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Răsplata colectivelor fruntașe 
în întrecerea socialistă

— Tovarăși, penmitețiimi ca în 
aceste clipe de sărbătoare, le spu
nea cu emoție în glas tov. Cotoț 
'.osiif, șeful minei Vulcan celor 
peste 150 de invitați de la toate 
minele și uzinele din Valea Jiu
lui, să mă întorc cu gîndul cu 
un an în urmă. Pe atunci mina 
noastră muncea slab. Aveam mi
nus la plan, o depășire la prețul 
de cost de circa 14 lei pe tonă. 
La noi muncesc ’ isă mineri har
nici. comuniști cercați. Comi
tetul de partid ..e-a indicat calea 
pe care trebuie să mergem pentru 
a obține succese în muncă, 
am mers pe această cale și 
merge...

i...Duminică dimineața sala 
bului minier din Vulcan a 
noscut din nou atmosfera zilelor 
de sărbătoare. A avut loc aduna
rea festivă pentru decernarea 
distincțiilor abținute în întrece
rea socialistă pe profesii de unele 
colective fruntașe din Valea Jiu
lui. La adunare au participat tov. 
Raczek loan, secretar al Comite
tului orășenesc Petroșani al 
P.M.R., tov. Momeu Samoilă, 
președintele Consiliului local al 
sindicatelor, tov. ing. Roman Pe
tru, director tehnic al C.C.V.J., 
mineri fruntași, tehnicieni, ingi
neri și muncitori de la toate mi
nele și uzinele aparținînd G.C.V.J.

In perioada 1 septembrie — 31

Nc/i 
vom

clu-
cil-

decembrie 1960, pentru care se 
decernează distincțiile, a arătat 
tov. Caloianu Gheorghe, ingine
rul șef al C.C.V.J., minerii au ex
tras peste plan 37.786 tone de 
cărbune cocsificabil și energetic, 
au sporit la 1,043 tone pe post 
productivitatea medie, au obținut 
economii suplimentare la prețul 
de cost de circa 4.000.000 lei.

Colectivul minei Vulcan a con
tribuit din plin la aceste succese, 
a acordat o deosebită atenție res
pectării normelor de protecție a 
muncii șî în acțst fel- a obținut 
cel mai mare punctaj în întrece
rea, socialistă' pe profesii-;COLEC
TIVUL MINEI VULGAN,- ESTE 
DISTINS CU DRAPELUL ROȘU 
DE EXPLOATARE FRUNTAȘA 
PE BAZIN.

In aceeași perioadă, între uzi
nele C.C.V.J. colectivul Uzinei 
electrice Vulcan a muncit cu cele 
mai bune rezultate. Energeticle- 
nii acestei uzine au redus prețul 
de cost al energiei electrice pro
duse cu 2,52 lei/kWh, au redus 
consumul specific de combustibil 
convențional cu 1,3 la sută și 
pierderile pe rețele cu 12,2 la 
sută. COLECTIVUL’ UZINEI E- 
LECTRICE VULCAN ESTE DIS-

Di-

GH. DUMITRESCU

(Continuare în~pag. 2-a)

La casa alegătorului de 
la clubul „Constructorul- 
din Petroșani se perindă 
zeci de cetățeni. Ca de 
obicei, mulți dintre ei s-au 
oprit în hol, unde, înca
drate cu hîrtie roșie, sînt 
expuse listele cu cetățenii 
care votează la secția de 
votare nr. 3 cu sediul la 
Școala de 7 ani nr. 1 din 
Petroșani.

Aici agitatoarea Lom- 
brea Emilia îndrumă 
gătorii, discută cu ei.

— Ia vezi maică eu 
trecută să votez, că
văd bine ? — spuse o fe
meie în vîrstă care intră 
pe ușă.

— Cum vă numiți ? — 
întrebă agitatoarea Lom- 
brea.

— Chicidean Nina — 
răspunse bătrînica.

— Unde locuiți ?
— In cartierul Gh. 

mitrov. la blocul 19.
După ce cercetă lista, 

tovarășa Lombrea îi spu
se1 bătrînei că e trecută. 
Bătrîrta îi mulțumi, apoi 
o mai rugă’ să vadă dacă 
e trecut și fiul ei Chici- 
dean Augustin, muncitor 
Ia U.R.U.M.P.

— E trecut și el buni- 
cuțo — veni răspunsul.

Eleva Antohi Monica, 
negăsindu-se pe liste a 
urmat sfatul agitatoarei și 
a doua zi s-a dus să facă 
întîmpinare. Ținea doar 
ca in ziua de 5 martie 
să dea primul ei vot can- 
didaților F.D.P., candidați 
ai vieții noi.

R. BALȘAN 
corespondent

CANDIDAȚI

Deputatul

In zori de zi, sau in fapt 
de seară, pe vreme bună 
sau rea, pe tovarășul Pe
tru Răscoleau îl găsești 
mereu în mijlocul țărani
lor. Cetățenii din Răscoa
la îl cunosc destul de bi
ne, el este doar deputatul 
lor încă din alegerile din 
1953.

De cînd a fost ales de
putat și pînă în prezent, 
tovarășul Răscolean Petru 
s-a achitat cu cinste de 
această sarcină. El par
ticipă de fiecare dată la 
sesiunile Sfatului popular 
al orașului Petrila.

. Nu odată acest vrednic 
gospodar a trecut pe la 
fiecare casă pentru a dis
cuta cu cetățenii ce anume 
trebuie făcut în sat. Dar 
deputatul nu se rezumă 
numai la întîlniri perso-

răscolenilor
nale cu alegătorii. El or
ganizează și adunări 
populare atunci cirtd se 
ivesc probleme ce intere
sează tot satul și care 
trebuie rezolvate.

Așa de pildă, întrema 
din adunările populare, 
răscolenii au dezbătut fe
lul cum să introducă lu
mina electrică în casele 
lor. Ca urmare, acum un 
an satul Răscoala a fost 
electrificat.

După electrificare au 
mai urmat și altele. Răs
colenii au botărît să repa
re și drumul ce trece prin 
sat. Mobilizați de comu
nistul Răscolean Petru și 
cu ajutorul sfatului popu
lar zeci de țărani munci
tori, femei și tineri, au 
trecut la rectificarea șo
selei și executarea tera- 
samentului de la un ca
păt și pînă la celălalt 
al satului. Ei au făcut 
un drum de ți-e mai ma
re dragul să mergi pe el. 
La ieșirea din Cimpa, 
cetățenii au mai construit 
un pod peste Valea Voe- 
vodului, precum și Un zid 
de sprijin pe o lungime 
de aproape 2 km. In 
toamna trecută la propu
nerea deputatului cetățe
nii au ridicat o stînă pen
tru oi, la locul numit 
Plaiul Frunților, cu o su
prafață de 70 m.p.
- - -. *♦ *■« ■ " —

La sfat despre 
treburile 

noului cartier
Cartierul Livezeni — 

construit în anii puterii 
populare — este unul din 
înfăptuirile din ultimii 
ani pe meleagurile Văii 
Jiului. Aici au fost înăl
țate 20 de blocuri cu 640 
apartamente și 35 blocuri 
cu cîte 4 apartamente.

Locuitorii acestui car
tier, alegătorii din cir
cumscripțiile electorale nr. 
1, 6 și 9 s-au întâlnit zi
lele trecute cu candidații 
propuși de ei pentru ale
gerile în sfatul popular al 
orașului Petroșani — cu 
tov. Karda Zoltan, Cor
dea Gheorghe și Mă- 
rărescu Virginica.

Sala căminului cultural 
„T. Vladimirescu", unde 
a avut loc adunarea, a 
devenit neîncăpătoare. A- 
legătorii, muncitori, inte
lectuali și gospodine au 
dezbătut pe larg proble
mele unei mai hune gos
podăriri a noului lor car
tier. Ei au vorbit ai sa
tisfacție despre cartierul 
lor, despre apartamente
le moderne în care au 
condiții pentru o viață 
optimă, despre hotărîrea 
de a sprijini sfatul popu
lar, pe viitorii deputați, 
pentru a face ca noul car
tier să devină tot mai 
frumos.

(Continuare în pag. 3-a)

Intr-o zi de muncâ
Dinspre Paring nu se vedea nici o mi

jite a zorilor cînd la mina Uricani, ca 
peste ■’ 
trat în

în aceste locuri în trecut n-a fost nimic

tot în Valea Jiului, minerii au in- 
I șut. Ce s a petrecut aici în cîteva 

ore doar din această zi vom vedea 
în cele de mai jos. Am ales ziua 
de 10 februarie...

Răsfoind carnetul de evidență...
...în care sînt trecute realiză

rile obținute în întrecerea pe pro 
fesii, așa l-am găsit pe brigadie
rul Hrițcan Vasile de la sectorul 
II. Era puțin înainte de ora 6. 
Tovarășul Hrițcan discutase cu 
ortacii săi și' acum venise la bi
roul sectorului să-și pună „scrip
tele" în ordine. Așa vasăzică, ieri 
am dat 96 vagonete, asta înseam
nă... 90 de tone, spunea încetișor 
în timp ce nota cifra în carnet. 
Da, nu stăm rău! Carevasăzică 
avem peste plan aproape... 40 to
ne de cărbune. Și totuși nu-i de 
ajuns. Schimbul de noapte nu 
merge bine. Trebuie să vorbesc 
cu băieții...

Cam în aceiași timp la o altă 
masă se afla brigadierul Năsă- 
leanu Miron care făcea aceeași o- 
perație. Era ceva mai avansat. 
Luase posturile din cartea mais
trului și: acum își calcula randa
mentul. Cu 16 posturi pe zi avem 
ceva cărbune peste plan. Randa
mentul obținut pînă acum este 
de 5,400 tone pe post. încă 100 
kg. să mai săltăm și... angaja
mentul îi împlinit...

la mina Ilricani
calculat. Spicuim cîteva din în
semnările sale : Brigada lui Ște
fan Niculae : producție peste plan, 
195 tone de cărbune, randament 
plan, 4,40 tone pe post, realizare 
medie, 6,79 tone pe post. Altă 
rubrică, cea destinată brigăzii 
lui Teodorescu Stancu: produc
ție peste plan, 114 tone de căr
bune, randament planificat 4,40 
tone pe post, realizat 5,26 tone 
pe post. Rezultate asemănătoare 
a înscris tov. Lukacs la multe 
alte brigăzi printre care cele con
duse de Mischie Gheorghe, Apos
tol Vasile, Demeter Augustin, 
Tiimofte Spiridon. Către ora 9 ta
belul era prezentat inginerului 
Teslici Nicolae. șeful sectorului 
I. Amîndoi au avut prilej de bu
curie. Aproape toate brigăzile 
sînt peste plan, pe sector există 
un plus de producție apreciabil, 
iar randamentul mediu este de 
1,619 tone de cărbune pe post.

In anii regimului democrat-popular, comuna Iscroni și-a schimbat complet înfățișarea, 
locul vechiului maidan azi se înalță zeci de locuințe muncitorești. Drumurile desfundate au dis
părut. Acum spre Petroșani și Aninoăsa duc șosele asfaltate. Tot în acești ani, numeroși 
tori din această localitate, în majoritate minerii, șî-au construit cu ajutorul statului locuințe 
viduale.

Atitudinea contemplativă a tînărului din fotografie pare a spune:
Priviți ! aspectul de azi al comunei Iscroni, respiră tine rețe, bunăstare și fericire. 
IN CLIȘEU : Vedere parțială din comuna Iscroni.

locui- 
indi-

c» > 
)

I /

Calcule la sfîrșit de decadă
Ora 7,30. Normalorui Lukacs 

Mihai, după ce și-a terminat tre
burile urgente (este și secreta 
rul comitetului sindicatului, mi
nier) s<< apucat să-și calculeze 
decada. Și-a1 alcătuit întîi un ta
bel cu toate brigăzile de mineri, 
apoi a pus în funcție mașina de

După metodele minerilor 
sovietice

Cine știe ce va fi discutat la 
raportul de dimineață inginerul 
Volchița loan, ’ șeful sectorului de 
investiții, dar pe la ora 9 și ju
mătate, cînd s-a reîntors de la 
raport, a cerut normatorului har
ta minieră a sectorului: „Vreau 
să văd puțin cam la ce locuri de 
muncă am putea extinde metoda 
de pușcare pe care aim preluat-o 
după o documentație sovietică, 
Spunea el, căci pînă acum, expe
rimental, am avut rezultate bune, 
Iată despre ce este vorba: Lu
crările de înaintare în steril pe 

. care le executăm în zonele stra
tului 8—9 
dură. Ca 
mal mare,

cuprind o rocă foarte 
să avem o înaintare 
cu un efect de pușcare

D. GRIGORESCU
(Continuare in pag. 2-a)
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întîlnire amicala de fotbal

Răsplata colectivelor fruntașe 
în întrecerea socialistă

Deși timpul nu a îost tocmai favorabil, totuși hocheiștii din Pe
troșani și Lupenî au organizat duminică dimineața o întîlnire ami
cală de hochei pe patinoarul din Lupeni. Rezultatul de 4—4 (2—1, 
1—2, 1—1) oglindește și raportul de forțe. In deschidere a avut loc 
o întîlnire între juniori. Ambele meciuri de hochei de la Lupeni au 
fost organizate în cinstea alegerilor de la 5 mart;e, in clișeu: Ho
cheiștii celor două echipe din Petroșani șl Lupeni înaintea începe
rii întîlnirii.

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

O victorie
Cu 5 minute înaintea începerii 

întîlnirii de volei dintre Jiul și 
neînvinsa Știința Cluj, sala de 
sport de la clocotea. 6—7
mingi zburau în toate părțile, lo
vind uneori rîndurile strînse ale 
spectatorilor veniițl în număr re
cord. însăși încălzirea echipelor 
părea mai „încinsă" ca de obi
cei prevestind un meci „tare". 
De o parte și de alta a fileulul 
ceî 18 jucători, vizibil timorați, 
încercau prin e- 
xerciții complica
te să scape de 
nervozitate: Clu
jenii. deși neîn
vinși, nu puteau 
uita victoria noastă obținută du
minică în fața redutabililor bucu- 
reșțeni de la Progresul. In ta
băra lor era însă imai multă voie 
bună decît la petroșăneni.

In această atmosferă încorda
tă s-au jucat cinci seturi ale aces
tei întîlniri în care a învins nu 
tehnica, ci calmul și încrederea.

In primul set, clujenii pun de 
Ia bun început ștăpînire pe joc 
conducînd cu 13—6. Se vedea că 
setul este pierdut nu atît prin a- 
vantaj cît prin atmosfera dezo-

„Cupa 16 februarie”

întîlniri cu minerii 
de la Rovinari

In fiecare an sportivii din Lo- 
nea au organizat întreceri dotate 
cu „Cupa 16 februarie". Nicioda
tă însă, ca în acest an, aceste în
treceri nu au fost atît de multiple 
și interesante și datorită faptului 
că ele au fost susținute în compa
nia echipelor minerilor de la Ro
vinari.

LA POPICE au cîștigat gazdele 
cu 2475 la 2149 p.d. Cei mai buni 
popicari din Lonea au fost Bălă
rie Dumitru, Tecar Edmund și 
Cîmpeanu Dumitru.

Intîlnirea de TENIS DE MASA 
a avut pentru loneni o deosebită 
semnificație deoarece ea a inaugu
rat și activitatea noii secții de te
nis de masă din cadrul asociației 
sportive Parîngul Lonea. La a- 
ceastă întîlnire au cîștigat oaspeții 
cu 4—2.

La ȘAH, jucătorii au fost îm- 
părțiți în două echipe. La ambele 
au cîștigat reprezentanții loneni - 
lor ; prima cu 6—0, a doua cu 
4—3. Ultima întîlnire din cadrul 
„Cupei 16 Februarie" susținută la 
Lonea a fost cea de box juniori 
cîștigată de reprezentanții lone- 
nilor cu 6—1.

In încheierea întâlnirilor, sporti
vii din Lonea au înmînat celor 
din Rovinari, diplome, plachete și 
o frumoasă machetă din bronz re- 
orezentînd un miner.

V. HLOPEȚCHI 
corespondent

de prestigiu
lantă din echipa Jiul. Surprinși 
parcă de jocul deschis, combativ 
al oaspeților în care Fieraru și 
Bărbuță înscriau punct prin fle
care lovitură, gazdele nu reușesc 
nici să tragă, nici să facă urt 
blocaj cît de cît eficace. Setul 1 
este piedut la 9. O revenire pro
mițătoare a lui Crivăț, Gornovi- 
ceanu C. și Brandemburg face ca 
setul 2 să fie cîștigat la 14. Dar 
din nou petroșănenii joacă sub 

valoarea lor, fără 
elan, fără con
vingere pierzînd 
setul 3 la 7. In 
setul 4 clujenii 
conduc cu 4—1.

Se părea deci că jocul este termi
nat, că Știința Cluj va rămîne 
neînvinsă. Dar... deodată jiulișttâ 
încep să joace degajat ca și cînd 
nu mal aveau nimic de pierdut șl 
tocmai datorită acestui fapt au 
cîștigat. înscriind punct după 
punct localnicii cîștigă setul 4 la 
6. începe setul decisiv. 
In sfîrșit băieții noștrii au 
înțeles că Știința Cluj poate 
fi învinsă. Au jucat cura
jos, degajat, ajungînd să condu
că cu 13—0. Cu toate încercările 
oaspeților ultimul set este cîști
gat de petroșăneni la 5.

Este o victorie de prestigiu a- 
vînd în vedere valoarea echipei 
oaspete. Spectatorii nu au fost 
însă mulțumiți de, întreaga com
portare a echipei Jiul, care va 
trebui să joace în toate meciu
rile așa cum a jucat în ultimul 
set, cu atenție, cu modestie, dar 
cu încredere.

A arbitrat cu multe greșeli 
Voicu Victor (București).

M. DUMITRESCU

Au fost desemnați campionii regionali
Sîmbâtă și duminică s-au desfă

șurat în sala sindicatului minier 
din Lupeni întrecerile din cadrul 
fazei regionale a campionatului re
publican de box — seniori — pe 
anul 1961.

Reuniunea de sâmbătă (semifi
nală) a opus sportivi de □ aseme
nea diferență de valoate incit în
vingătorii (Borșoni Iosif, Cctcea- 
nu Trandafir, Solomon Francisc și 
Grădinaru Dumitru) nu au avut 
în mod practic nici un obstacol de 
trecut și au cîștigat toți înainte de 
limită. Excepție a făcut meciul 
dintre Sărăciu Nicolae — Lupeni 
și Lazăr Marin — Hunedoara ca
re a fost echilibrat și pînă la ur
mă a dat cîștig de cauză bunedo- 
rea nulul.

în finala, disputată duminică 
dimineața, forțele au fost mai e- 
chilibrate.

Primul meci oficial al galei opune 
pe Borsoni Iosif — Albă Iulie, lui 
Smigulcț Іова Lupeni. Foarte

«; 
s
< 
’Jiul Petroșani I

micale a început duminică cu me
ciul susținut la Petriia în corn-’]

Știința ICF București 5-1
Programul de pregătire al e- ? 

chipei Jiul, privind întâlnirile a
>>

7 * кpanta formației bucureștene Ști- < J 
ința I.C.F. Terenul desfundat și< 
pregătirea fizică bună a oaspeți- V 
lor a făcut ca jucătorii petroșă- < 
neni să se folosească la maxi- < 
mum, scopul de a fi un antrena- 
ment multilateral fiind atins. Au 
jucat: Crîsnic (Gram), Romoșan, 4 
Tîlvescu, Cazan, Cosmoc, Penu, < 
Toth (Ionică), Andrei (Crăciun),^ 
Rotaru (Păsculescu), 
(Manea), Nertea. Au marcat Cră- J 
ciun (3), 
Jucătorii folosiți pentru prima î 
dată în 
noi ca Ionică, Păsculescu, Penu, 
Cazan s-au comportat bine.

Crăciun 7

Cosmoc, Păsculescu, ț

echipă sau pe posturi'
'> 
’ » 
1>

Minerul Lupeni
Minerul Vulcan ►

au ți- • ] 
primul > 

meci din acest an echipa favo- <] 
rită în care au fost introduși ju- ]; 
cătorl noi, ca Stanciu, 7 
Tunaru, Grigore.

Peste 1000 de lupeneni 
niit să vadă la lucru în

3-1
I
1
4

І

Zamșa, <] 
Cu tot terenul J; 

desfundat jocul a fost plăcut prin<] 
aspectul său dinamic. Fotbaliștii]’ 
noi introduși în echipă au datiZ 
randamentul scontat, în special ? 
Zamșa și Stanciu avfnd o cam- s 
portare foarte bună. Au marcat b 
Grigore, Nisipeanu, Țurcan 
respectiv Pali.

Ș»?1» 5 •> 
ч •> 
’> 
’> 
? 

::

Baschetbalistele 
la lucru

Duminică după-amiază, după'j 
terminarea întîlnirii de volei din-]] 
tre Jiul și Știința Cluj, a avut’ 
loc în sala I.M.P. intîlnirea dej 
baschet între echipele feminine’, 
'de la Școala medie mixtă Petro-]' 
șani și Știința I.C.F. București.? 
In prima repriză, elevele petro-ș 
șănence stăpînesc jocul conducînd 
mereu, cu 12—4, 22—11, 34—26; 
scor cu care ia sfîrșit prima re-, 
pritză. In partea a doua a jocului; 
însă studentele revin puternic a-< 
Iducînd scorul la egalitate, țintn-] 
ldu-se aproape de elevele petroșă-î 
nence. In ultimul moment studen-' 
tele reușesc să preia conducerea] 
cîștigînd Intîlnirea cu 58—56.; 
Pentru echipa elevelor campioană] 
regională, această întîlnire a foști 
ultima verificare înaintea meclu-1 
rilor din faza de zonă a campio-] 
natului școtHor medii. < 

>

I

I

buni tehnicieni, cei doi tineri au 
furnizat o luptă dîrză. Repriza a 
treia îl găsește pe lupeaean în 
plin atac. Directele sale de stingă 
— dreapta funcționează fără greș; 
câștigi o victorie clară la puncte.

O frumoasă victorie la puncte 
realizează și hunedoreanul Cer- 

ceanu Trandafir în fața iui Su
mate Stanciu — Vulcan, care ni 
s-a părut nesigur și nepus la punct 
cu antrenamentul.

Un meci viu disputat și foarte 
spectaculos a făcut Grădinaru Du
mitru — Lupeni, cu Safciu loan, 
Hunedoara. Pentru a putea cîștiga 
acest meci dificil, lupeneanul a 
trebuit să facă uz de toate cunoș
tințele sale.

ALTE REZULTATE ; Solomon

(Urmare din pag. l-a)

TINS CU DRAPELUL ROȘU DE 
UZINA FRUNTAȘA PE BAZIN.

In perioada 1 septembrie — 31 
decembrie 1960, colectivul secto
rului I Uricani a repurtat cele 
-mai bune rezultate Minerii aces
tui sector au depășit cu 5,5 la 
sută planul de producție, cu 7,6 
la sută productivitatea planifica
tă, au redus cu 19,7 la sută con
sumul specific de lemn. Toate 
brigăzile sectorului și-au înde
plinit și depășit sarcinile de plan. 
Pentru aceste rezultate COLEC
TIVUL SECTORULUI I URI
CANI A PRIMIT „CASCA DE 
AUR A TEHNICIANULUI" fiind 
astfel sectorul fruntaș pe Valea 
Jiului.

In ultimele patru luni din a- 
nu1 trecut întrecerea pe profesii 
a luat o mare dezvotare, pentru 
titlul de cea mal bună brigadă 

Intr-unui dhi atelierele sectorului de timpiărie din Livezeni a- 
parținind I.I.L. „6 August" Petroșani o mașină de confecționat cost 
de unelte de mină la care lucrează un singur сип înlocuiește munca 
manuală a 13 oameni. Cel care a conceput mașina este strunganil In 
lemn Sovanyi Petru.

IN CLIȘEU: Inovatorul Sovanyi Petru in timpul lucrului.
-----------------O-----------------

Intr-o zi de muncă Ia mina Uricani
(Urmare din pag. l-a)

mai bun, am plasat după exem
plul sovietic găurile de sîmbure 
ceva mai către vatră ca înainte. 
Efectul se vede imediat: o puș- 
care mai rațională, roca se rupe 
mai apropiat de profilul stabilit, 
o avansare sporită. Metoda aceas
ta o vom extinde la toate locu
rile de muncă unde se pretează".

Una din cele 6 noi propuneri 
de inovații...

...se află în studiul ingineru
lui Popa Mircea de la cabinetul 
tehnic al minei. Către ora 11 
cînd l-am vizitat, tocmai o com
para cu o altă propunere de ino
vație înregistrată în acest an. 
„Este vorba de două soluționări 
a unei teme din planul nostru, 
ne spune el, anume de soluțio
narea decuplării automate a mo
toarelor electrice la suprasarcină, 
realizată de Popa Gheorghe, Stoi- 

Francisc — Lupeni, învinge la 
puncte pe Vlăduț Constantin — 
Hunedoara ; Lazăr Marin, Hune
doara, cîștigă prin abandon în re
priza a doua la Oarga loan, Brad; 
Georgescu Silviu termină după cî- 
teva lovituri cîștigînd cu Pîrvu 
Mircea, Brad ; Tudor Nicolae. 
Hunedoara cîștigă prin abandon 
la Pădureanu Corneliu, Brad.

în ultimul meci, semigreul Vîl- 
ceanu Dumitru, Lupeni, învinge 
prin abandon, tot după cîteva lo
vituri pe Trifu Mircea, Brad.

în urma acestor rezultate învin
gătorii au fost declarați campioni 
regionali la categoriile respective.

Despre organizarea galei se pot 
spune numai lucruri bune. Trebuie 
subliniată activitatea rodnică a 
tov. Bucur Nicolae, președintele 
secției de box de la Minerul Lu
peni, care a depus eforturi deose
bite pentru reușita galei.

C. VIRLAN 
aorespondent

luptând multe brigăzi de mineri 
de la toate exploatările miniere. 
Printre cele mal bune brigăzi ca
re s-au întrecut pentru obținerea 
acestui titlu se numără cele con
duse de Belu Sabin de la Petriia, 
Ungureanu Vasile de la Anlftoa- 
sa, Bojte Pavel de la Vulcan. Re
zultatele ce'e mai bune le-a ob
ținut brigada condusă de tov. 
Belu Sabin de la sectorul III Pe
triia care și-a depășit planul la 
producție cu 19 la sută, la randa
mente cu 28,6 la sută, a redus 
consumul de lemn cu 23,7 la su
ta BRIGADA LUI BELU SA
BIN A PRIMIT FANIONUL DE 
CEA MAJ BUNA BRIGADA DE 
MINERI DIN VALEA JIULUI.

in încheierea adunării festive 
tov. Raczek loan. Momeu Samoi- 
lă, ing. Roman Petru au felicitat 
colectivele distinse. urîndu-Ге noi 
și însemnate succese în muncă.

culescu Constantin și Todor Emil 
electricieni. Acum vreau să văd 
care se execută mai ușor și cu 
randament mai bun, deoarece în 
curînd aceste două inovații vor 
fi luate în discuția comisiei spe
ciale de Inovații".

★
Am relatat mai sus câteva 

сгШреіе din munca celor de Ia 
Uricani în primul șut al unei 
zile obișnuite de muncă. Colecti
vul harnic al acestei mine noi, 
realizare importantă a regimului 
nostru, se pregătește să întâmpi
ne ziua de 5 martie cu succese 
cît mai mari- De la începutul a- 
nului colectivul minei Uricani 
și-a depășit planul la cărbunele 
cocsiflcabil cu 2187 tone din care 
806 tone de cărbune au fost date 
peste plan în primele 9 zile de 
muncă din februarie.

Pe scenele din Aninoasa
Sala de spectacole a clubului 

din Aninoasa a cunoscut din nou 
freamătul specific sălilor de spec
tacole. Peste două sute de ăle- 
gători s-au întâlnit vineri 10 fe
bruarie a. c. cu candidații lor. 
Svoboda Adalbert pentru circum
scripția nr. 103 în orașul regio
nal Petroșani. Dima Virgil, cir
cumscripția comunală nr. 39 și 
Tamuța Olga candidată în cir
cumscripția comunală nr. 43.

Intîlnirea între alegători șt 
candidați я luat sfîrșit cu un fru
mos program artistic prezentat 
de către brigada de agitație a 
clubului.

întâlniri între candidați și ale
gători au mai avut loc la Ani
noasa în sala I.G.O. și la Sfatul 
popular comunal. In aceste săli, 
alături de artiștii amatori al clu
bului au prezentat programe ar
tistice, elevii școlii de 7 ani din 
localitate și grădinița de copii. 
Ambele spectacole s-au bucurat 
de mult succes, micii actori fiind 
răsplătiți cu vii aplauze

N. ENC1U 
corespondent ,
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ÎN ÎNTÎMPI NAREA ALEGERILOR Adunări de dări de seamă și încheierea contractelor colective

O zi la casa
Grupuri de taineri, țărani mun

citori, tineri și gospodine, te în
dreptau spre casa alegătorului din 
Jieț, aflată în clădirea căminului 
cultural. Aici au venit peste 150 
de cetățeni să-și afle numerele de 
ordine de pe listele electorale și 
să participe și la programul orga
nizat m cinstea alegerilor.

Pina Ia începerea programului 
o parte din agitatorii casei ale
gătorului au dat explicații celor 
prezenți asupra legii electorale pen
tru alegerea deputaților în Marea 
Adunare Națională și sfaturile 
populare.

Apoi în sala frumos împodobi
tă, cei prezenți au ascultat cu în
dreptățită mîndrie expunerea pri
vind marile înfăptuiri din anii de 
democrație populară, în Petrila.

Pentru a cunoaște transformări
le petrecute, e necesar să facem 
o comparație cu trecutul. în aali 
1930—1931 sute de muncitori și 
țărani muncitori din Cimpa, dez- 
brăcați și flămînzi au fost arun
cați pe drumuri din cauză că ma
rii bogătași care se lăfăiau in 
bunuri au închis minele lăsîadu-le 
in paragină. Nici vorbă nu putea 
fi în trecut despre o mecanizare a 
lucrărilor în subteran ; minerii 
trudeau din greu pentru o bucăți
că de piine. Locuințele erau pu
ține, neigienice, nu există nici un 
spital, policlinică, autosanitare, la 
5.000 de locuitori era doar un sin
gur medic. Neștiința de carte se 
încuibărise aproape în fiecare ca-

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

La sfat despre treburile noului cartier
(Urmare din pag. l-a)

Alegătorii au făcut totodată 
propuneri pentru îmbunătățirea 
deservirii locuitorilor din noul 
cartier.

Muncitorul Arhip I. a spus 
printre altele : Sîntern bucuroși 
că în cartierul nostru s-a deschis 
un magazin alimentar, un oficiu 
poștal, debit de tutun,* dispensat 
sanitar. Dar să ne gîndim și la 
viitor. Gospodinelor din cartier le 
lipsește o unitate O.A.D.L.F. 
Pentțu aceasta propunem să se a- 
menajeze un aprozar. Propunerea 
a fost susținută de mai multe gos
podine.

Alegătorii au mâi propus să se 
înființeze în cartier o brutărie și 
o măcelărie, magazinul de desfa
cere a pîinii să fie mai bine apro
vizionat. Ei au criticat personalul 
de deservire din magazinul ali
mentar al cartierului, în frunte cu 
gesionarul Rakosa. Personalul de 
aici nu respectă orarul de funcțio
nate, practică vînzarea mărfurilor 
cu suprapteț, are atitudini necu

VIAȚA DE PARTID

Sâ dân atciHla cuvarilâ repartizării de sarcini 
șl controlului îndeplinirii lor

Potrivit prevederilor Statutului 
PJ4.R., fiecare membru de partid 
este obligat să lupte activ pen
tru înfăptuirea politicii partidu
lui, pentru îndeplinirea hotărîri- 
lor organelor și organizațiilor de 
partid.

Noua etapă de dezvoltare, în 
care a pășit țara noastră, etapa 
desăvîrșirli construcției socialiste, 
pune în fața oganizațiilor de 
partid sarcini mărețe, tot mai 
complexe care pot fi îndeplinite 
cu succes numai prin munca con
știentă, prin activitatea perma
nentă a fiecărui membru de 
partid.

Lupta pentru înfăptuirea sar
cinilor de partid este totodată un 
criteriu de apreciere a disciplinei 
de care dă dovadă un comunist. 
De aceea, munca organizațiilor de 
partid în ceea ce privește luarea 
de hotărîri, controlul îndeplini- 
nlrii hotărîrllor organelor superi
oare de partid, cît și a celor pro
prii. repartizarea de sarcini con
crete șl urmăriea realizării lor. 
are o deosebită importanță.

Repartizarea de sarcini con
crete fiecărui membru de partid 
constituie cel mai bun prilej de 
activizare a masei membrilor de 
partid, de atragere a lor la re
zolvarea problemelor ce revin or
ganizațiilor de partid.

alegătorului
să, cărțile școlare se vindeau la 
ua preț ridicat. în tot orașul tu 
existase vreun club sau cămin cultu
ral, erau doar două biblioteci cu 
1600 volume. Cu ani în urmă Pe
trila era una din cele mai înapoia- 
te comune și în ce privește clec- 
trificarea. Nici unul din cele 12 
sate și cătune aparținătoare co
munei nu erau electrificate. în anii 
puterii populare lumina electrică 
a pătruns pînă în cele mai înde
părtate cătune.

Anii puterii populare au schim
bat întreaga față a orașului. S-au 
construit 54 blocuri cu 1036 apar
tamente, 50 pavilioane cu 364 a- 
partamente, precum și 3 cămine 
cu 600 locuri. în oraș s-a înălțat 
un spital cu 100 de paturi, stațio
nar cu 25 paturi, două sanatorii 
de noapte. In oraș sînt 7 unități 
școlare, iar în prezent se clădește 
o nouă școală medie pentru fii 
oamenilor muncii. Numărul cadre
lor didactice ating cifra de 100 
iar începînd cu anul școlar I960— 
1961 elevii primesc manuale gra
tuite. In Petrila există două cluburi 
muncitorești, cămine culturale, 11 
biblioteci cu peste 33.000 volume, 
3566 locuitori ai orașului dispun 
de aparate de radio față de nu
mai cîteva sute din trecut...

Zilnic la casa alegătorului se 
organizează conferințe, seri lite
rare și programe artistice. Jiețenii 
frecventează cu drag casa alegă
torului.

Z. ȘUȘTAC

viincioase față de cumpărători și 
neglijează menținerea curățeniei în 
unitate — au arătat tov. Arhip 
Maria, Lazăr Elvira, Mărunțelu ! 
Ludovic și alții.

Printre altele, cetățenii au mai 
propus ca debitul de tutun din 
cartier să vîndă și ziare, reviste. 
Tov. Gydrgy Elena, Loy Ana, 
Țintea M. au vorbit despre nece
sitatea îmbunătățirii iluminatului 
în cartier.

S-a arătat că locuitorii cartie
rului simt lipsa unei grădinițe în. 
cartier din care cauză foarte mulțit 
copii se joacă pe scările blocurilor.

Mai mulți cetățeni s-au angajat 
să participe la acțiunile întreprin
se de sfatul popular pentru înfru
musețarea cartierului, pentru edu
carea locatarilor în spiritul grijii 
pentru păstrarea și gospodărirea 
blocurilor în care locuiesc. i

Tov. Mocani loan, răspunzînd 
la problemele ridicate, a arătat că , 
se va studia problema înființării i 
unei grădinițe, precum și celelalte | 
probleme ridicate de alegători.

Majoritatea organizațiilor de 
partid din Valea Jiului șț-au îm
bunătățit simțitor munca în di
recția repartizării de sarcini și 
controlul îndeplinirii lor. Mem
brilor și candidaților, de partid 
li se repartizează sarcini concre
te legate de diferite domenii de 
activitate, ca de exemplu: pe li
nie de producție, în organizațiile 
de masă sau sarcini ce revin or
ganizațiilor de partid în ceea ce 
privește munca politică de masă 
etc. Mulți membri de partid pri
mesc sarcina de a se оецра de 
educarea a 1—2 candidați de 
partid sau de tovarăși din acti
vul fără de partid, de a ajuta în 
producție pe anumiți tovarăși cu 
nivelul profesional mai scăzut. O 
bună parte din sarcinile ce se în
credințează membrilor și candi- 
daților de partid sînt însă strîns 
legate de îndeplinirea diferitelor 
hotărîri.

Birourile organizațiilor de ba
ză, în marea lor majoritate, țin 
o evidență clară a sarcinilor re
partizate, atît a celor permanente 
cît și a celor cu caracter tempo
rar, lucru ce face ca să nu rămî- 
nă nici un membru sau candidat 
fără a avea vreo sarcină.

Un exemplu bun în ceea ce pri
vește munca de repartizare a sar
cinilor îl constituie organizația

CU FAȚA SPRE NOILE OBIECTIVE
Au trecut doar puține zile de 

dud cei peste 200 de delegați 
prezenți la conferința sindicatului 
minei Lupeni au dezbătut felul în 
care a fost tradus în viață con
tractul colectiv pe anul i960 și au 
aprobat noul contract colectiv ne 
1961.

Despre hărnicia minerilor din 
Lupeni au vorbit cei care au -luat 
cuvîntul în cadrul conferinței, pre
cum și referatele prezentate de că
tre conducerea exploatării și co
mitetul sindicatului. Din referatele 
și discuțiile purtate a reieșit că 
marea parte din obligațiile reci
proce prevăzute în contractul co
lectiv pe anul trecut au fost înde
plinite la termenele stabilite.

în 1960 colectivul minei Lu
peni a sporit cu 94.605 tone pro
ducția de cărbune cocsificabil fa
ță de realizările anului 1959, pro
ductivitatea muncii în aceeași pe
rioadă a crescut cu 12,8 la sută, 
iar prețul de cost planificat a fost 
redus cu 5,28 lei pe tona de căr
bune. în anul 1960 minerii din 
Lupeni au realizat cu 0,015 tone 
mai mult cărbune pe post decît 
sarcina de plan, au obținut econo
mii suplimentare în valoare de 
146.699 lei, s-au adus îmbunătățiri 
simțitoare procesului de producție 
prin extinderea mecanizării lucră
rilor miniere, introducerea de noi 
utilaje în subteran, care au redus 
efortul fizic al muncitorilor.

Din referatul prezentat s-a des
prins și grija deosebită a condu
cerii exploatării și comitetului sin

tn Valea Jiului în anii puterii populare au fost înființate nume
roase unități de ocrotire a mamei și copilului ca maternități și case 
de nașteri, dispensare, și spitale pentru copii, cămine și grădinițe. 
Pentru îndrumarea tinerelor mame în creșterea unei generații noi, ! 
pe tot cuprinsul Văii Jiului, pe circumscripții sanitare, s-au organi- , 
zat cursurile „Școala mamei".

Fotoreporterul nostru lra surprins pe dr. Chiriacopol de la ma
ternitatea din Lupeni dînd sfaturi unui grup de tinere mame.

de bază nr. 2 de la mina Petri- 
la. Aici toți membrii și candidațiâ 
de partid au sarcini precise, a 
căror evidență este ținută într-un 
registru. Gînd unui membru de 
partid 1 se trasează o altă sarci
nă, sau în cazul când a îndepli
nit sarcina temporară avută, se 
menționează în registru acest lu
cru.

Cea mai mare parte dintre 
membrii și candidații de partid 
își duc la îndeplinire sarcinile ce 
le au. Iată cîteva exemple. Tova
rășul Alexe Cornel a primit sar- 
sina de a se ocupa de colectarea 
de abonamente la ziare. Mun
cind cu perseverență el a reușit 
ca pentru luna februarie să facă 
să crească numărul de abona
mente la ziarul „Scînteia" de la 
98 la 153, iar la ziarul „Steagul 
roșu’* de la 98 la 160. De aseme
nea tovarășul Buliga Ioan, îșd 
duce la îndeplinire sarcina de a 
veghea asupra respectării norme
lor N.T.Ș. și informează în fie
care consfătuire de producție des
pre abaterile săvîrșite, contribuind 
astfel la întărirea disciplinei în 
ceea ce privește respectarea 
N.T.S.

Alți tovarăși, cum sînt Buciu- 
man Alexandru, Badea Criștea; 
se ocupă de cîte. un candidat de 
partid, pentru a-1 pregăti în ve

dicatului față de om și nevoile 
sale. în anul 1960 zeci de familii 
ale salariaților minei au primit a- 
partamente noi, 609 muncitori, teh
nicieni, ingineri, funcționari și pen
sionari și-au petrecut concediul de 
odihnă în stațiunile balneo-clima- 
terice, s-au adus îmbunătățiri în 
ce privește amenajarea căminelor, 
a sanatoriului de noapte și canti
nei.

Nu au fost trecute însă cu ve
derea nici lipsurile care s-au mani
festat în activitatea de transpunere 
în viață a tuturor prevederilor 
contractului colectiv pe anul 1960. 
Astfel din angajamentul de a eco
nomisi 1.300.000 lei, s-au realizat 
abia 146.699 lei.

Anul trecut, colectivul minei 
noastre nu a reușit să se încadreze 
în procentajul admis de cenușă — 
a spus ing. Teodorescu Constantin, 
șeful sectorului III. Vinovați de 
acest lucru ne facem cu toții. Cor
pul de tehnicieni și ingineri pre
cum și organele sindicale nu au 
acordat atenția cuvenită calității 
cărbunelui, nu au creat o opinie 
de masă împotriva acelora care 
nu aleg cu răspundere șistul vizi
bil. Din această cauză mina Lu
peni a pierdut 11.817 tone cărbune 
și a plătit penalizări care se ridi
că la suma de 2.655.115 lei. Dacă 
s-ar fi respectat norma prescrisă 
de cenușă, noi am fi putut realiza 
economii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 2.799.814 lei.

Tot în cadrul discuțiilor tova
rășul Suba loan, maistru minier 

derea primirii în rîndurile mem
brilor de partid.

In fiecare adunare generală a 
organizației de bază 2—3 mem
bri sau candidați de partid rapor
tează despre felul în care și-au 
dus la îndeplinire sarcinile avute, 
lucru ce este necesar să se facă 
în toate organizațiile de bază.

In munca de repartizare a 
sarcinilor și mai ales în ceea ce 
privește controlul îndeplinirii lor 
mai există încă lipsuri. Uneori 
sarcinile repartizate au caracter 
formal, nu se ține seamă de posi
bilitățile ce le/ are tovarășul res
pectiv pentru a le îndeplini, se 
încarcă unii membri de partid cu 
prea multe sarcini care de fapt 
sînt obligații ale fiecărui comu
nist ca de pildă participarea la 
învățămîntul de partid, Ia adună
rile generale etc.

Uneori lipsește controlul birou
lui organizației de bază asupra 
îndeplinirii sarcinilor, ceea ce 
duce la delăsare așa cum e ca
zul tovarășilor Iako Ștefan și 
Konicska Âdam din organizația 
de bază nr. 2 de la mina Petrila 
care nu luptă pentru a-și înde- 
nlini sarcinile ce le sînt încredin
țate.

Este necesar ca muncii de re
partizare de sarcini concrete fie
cărui membru și candidat de par
tid și controlului îndeplinirii lor, 
sa se acorde cea mâi mare aten
ție, pentru că numai astfel există 
garanția că organizațiile noastre 
de partid vor îndeplini cu succes 
sarcinile de mare răspundere ce 
le revin. 

la sectorul IV В, a arătat că dacă 
fiecare maistru minier ar fi spri
jinit mai concret brigăzile de care 
răspunde nu ar fi rămas sub plan, 
la sfîrșitul anului trecut 70 de 
brigăzi. Aceasta înseamnă că bri
găzilor nu li s-a acordat o asisten
ță tehnică satisfăcătoare, că ele 
n-au fost sprijinite să puște Ia timp 
frontul de lucru, nu au fost apro
vizionate ritmic cu vagonețe goale 
și material lemnos.

în cadrul conferinței, ca adevă- 
rați stăpîni ai minei oamenii mun
cii s-au referit la ceea ce trebuie 
făcut privind mai buna organi
zare a muncii, folosirea mai rațio
nală a utilajelor și îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan încă 
din primele zile ale fiecărei luni. 
Interesul oamenilor muncii față de 
îndeplinirea planului de producție 
s-a concretizat și prin cele 248 de 
propuneri făcute la proiectul de 
contract colectiv pe 1961, din care 
au fost acceptate 195.

Acum cînd delegații la confe
rință au aprobat noul contract co
lectiv, comitetul sindicatului tre
buie să atragă tot mai mulți mun
citori, tehnicieni și ingineri la în
deplinirea prevederilor lui, la con
ducerea și organizarea producției 
prin dezbaterea în consfătuirile de 
producție; a celor mai important^ 
probleme.

Comitetul sindicatului trebuie să 
dezvolte întrecerea socialistă pe 
profesii, să ceară fiecărui tehnician 
și șef de brigadă să țină o eviden
ță precisă asupra realizărilor obți
nute în producție, să organizeze 
schimburi de experiență între bri
găzi, între maiștri, ingineri.

Conducerea exploatării și comi
tetul sindicatului trebuie să spri
jine dezvoltarea mișcării de ino
vații și raționalizări, să introducă 
pe scară tot mai largă mecaniza
rea procesului de producție în a- 
bataje să ia măsuri eficiente în 
domeniul protecției muncii.

Conducerea minei și comi
tetul sindicatului trebuie să se 
străduiască să folosească ajutorul 
dat de participanții la conferință, 
să lupte ca cele 143 angajamente 
prevăzute în contractul colectiv 
pe 1961 să fie aplicate în viață, 
contribuind astfel la îndeplinirea, 
și depășirea sarcinilor de plan, la 
asigurarea unor condiții optime de 
muncă.

S. ZENO

430 ore de muncă 
voluntară

In cinstea alegerilor de la 5 
martie, colectivul secției chimic» 
de la termocentrala Paroșeni a 
lansai, către celelalte secții din 
uzină o chemare: Angajamentul 
de colectare a fierului vechi pe 
anul curent să. fie îndeplinit pînă 
la data de 5 martie 1961. In rîn-' 
dul muncitorilor chemarea a avut 
un lar,g răsunet. La cîteva zile 
după lansarea chemării, colecti
vul secției chimice a realizat 50 
la sută din angajamentul de co
lectare a fierului vecihi. Cele mai 
bune rezultate Ie-a obținut însă 
brigada utemistă de muncă pa
triotică condusă de Ispas Con- ■ 
stantin. In 430 de ore de muncă 
voluntară, membrii acestei brigăzi , 
au strîns 5000 kg. fier vechi pe 
care l-au încărcat și predat I.C.M. 
Petroșani.

In timpul acțiunilor de cotec- . 
tare tinerii Chiselită Vaslle, Jula 
Ioan, Szabo Francisc, Radu loan, 
Itu Ioan, Voin Viorel, Ema Ste- . 
Han și Gușat Marin s-au remar
cat prin hărnicia lor.

IOAN DEHELEANU 
muncitor — I.C.T. Paroșeni

A APARUT:

întrecerea siderurgiștilor
80 pag., 1,05 le!

Lucrarea prezintă un scurt is
toric al întrecerii socialiste des
fășurate între siderurgiștii reși- 
teni și hunedoreni. Sînt redate as
pecte din desfășurarea acestei în
treceri, obiectivele ei principale, 
precum și acțiunile întreprinse 
de siderurgiști pentru a-și înde
plini și depăși angajamentele.
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U.R.S.S. a deschis primul traseu interplanetar
ЕШЕІІ UI И Й OKI HfllKEÎE ШІЕ IN 0ИЕЕЦ4 PUHEÎEI И 

© De pe un satelit greu al Pămîntului, o rachetă cosmică dirijată a plasat o 
stafie interplanetară automată în direcția planetei Venus. © Stațiunea va a- 

junge în regiunea planetei Venus în cea de-a doua jumătate a lunii mai.
MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS transmite:
In conformitate cu programul de cercetări a spa

țiului cosmic, la 12 februarie 1961, în Uniunea So
vietică a fost plasat pe orbită cu ajutorul unei ra
chete perfecționate cu mai multe trepte un satelit 
artificial greu al Pămîntului.

In aceeași zi, de pe satelit s-a desprins o ra
chetă cosmică dirijată, care a plasat o stațiune in
terplanetară automată pe o traiectorie în direcția 
planetei Venus.

Stațiunea interplanetară automată va ajunge în 
regiunea planetei Venus în cea de-a doua jumătate 
a lunii mai 1961. Această lansare a avut ca prin
cipale obiective verificarea metodelor de plasare a 
unui obiect cosmic pe un traseu interplanetar, ve
rificarea legăturii prin radio la distanțe excepțio
nal de mari și a dirijării unei stațiuni cosmice, pre
cizarea amploarei sistemului solar și efectuarea 
unor cercetări fizice în Cosmos.

Aparatajul instalat pe bordul stațiunii interpla-

netare funcționează normal. Stațiunea interplane
tară automată cîntărește 643,5 kg.

Emisiunile radio de pe stațiunea interplanetară 
automată se efectuează pe frecvența de 922,8 mgH, 
potrivit unor comenzi de pe Pămînt.

Pe stațiunea interplanetară automată se află un 
fanion cu stema de stat a U.R.S.S.

Un centru special de măsurători efectuează ob
servațiile asupra zborului1 stațiunii interplanetare 
automate.

Potrivit datelor obținute, stațiunea interplanetară 
automată se deplasează pe o orbită apropiată de 
cea stabilită prin calcul.

La 12 februarie 1961, la ora 12,00 — ora Mosco
vei, stațiunea se afla la o distanță de 126.300 km. 
de suprafața Pămîntului, cu coordonatele geografice 
de 86 grade 40 minute longitudine estică și 6 grade 
04 minute latitudine nordică.

Lansarea cu succes a rachetei cosmice în direc
ția planetei Venus inaugurează primul traseu inter
planetar spre planetele sistemului solar.

U. R. S. S. a depășit cu 5 ani
Statele Unite

(Agerpres). —NEW YORK 13
TASS transmite:

Știrea cu privire la noua rea
lizare remarcabilă a Uniunii So
vietice în cercetarea unor lumi 
neexplorate din Cosmos a stră
bătut cu iuțeala fulgerului S.U.A. 
Agențiile telegrafice au transmis 
imediat comunicatul din Moscova 
cu privire la lansarea unui sate
lit artificial greu și plasarea unei 
stațiuni interplanetare automate 
pe o traiectorie 
netei Venus. Cu 
la noul succes 
inței și tehnicii 
toate emisiunile 
dioului și televiziunii.

Agenția United Press Interna- 
. tional califică fapta eroică a oa

menilor de știință, inginerilor și

în direcția pla- 
știrea privitoare 
strălucit al ști- 
sovietice încep 
de știri ale ra-

ÎNFĂPTUIRE
PARIS 13 (Agerpres).
„Realizarea înfăptuită astăzi de 

Uniunea Sovietică este într-adevăr 
uimitoare!". Pentru prima oară 
o rachetă cosmică a fost lansată 
în direcția altei planete din sis
temul solar (în afara Lunii). 
Pentru prima oară a fost folosit 
sistemul de lansare cu ajutorul 
„saltului în etape", arătă agenția 
France Presse, comunicînd des
pre noua realizare a științei și 
tehnicii sovietice.

„înfăptuirea zborurilor interpla
netare ocupă un mare loc în pro
gramul sovietic de cercetări coș

muncitorilor sovietici „drept o 
. realizare fantastică în domeniul 
construcțiilor de rachete". Intr-o 
știre din Washington corespon
dentul acestei agenții arată, că 
după părerea experților americani 
în probleme cosmice „prin lansa
rea unei rachete în direcția pla
netei Venus Uniunea Sovietică a 
depășit aproape cu 3 ani o astfel 
de lansare proiectată de Statele 
Unite".

Senatorul republican Clifford 
Case memibiu al Administrației 
naționale pentru problemele as- 
tronautice și cercetarea Cosmosu
lui a calificat complicatul com
plex de operațiuni cosmice reali
zat de Uniunea Sovietică „drept 
o realizare deosebit de intere
santă".

UIMITOARE
mice, subliniază agenția și în a- 
cest scop în U.R.S.S. se efectu
ează lucrări importante"

In legătură cu aceasta agenția 
France Presse amintește marile 
realizări ale Uniunii Sovietice în 
acest domeniu, atrage atenția a- 
supra faptului că tocmai oamenii 
din Uniunea Sovietică sînt primii 
care au reușit să învingă atracția 
Pămîntului, lansînd Lunik I. Se 
poate afirma cu certitudine, sub
liniază agenția, că oamenii so
vietici au creat rachete cu o pu
tere uriașă, care pot transporta! 
sipre Marte sau Venus o mare în
cărcătură utilă.

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

Detlaiațiile iinoi оаші de sliiDR joiieliti

„O realizare științifică 
impresionantă"

LONDRA 12 (Agerpres).
In seara zilei de 12 februarie, 

un purtător de cuvînt al obser
vatorului astronomic de la Jodrell 
Bank (Anglia) a declarat că pri
mele informații primite arată că 
efortul sovietic de a lansa o ra
chetă spre planeta Venus consti
tuie „o realizare științifică im
presionantă". f

Bernard Lovell, directorul ob
servatorului Jodrell Bank, după 
ce a aflat știrea referitoare la 
lansarea unei stațiuni interplane
tare automate sovietice în direc
ția Venus, a declarat: „Sovieticii 
realizează o performanță așteptată 
de multă vreme. Le urez succes".

Fiind întrebat dacă observato
rul de la Jodrell Bank va lua 
măsuri speciale pentru a urmări 
traiectoria stațiunii, B. Lovell a 
răspuns afirmativ, subliniind că 
este, vorba „de o chestiune care 
ne interesează în mod deosebit".

4* • • ♦*
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MOSCOVA 13 (Agerpres).
In numărul său din 13 februa

rie ziarul „Pravda" publică a- 
precierile unor cunoscuți oameni 
de știință sovietici în legătură cu 
succesul lansării rachetei cosmi
ce în direcția planetei Venus.

Misterioasa planetă a sistemu
lui nostru solar — Venus — de
vine obiectul unei cercetări pal
pabile directe cu ajutorul apara
telor fizice, cu ajutorul rachete
lor. Omul pătrunde cu curaj, si
gur și concret în domeniul necu
noscutului.- scrie acad. L. I. Se
dov, președintele Federației inter
naționale de astronautică. El sub
liniază că rezolvarea unei proble
me tehnice atît de grele ■ ca zbo
rurile spre planete a devenit po 
sibilă datorită faptului că în 
Uniunea Sovietică există rachete 
puternice dirijate cu o precizie 
foarte mare. Acad. Sedov scrie 
în continuare că datele măsură
torilor traiectoriilor din 12 fe
bruarie arată că toate sistemele 
au funcționat precis și că zborul 
se desfășoară în bune condiții, în

conformitate cu calculele prelimi
nare.

A. Mihailov, directorul Obser
vatorului Pulkovo, face cunoscut 
că distanța pînă la Venus este 
în prezent de 88 milioane km. șl 
se reduce zilnic aproape cu uri 
milion km. El scrie că spre ea 
zboară racheta sovietică. In a 
doua jumătate a lunii mai va a- 
junge în apropierea planetei Ve
nus și este posibil ca în această 
scurtă perioadă să se Obțină mai 
multe date despre Venus decît au 
fost obținute prin toate cercetă
rile de pînă acum. Ritmul de 
dezvoltare este atît de rapid, a- 
rată Mihailov, încît este greu de 
prevăzut unmătoarea etapă a a- 
cestei uimitoare serii de realizări 
ale oamenilor sovietici. In curînd 
se vor deschide noi pagini ale 
astronautîcii planetare în studie
rea vecinilor noștri astrali Ve
nus, iar apoi Marte. De fapt pri
ma pagină a și fost deschisă, tre
buie numai să o citim. Și acest 
lucru se va face în viitorul cel 
mai apropiat.

Mitingul prieteniei sovieto-guineeze
CONAKRY 13 (Agerpres). —

TASS transmite:
In dimineața de 12 februarie 

la Conakry a avut loc un gran
dios miting al prieteniei sovieto- 
guineeze, la care au participat 
peste 20.000 persoane.

înainte de deschiderea mitingu
lui — la care au participat pre
ședintele Prezidiului 
Suprem al U.R.S.S., L. I. Brej
nev și conducătorii Republicii 
Guineea în frunte cu 
republicii, Seku Ture și președin
tele Adunării Naționale, Saifulay 
Diallo — a avut loc o paradă a 
tineretului și a unităților de luptă 
ale armatei guîneize.

Apoi a luat cuvîntul Seku Ture. 
Prezența dv. în Guineea, a decla
rat el adresîndu-se lui L. I. Brej
nev, are semnificația tra 'ucerii 
în viață a principiilor gu 'imului 
sovietic în domeniul relațiilor ex
terne care au transformat U.R.S.S. 
într-un apărător consecvent 
drepturilor noastre vitale și 
tr-un aliat firesc al tuturor 
poarelor asuprite.

Salutînd pe cei prezenți în 
mele întregului popor sovietic, al 
guvernului sovietic și al său per
sonal, L. I .Brejnev a declarat:

Sovietului

președintele

al 
în- 
po-

nu-

O-

Trăinicia prieteniei . sovieto- 
guineeze se bazează pe unitatea 
de vederi în problemele luptei 
împotriva colonialismului și în 
multe alte probleme importante 
ale politicii internaționale.

Cuvîntările rostite de Seku 
Ture și L. I. Brejnev au fost în
trerupte în repetate rînduri de a- 
plauze furtunoase. Președintele 
Seku Ture a conferit președinte
lui Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., L. I. Brejnev, Ordi
nul „Luptător pentru indepen
dență".

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

Venind din Vorone)

H. S. Ппяіоѵ s-a ІоаніИ 
la liitra

MOSCOVA 13 (Agerpres). —> 
TASS transmite :

La 12 februarie N. S. Hrușciov, 
prlm-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S, s-a înapoiat la 
Moscova venind din Voronej unde 
a participat Ia consfătuirea frun
tașilor din agricultura regiunilor 
centrale de cernoziom dîn Uniu
nea Sovietică.

Patrice Lumumba și tovarășii săi 
au fost asasinați mișelește

ELISABETHVILLE 13 (Ager- 
pres).

Agenții colonialiștilor belgieni 
l-au ucis pe Patrice Lumumba, 
primul ministru al Republicii 
Congo,

După cum anunță coresponden
tul din Elisabethville al agenției 
France Presse, Munongo, „minis
trul" Afacerilor Interne al „gu
vernului" marionetă din Katan
ga, a declarat la 13 februarie în 
cadrul unei conferințe de presă 
că Patrice Lumumba, Maurice 
Mpolo, ministrul Apărării și mi
nistru pentru problemele tinere
tului și sportului, și Joseph Okito, 
președintele senatului congolez, 
au fost uciși într-un cătun din 
Katanga.

lui Mu- 
din „gu- 
fost în-

Munongo a afirmat că ei ar fi 
fost uciși de locuitorii acestui 
sat al cărui nume a refuzat să-l 
spună. El a relevat că acestui 
sat i se va plăti recompensa de 
8.000 dolari promisă de „guver
nul" katanghez pentru capul lui 
Lumumba și al celor doi tovarăși 
ai săi. Cadavrele lui Lumumba, 
Mpolo și Okito au fost identifi
cate, potrivit spuselor 
nongo, de trei miniștri 
vernul" Cihombe și au
gronăte într-un loc care nu va fi 
comunicat pentru ca „să nu se 
facă pelerinaj".

Munongo a declarat cu cinism 
oă pentru el „moartea lui Lu
mumba n a fost o surpriză". A- 
cest călău care, probabil, a con
dus personal răfuiala cu eroul na
țional al poporului congolez, a 
confirmat astfel cît se poate de 
sincer, că întreaga versiune des
pre „evadarea" lui Lumumba și 
a tovarășilor săi a fost născocită 
cu scopul de a camufla extermi
narea lui Lumumba.
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Festivitate la Roma în cinstea
scriitorilor Tudor Arghezi 

Sadoveanu
muc. El a citit câteva traduceri 
din 1 ii ic a acestuia. G. Vigorelll 
a prezentat „Antologia poeziei 
ramîne41, apăruta recent în lim- j
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si Mihail»
ROMA. Corespondentul A- 

gerpres transmite :
In seara de 11 februarie a a- 

vut loc la Roma, la sediul li
brăriei „Einaudi", o festivitate 

t, organizată din inițiativa Comu
ta nității europene a scriitorilor 
jjpentru sărbătorirea scriitorilor 
ț*romîni Tudor Arghezi și Mihail 
jfSadoveanu, care au împlinit în 
fi cursul anului trecut vîrsta de 

80 de ani.
♦ Luînd cuvîntul în cadrul a- 

cestei festivități, președintele 
p Comunității europene a scriito-
urilor, criticul italian Giovanni 
I Battista lAngîolettî, a vorbit 
ți despre semnificația operelor ce- 
♦ lor doi scriitori romîni sărbă- 
f foriți. Profesorul Angelo Mon- 
T teverdi, decanul Facultății de li- 
î tere și filozofie a Universității 
î din Roma, după ce i-a prezentat 
I pe cei doi scriitori romîni, a ci- 
f

î

țitit traduceri din operele lor.
Acad. Mihai Beniuc, prîțn-se- 

cretar al Uniunii Scriitorilor dîn 
IR. P. Romînă. membru de o- 
inoare în Consiliul de Conduce- 

j re al Comunității europene a 
I scriitorilor, care se află la Ro- 
I ma unde a participat la lucră

rile Consiliului, a adus asisten
ței salutul scriitorilor romîni.

Scriitorul italian
Vigorelll, directorul 
„Europa letteraria", 
Idespre opera poetului Mihaî Be-

♦
♦ 
♦*

Giancarlo 
revistei 

a vorbtf

ba italiană sub îngrijirea criti
cului literar Mario de Micheli 
și cu un cuvînt introductiv de 
poetul Salvatore Quasimodo, 
laureat al premiului Nobel.

La festivitate au participat nu
meroși reprezentanți ai condu
cerii Comunității europene a 
scriitorilor — printre care Ale
ksei Surkov, secretar al Uniu
nii Scriitorilor din U.R.S.S., I. 
Iwaszkiewicz, președintele Uniu
nii Scriitorilor polonezi, repre
zentanți ai scriitorilor din Fran
ța, Anglia, Norvegia, Iugosla
via, R. F. 
R. P. 
pat de 
tori și 
Italia, 
ducerii 
nia" etc. Ministrul Instrucțiunii 
Publice, senatorul Bosco, și mi
nistrul pentru relațiile cu parla
mentul, Pisanelli, au trimis me
saje de salut. Au fost de față 
membri ai corpului diplomatic, 
printre care ministrul plenipo
tențiar al R. P. Ramîne la Ro
ma. P. Macovei.

Numeroase ziare italiene au 
relatat despre această festivitate 
închinată шіог personalități de 
cultură romîne.

Germană, Grecia, 
Ungară etc. Au particî- 
asemenea numeroși scrii- 
oameni de cultură din 
ziariști, membri ai con- 
Asociației „Italia-Romî-

PROGRAM DE RADIO
15 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Potpuriuri de muzică 
ușoară, 9,30 Roza vînturilor, 
10,00 Cîntece și jocuri populare 
ramînești, 11,03 Teatru la micro
fon : „Zile de februarie". Scena
riu radiofonic de Livîu Bratolo- 
veanu, 13,05 Concert de prînz. 
14,00 Din folclorul popoarelor. 
15,20 „Peisaj de iarnă", muzică 
ușoară, 16,15 Vorbește Moscova! 
17,30 In slujba patriei, 18,00 
Program muzical pentru frunta
șii în producție din industrie și 
agricultură. 18,25 Călătorie mu
zicală, 19,30 Muzică din operete 
romînești, 21,15 Cine știe cîștigă 
(reluare) PROGRAMUL II. 14,08 
Muzică ușoară sovietică, 14,30 
Almanah științific (reluare), 
15,00 Cîntece de alegeri, 15,30 
Muzică populară romînească, 
16,50 Curs de limba rusă, 17,15 
O pagină de istorie — „Februa
rie 1933“ — Radiomontaj, 17,35 
Muzică de estradă. 18,05 Cîntă 
corul de copii al Radioteleviziu- 
nii, 20,30 In pas cu știința, 
21,15 Reportaj muzical din etapa 
a П-a a Concursului național 
„George Enescu", 21,55 Moment 
poetic: Th. Pierîdis.
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