executiv

întreprinderea 
Filatura Lupeni

Organizează în ziua de 27 
februarie 1961, la sediul în
treprinderii, un CONCURS 

i PENTRU OCUPAREA UNUI 
, POST DE MAISTRU INTRE- 
i ȚINERE MECANICA.

Candidați! tfebuîe să aibă 
la bază școala medie tehnică 
de maiștri ori o școală echi
valentă sau o practică de 12 
ani în funcția de maistru în 
specialitatea respectivă.

Candidați! vor depune Ia 
serviciul personal șl învăță- 
mînt al unității pînă la 14 
februarie următoarele acte:

— certificatul de naștere 
tip R.P.R,

ț— diploma sau certificatul 
de studii

— Actul de vechime în 
funcția de maistru ,

— autobiografia
Lămuriri suplimentare se 

dau la serviciul de organizare 
a muncii al întreprinderii. 

al F.S.M. a hotărît ca cel de-al 
V-lea Congres mondial al sindica
telor șă aibă loc la Moscova între 
4 și 16 decembrie 1961.

Pe ordinea de zi a celui de-al 
V-lea Congres Mondial al sindi
catelor au fost incluse următoa
rele probleme :

1. Activitatea F.S.M. și sarci
nile actuale ale organizațiilor sin
dicale în lupta pentru pace, îm
potriva imperialismului, pentru 
coexistență pașnică, pentru de
zarmarea generală și totală, în 
apărarea revendicărilor economice 
și sociale ale oamenilor muncii;

2. întărirea activității și soli
darității organizațiilor sindicale 
în lupta popoarelor pentru aboli
rea colonialismului ;

3. Raportul Comisiei de reVizie.
4. Alegerea organelor de condu

cere ale F.S.M,
Sesiunea a adoptat hotărîrea de 

a se constitui o comisie specială 
în legătură cu convocarea celui 
de-al V-lea Congres mondial al 
sindicatelor, care va fi însărcinata 
ca, sub conducerea Secretariatului 
F.S.M., să elaboreze și să dea pu
blicității în iunie a.c. un document 
cu privire la sarcinile organiza
țiilor sindicale și ale ce
lui de-al V-lea Congres mondial 
al sindicatelor. Din comisie fac 
parte reprezentanți; ai organiza
țiilor sindicale din Uniunea So
vietică, Republica Populară Chine
ză, Republica Socialistă Cehoslova
că, Franța, Italia, India, Indone
zia, America Latină și Republica 
Sudan.

La sesiune a fost adoptate ur
mătoarele documente: Rezoluția 
generală, Declarația asupra violă
rii drepturilor sindicale în Africa, 
Declarația asupra situației din 
Laos, rezoluția de solidaritate cu 
Cuba, Rezoluția. în apărarea pa- 
trioților irakieni și împotriva în
călcării drepturilor și libertăților 
sindicale în Irak.

Sesiunea Comitetului Executiv 
al F.S.M. a adoptat hotărîrea a- 
supra afilierii la F.S.M. a Federa
ției Muncii din insula Mauritius.

A. Novella, președintele F.S.M., 
a făcut bilanțul lucrărilor sesiunii 
Comitetului Executiv al F.S.M. și 
a declarat sesiunea închisă.

PROGRAM DE RADIO
8 februarie

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 9,30 Roza vînturilor, 
11,03 Teatru la microfon: „Pil
cul". Adaptare radiofonică după 
comedia Iul Livlu Rebreanu, 13,05 
Din cîntecele compozitorilor noș
tri, 13,25 Muzică populară din 
R. P. Ungară/ 15,10 Concert de 
muzică populară romînească, 
16,15 Vorbește Moscova! 17,30 
In slujba patriei, 18,25 Cîntece 
de alegeri. 19,30 Program muzi
cal pentru fruntașii în producție 
din industrie și agricultură, 21,15 
Cine știe cîștigă (reluare). PRO
GRAMUL II. 14,30 Almanah ști
ințific (reluare), 16,15 Din mu
zica popoarelor africane, 16,50 

. Curs de limba rusă,' 18,05 Cîntă 
orchestra Teatrului de estradă din 
Moscova, 18,30 Muzică ' populară 
romînească, 20,30 In pas cu ști
ința : Eclipsa de soare și expli
carea ei, de prof/ unlv. Călin Po- 
povici, 21,15 Concert popular. ’

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE: Scrisoare neexpediată; AL- 
SAHIA : Un cîntec străbate lu
mea; PETRILA : Povestea tineri
lor căsătoriți; LONEA : In întâm
pinarea zorilor; ANINOASA : Oa
meni cu aripi; LUPENI: Să pre
țuim iubirea; BARBATENI: Ge
neralul Della Rovere; URICANI : 
Pasărea cerului.
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Noua victorie a ștliulcl $1 tehnicii sovietice 
mondiale

Un nou mare pas înainte
CANBERRA 6 (Agerp res) 
Comunicatul TASS cu privire 

la lansarea de către Uniunea So
vietică a noului sputnik-fgiigant, 
ocupă un loc de frunte în paginile 
ziarelor australiene. Ziarele care 
apar la Sydney, Melbourne, Ade
laide publică expuneri ample asu
pra comunicatului agenției TASS 
subliniind greutatea-record a sput
nikului. Ziarele australiene relevă 
că Uniunea Sovietică a făcut un 
nou mare pas înainte în domeniul 
cercetării Cosmosului și pregătirii 
primului zbor al omului în spa
țiul cosmic.

In atenția opiniei publice
Uniunea Sovietică deține 

cele mai puternice rachete
COPENHAGA 6 (Agerpres)
Primele pagini ale ziarelor care 

au apărut duminică la Copenha
ga au fost consacrate noii, reali
zări remarcabile a științei și teh
nicii sovietice — lansarea sateli
tului artificial greu al Pămîntu- 
lui. Comunicatul agenției TASS 
cu privire la lansarea satelitului 
este publicat în ziare sub titluri 
mari.

„Noul triumf al rușilor, sub
liniază ziarul „BERLINGSKE 
T1DENDE", demonstrează că U- 
niunea Sovietică deține cele mai 
puternice rachete. Noul satelit es
te atît de încăpător îneît în 
pot sta comod doi oameni".

noului satelit sovietic, ziarul a- 
că în domeniul tehnicii lan- 
sateliților, americanii se mai 
încă în urma Uniunii Sovie-

rată 
sării 
află 
tice.

el

Record în ce privește 
greutatea

STOCKHOLM- 6_ ( Agerpres) 
Ziarul 

publică
„DAGENS NYHETER" 
comunicatul agenției 

TASS cu privire la lansarea nou
lui satelit artificial greu al Pămân
tului sub titlul „O repetiție gene
rală în ajunul primului zbor al 
omului în Cosmos".

Subliniind că sputnicul este în
zestrat cu o aparatură complicată 
și perfecționată, ziarul „STOC- 
KHOLMS TITNINGEN" scrie că 
acest sputnik reprezintă o nouă 
etapă în vedera lansării altor na
ve cosmice și mai grele.

„Colosul rușilor, subliniază 
ziarul, face înconjorul Pămîntu
lui în 89 de minute. Sîmbătă sem
nalele sputnikului au fost recep
ționate de un post de radio de 
control".

Uniunea Sovietică a lansat un 
satelit-record în ceea ce priveșțe 
greutatea, scrie ziarul „SVENS- 
KA DAGBLADET". Ieri, întrea
ga lume a vorbit numai despre a- 
ceasta. Comparind 
periențe americane 
zborurilor cosmice

0 confirmare a rolului de frunte 
pe care Uniunea Sovietică îl 
deține în cucerirea Cosmosului

DELHI 6 (Agerpres)
Lansarea în Uniunea Sovietică 

a unui nou satelit artificial gi
gantic al Pămîntului a suscitat 
un deosebit interes în rîn-durile 
opiniei publice și presei indiene.

Toate ziarele centrale de dumi
nică au înserat comunicatul cu 
privire la acest eveniment istoric. 
„Rusia a plasat pe orbită un sa
telit greu. Au fost recepționate 
semnale de pe bordul satelitului", 
se spune într-un titlu mare în 
prima pagină a numărului de 
duminică al ziarului „INDIAN 
EXPRESS". Lansarea celui mai 
greu din toți sateliții plasați vre
odată pe orbită, subliniază ziarul 
„THE STATESMAN", confirmă 
rolul de frunte pe care Uniunea 
Sovietică îl deține în cucerirea 
Cosmosului.

Mesajul adresat de N. S. Hrușciov 
sesiunii comisiei economice a O. N. U.

Africa
ne permite țărilor slab dezvoltate 
din punct de vedere economic să 
rezolve această sarcină dintre cele 
mai importante în decursul unei 
singure generații, în condițiile pă
cii, lichidării colonialismului, de
zarmării generale și totale.

------- ----- O-----
KEW YORK

pentru
MOSCOVA 6 (Agerpres)
N. S. Hrușciov, președintele Con

siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
adresat președintelui sesiunii de 
la Addis Abeba a comisiei econo
mice O.N.U. pentru Africa un me
saj de salut în care urează comi
siei noi succese în misiunea sa 
importantă și. nobilă — de a con
tribui la avîntul economic al țări
lor Africii .

In Africa, scrie N. S. Hrușciov 
sarcina economică este de a birui 
cît mai repede consecințele grele 
ale jugului colonial și de a ajunge 
din urmă într-o perioadă scurtă 
țările din lume cu un înalt nivel 
de dezvoltare. Nivelul de dezvol
tare al științei și tehnicii moder-

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

Populația regiunilor alpine din Franța, 
Italia și Elveția amenințată de avalanșele 

de zăpadă
(Agerpres)
regiunilor alpine din

ultimele ex- 
în domeniul 
cu lansarea

S. U. A. se află din nou 
în urmă

TOKIO 6 (Agerpres)
Comentînd lansarea cu succes 

de către Uniunea Sovietică a sa
telitului artificial super-puternic, 
ziarul „TOKIO TIMES" scrie că 
S.U.A. se află din nou în urmă. 
Prin experiența efectuată în vara 
anului trecut cînd s-a reîntors pe 
pămînt conteinerul cu clinii care 
au zburat în Cosmos, prin expe
rimentarea cu succes a rachetelor 
în regiunea Oceanului Pacific și, 
în cele din urmă prin lansarea sa
telitului artificial de 6,5 tone, 
scrie ziarul, Uniunea Sovietică a 
demonstrat o realizare remarca
bilă în domeniul construcției ra
chetelor.

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

PARIS 6
Populația

Franța, Italia și Elveția este pu
ternic amenințată de periculoasele 
avalanșe care se prăbușesc de două 
zile în aceste regiuni, împiedicînd 
circulația pe drumuri și căi-ferate, 
izolînd sate întregi și blocînd tu
riști și schiori în numeroase lo
curi.

Pînă acum cel mai grav lovit 
de avalanșă a fost satul Roche- 
molles de la frontiera italo-fran- 
ceză, care a fost acoperit în în
tregime de avalanșe. Duminică au 
fost dezgropate de sub masele de 
zăpadă cadavrele a patru persoa
ne, iar populația a trebuit să fie

evacuată în grabă. Și în alte lo
calități din regiunile respective 
avalanșele au provocat moartea și 
dispariția a numeroase persoane.

în Franța, cel mai greu lovite 
sânt localitățile din văile Savoiei, 
din Dauphine și din Queyras. Ca
fele au fost distruse sau acoperite 
de zăpadă, iar populația a trebuit 
să părăsească în cea mai mare gra
bă locurile respective. Liniile elec
trice și telefonice sînt întrerupte 
de 48 de ore.

Avalanșele masive, 
încălzirea bruscă a 
continuă și ele sînt 
ninsoarea abundentă 
pe culmile munților.

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

Miting de doliu 
în memoria 

lui Eugene Dennis
NEW YORK 6 (Agerpres)
La 5 februarie a avut loc Ia 

New York un miting de doliu în 
memoria lui Eugene Dennis, pre
ședintele Comitetului Național al 
Partidului Comunist din S.U.A. In 
cadrul mitingului au luat cuvîntul 
Gus Hali, secretar general al Par
tidului Comunist din S.U.A., Eli
sabeth Flynn și Claude Lightfoot, 
vicepreședinți ai partidului, Paul 
Nowick, redactor la săptămînalul 
„Morgen Freiheit".

Pc adresa Comitetului Național 
al Partidului Comunist din S.U.A. 
și pe adresa familiei lui Eugene 
Dennis au sosit telegrame de con
doleanțe din 87 de țări în urma 
încetării din viață a fiului credin
cios al clasei muncitoare america
ne, luptător înflăcărat pentru pace 
și prietenie între popoarele ameri
can și sovietic.

-----O------
provocate de 
temperaturii, 
agravate de 

înregistrată

S. U. A. livrează Tailandei vase militare 
cu reacție
După cum s-a comunicat recent, 
Statele Unite au livrat piese pen
tru 20 de avioane de vînătoare 
cu reacție de tip „F-86“, care vor 
fi montate în cursul acestei luni în 
Tailanda.

și avioane
BANGKOK 6 (Agerpres)
Ziarele tailandeze relatează des

pre declarația ministrului de Răz
boi, Kittikachorn, în legătură cu 
ajutorul militar american acordat 
Tailandei. La 3 februarie, minis
trul a declarat că au loc tratative 
cu reprezentanții guvernului S.U.A., 
pentru a se acorda în continuare 
ajutor flotei maritime militare tai
landeze deoarece navele sale s-au 
învechit și trebuie să fie înlocuite. 
Pe lîngă aceasta, în următoarele 
cîteva luni Statele Unite vor pu
ne la dispoziția forțelor militare 
aeriene tailandeze încă 20 de a- 
vioane de vînătoare cu reacție.

o---

A 14-a adunare generală a Organizației 
a Sănătății

unui număr de peste 100 de țări 
și teritorii, precum și sarcina or
ganizației de a îmbunătăți siste
mul de ocrotire medicală a popu
lației globului pămîntesc.

Un loc important pe ordinea de 
zi îl ocupă problema referitoare la 
ajutorul acordat de Organizația 
Mondială a Sănătății Republicii 
Congo.

Mondiale
DELHI 6 (Agerpres)
De la 7 la 25 februarie la Del

hi se va desfășura' cea de-a 14-a 
adunare generală a Organizației 
Mondiale a Sănătății, la lucrările 
căreia va participa și o delegație 
a R.P. Romîne.

Adunarea va discuta problemele 
ajutorului medical acordat de Or
ganizația Mondială a Sănătății

SEUL — Agenția sud-c reeanâ 
Habton Thonsin anunță că Fron
tul național pentru reunificarea pa
triei a publicat la 4 ianuarie un a- 
pel adresat lucrătorilor' din presă 
din Coreea de sud în care îi chea
mă să contribuie la realizarea 
schimbului între sudul și nordul 
țării.

MOSCOVA — Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. l-a nu
mit pe Averki Aristov ambasador 
al U.R.S.S. în R. P. Polonă.

Piotr Abrasimov a fost eliberat 
din această funcție în legătură cu 
trecerea sa în altă muncă.
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Filmul
„Un fiu credincios 

al Africii"
MOSCOVA 6 (Agerpresț)

♦

+ ♦ «
♦

Studioul central de filme docu- » 
mentare din Moscova a realizat 4 
filmul „Un fiu credincios al A- î 
fricii", consacrat lui Patrice Lu- j 
mumbai țrimul ministru al guver- Z 
nului legal din Congo. 1

Filmul cuprinde scene filmate î 
de operatorii cinematografici en- j 
glezi fi americani în care sînt în- ♦ 
fățișate batjocurile la care a fost» 
supus Patrice Lumumba de către 
bandele lui Mobutu. 1

In ultima parte a filmului sînt j 
înfățișate marile mitinguri din di- j 
ferite țări în cadrul cărora s-a ce- • 
rut încetarea tuturor acțiunilor jig- J 
nitoare împotriva conducătorilor • 
poporului congolez fi eliberarea ♦ 
imediată a lui Patrice Lumumba. 4

O 
î

Colonialiștii nu respectă 
Africa ci numai 

bogățiile ei
ADDIS ABEBA 6 (Agerpres)
Referindu-se la situația din Con

go ziarul j,Ethiopian Herald" scrie 
că puterile coloniale caută să cre
eze în toate țările africane haosul 
pe care au reușit să-l provoace 
în Congo pentru a continua jefui
rea statelor continentului african.

Colonialiștii, scrie ziarul, nu res
pectă Africa, ci numai bogățiile 
ei. De aceea, popoarele africane 
trebuie să-și întărească unitatea și 
solidaritatea.

VARȘOVIA 6 (Agerpres)
în cadrul „întâlnirii mesei ro

tunde Est-Vest“, care a avut loc 
între 3—5 februarie 1961 la Var
șovia și la care au luat parte re
prezentanți a 15 țări, a fost adop
tat documentul „Concluziile celei 
de-a patra întâlniri Est-Vest“ in 
problema dezarmării* securității în 
Europa și coexistenței pașnice.

în hotărîrile asupra problemelor 
dezarmării se arată 
acumulării unor mari 
bombe nucleare ț' 
sporirii potențialului general de 
distrugere crește zi de zi primej
dia izbucnirii întâmplătoare a unui 
război atomic. De aceea devine tot 
mai urgentă necesitatea preîntâm
pinării acestei primejdii și a înche
ierii unui acord cu privire la de
zarmare, fără de care nu se poate

că datorită 
cantități de 

și în consecință

o-

Intervenționiștii săvîrșesc 
fărădelegi în Laos

pi ANOI 6 (Agerpres)
Soldații tailandezi și ciankaișiști 

încartiruiți la Luang Prabang je
fuiesc populația, provoacă scanda
luri, se încaieră cu soldații și o- 
fițerii laoțieni. După
mite postul de radio Patet Lao, 
soldații tailandezi au ucis de cu- 
rînd un ofițer laoțian.

Nelegiuirile pe. care le săvîrșesc

cum trans-

intervenționiștii stîrnesc revoltă în 
rîhdul localnicilor și al soldaților 
laoțieni.

Postul de radio anunță că re
cent Un mare grup de soldați din- 
tr-o garnizoană au trecut de par
tea unităților Patet Lao. Ei și-au 
exprimat dorința de a lupta în rin- 
durile unităților Patet Lao împo
triva rebelilor și intervenționiști- 
lor.

spera în rezolvarea divergențelor 
politice dintre cele mai serioase 
și în salvarea lumii de primejdia 
unui război nuclear. Suspendarea 
provizorie a experiențelor cu arma 
nucleară este o dovadă că se poa
te realiza un acord cu privire la 
încetarea lor definitivă.

Subliniind că dezarmarea și con
trolul nu pot fi separate, partici- 
panții la „Întîlnirea Est-Vest" au 
subliniat că statele trebuie să re
cunoască necesitatea de a se ajunge 
la un acord cu privire la dezarma
rea generală și totală, care să in
cludă lichidarea tuturor tipurilor 
de arme de exterminare în masă 
și reducerea treptată a armamen
telor clasice, inclusiv dizolvarea 
armatelor naționale. Măsurile în 
domeniul dezarmării regionale ar 
putea contribui la cauza dezarmă
rii, care trebuie înfăptuită în eta
pe stabilite.

Este necesar, au arătat partici- 
panții la întîlnire, ca Republica 
Populară Chineză să fie invitată 
să participe la rezolvarea proble
mei dezarmării.

Asigurarea securității în Euro
pa, se subliniază în documentul a- 
doptat în această problemă, este 
necesară pentru menținerea păcii 
pe pământ. în acest scop toate ță
rile trebuie să recunoască în pri
mul rînd frontierele internaționa
le existente inclusiv frontiera din
tre Polonia și Germania.

Sprijinim politica tratativelor, 
subliniază participaații la întîlnire, 
și recomandăm să se creeze în ca

drul O.N.U- un sistem de securi
tate colectivă în Europa, la care 
să se poată alătura toate gu
vernele europene și la care să 
poată participa Statele Unite ale 
Americii.

Nici o armată germană, atît în 
Vest cît și în Est, nu trebuie să 
dispună și să folosească arma nu
cleară. Problemele securității Eu
ropei sînt legate de problemele 
viitorului Germaniei, între care 
problema Berlinului.

Principiile coexistenței pașnice, 
se spune în capitolul din document 
referitor la această problemă tre
buie recunoscute de toate țăr.le. 
Ele includ nu numai renunțarea 
la război, respectarea inviolabili
tății teritoriale și independenței fie
cărui stat, egalitatea tuturor state
lor și realizarea în fapt a princi
piului neamestecului dar și o cola
borare internațională activă în 
toate domeniile. Este deosebit de 
necesară colaborarea în ce privește 
ajutorarea țărilor slab dezvoltate 
din punct de vedere'economic.

în ce privește realizarea uni
versalității Națiunilor Unite, în ho
tărîrile „Intîlnîrii Est-Vest“ se 
arată că „ea trebuie desăvârșită 
cît mai urgent prin recunoașterea 
dreptului Republicii Populare Chi
neze de a reprezenta China în 
O.N.U.". Guvernele trebuie să 
sprijine într-o măsură tot .mai ma
re Organizația Națiunilor Unite, 
să contribuie în același timp la 
convocarea unei sau mai multor 
conferințe la nivel înalt.
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