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ANIVERSARII PARTIDULUI
Combinatul carbonifer 
dă cărbune în contul 

trimestrului II
Incepînd cu schimbul I din 

ziua de azi 28 martie pe C.C.V.J. 
se extrage cărbune cocsificabil și 
energetic în contul trimestrului II 
al anului.

Succesul acesta se datorește 
muncii entuziaste a tuturor mi
nerilor și tehnicienilor de la ex
ploatările Văii Jiului, condițiilor 
de muncă mereu mai bune ce și 
le creează. îndeplinind planul tri
mestrial cu 4 zile înainte de ter
men minerii raportează totodată 
că au pus la dispoziția cocsarilor 
hunedoreni circa 21.060 tone de 
cărbune special peste sarcina de 
plan, că au sporit productivitatea 
muncii în medie pe bazin la peste 
1,065 tone de cărbune pe post, la 
minele Uricani și Petrila obținîn- 
du-se randamente de peste 1,250— 
1,350 
tivele 
nit și 
plan.
și Vulcan și la numeroase sec
toare de producție planul trimes
trial a fost îndeplinit de cîteva 
zile.

tone pe post. Toate colec- 
exploatărilor și-au îndepli- 
depășit sarcinile lunare de 
La minele Uricani, Petrila
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1463 tone de cărbune 
cocsiîicabil peste plan

In oltimile zile minerii de la 
Lupeni și-au îmbunătățit consi
derabil munca. In toate abatajele 
minei, în deosebi la frontale, 
dau zilnic însemnate cantități 
cărbune peste plan. Dacă ar fi 
socotim că în ultimile 10 zile 
muncă minerii de la Lupeni 
recuperat rămînerea în urmă 
circa 1500 tone de cărbune și 
extras peste planul lunar încă 
4463 tone de cărbune, avem o 
oglindă fidelă a avîntului cu ca
re se muncește acum la Lupeni.
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Conferința tehnică
Duminică dimineața a avut loc 

la Petroșani, în sala clubului 
C.C.V.J., o interesantă conferință 
de documentare tehnică ținută de 
ing. Karl Hoffmann din R. D. 
Germană care a prezentat în fața 
unui mare număr de ingineri și 
tehnicieni de la exploatările Văii 
Jiului cele mai noi cercetări ale 
specialiștilor mineri germani. 
Conferința sa, intitulată „Noutăți 
în domeniul protecției antigrizu- 
toase cu aplicare la iluminatul 
minier fix", a fost urmărită cu 
viu interes de asistență.

1. BREBEN 
corespondent

ÎNTRECERE PE ȘANTIER
Constructorii șantierului Petro

șani, desfășoară o largă întrecere 
socialistă pentru a întimpina a- 
hiversarea partidului cu cît mai 
frumoase realizări în muncă. An
gajamentele luate de colectivul a- 
cestui șantier prevăd pînă la 8 
mai predarea în folosință a 4 
blocuri cu 132 apartamente, exe
cutarea lucrărilor de zidărie la 3 
blocuri în cartierul Dimitrov, ter
minarea zidăriilor la blocurile A 
1, A 2, și noua școală de la Lo- 
nea, construirea a două baraci- 
mente cu 80 de locuri și o ba e 
cu 20 de dușuri pentru muncito
rii constructori și altele.

Trecînd la realizarea acesta 
angajamente, colectivul șantiirulu’ 
Petroșani a obținut primele suc-

Din ziua de 18 martie cind și-a îndeplinit, primul pe bazin, 
sarcinile trimestriale de plan, sectorul I de la mina Petrila a extras 
în contul lunii aprilie peste 3400 tone de cărbune de bună calitate, 
îndeplinindu-și astfel cea mai mare parte din angajamentul luat în 
cinstea aniversării partidului. Toate brigăzile sectorului și-au depă
șit planul, dar printre cele mai bune, brigada lui Demeter Ioan se 
situează la loc de frunte. Din abatajul figuri pe stratul 7 unde mun
cește, brigada lui Demeter Ioan a extras în martie mai bine de 200 
tone de cărbune fără șist vizibil în el. IN CLIȘEU : Minerii Oprea 
Alexandru, 
din

Cristeâ Nicol ae, Biro Arpad și Anastasoaie Cost ache 
brigade lui Demeter Ioan.

---------------- О-----------------
DIN CARNETUL CORESPONDENTULUI

MUNCA ÎNSUFLEȚITĂ
De cîteva zile, la brigada lo

cației 5473 din sectorul de foraj 
Livezeni e o animație neobișnui
tă. Sondorii fac pregătiri pentru 
a începe forajul.

După zile de muncă intensă a 
sosit și clipa mult așteptată. 
Muncitorii stau toți la posturile 
lor. De la postul său de lîngă gra- 
nic sondorul șef Niculescu Ale
xandru mai trece odată în re
vistă întreaga instalație.

— Tovarăși ! — Se auzi deo
dată vocea motoristului 
Mihai. Să carotăm în 
10 metri.

Propunerea a fost primită cu 
entuziasm de toți 
Transpirația curge de pe frunți 
iar salopetele curate îmbrăcate 
cu prilejul pornirii, încep să se 
păteze de ulei.

Deodată vocea sondorului șef 
domină zgomotul muncii.

— Băieți e abia ora 11,30 și 
am și carotat 8 m. încă puțin șl 
ne-am realizat angajamentul pe 
primul șut.

Garnitura e extrasă și introdu
să din nou, iar sapa pornește iar 
să sfredelească măruntaiele pă- 
mîntului în căutarea de noi stra- 
te de cărbune. Timpul trece pe 
nesimțite Un semnal anunță că e 
ora 14. Sondorul șef debrăiază 
granicul și măsoară.

— Am carotat 10,2 m. — spu
ne el satisfăcut.

Așa dar sonda s-a montat în 
timp record, iar în schimbul I 
din prima zi de foraj s-a depășit

Teofil 
primul șui

muncitorii.

4« * I

cese. A fost dat în folosință blo ’ 
cui A (15) cu 36 apartamente, °ț 
zidăria la blocurile Gh. Dimitrov j 
și A 1, A 2, din Livezeni-a ajuns J 
la etajul 11, a început montarea • 
schelei pentru tencuirea exterioa- ’ 
iă la noua școală din Petroșani, 
blocurile H, 1, К de pe șantieru' 
Livezeni sînt intr-un stadiu avan
sat de finisări interioare — în 
prezent făcîndu-se montaju' par
chetului, turnarea mozaicului, zu
grăveli.

Muncind cu însuflețire, cons
tructorii șantierului Petroșani vor 
întimpina cu succese frumoase 
glorioasa, aniversare. 

P. PETRU • 
corespondat •

planul cu 22 la sută. Schimburile 
2 și 3 au muncit die asemenea cu 
spor.

Cine s-a evidențiat cel mai 
mult e greu de-spus. Tractoristul 
Dinuică Ioan a transportat mate
riale din zori și pînă în seară în 
condițiuni grele. Tovarășul Nicu- 
lescu Alexandru e mereu la da
torie așa cum sînt toți sondorii. 
Brigada lor e fruntașă și în ac
țiunile patriotice. în perioada de 
la 1—21 martie 
efectuat 100 ore 
că.

In fiecare zi 
se desfășoară o 
tă, colectivul de 
însuflețire spre a obține rezultate 
cît mai frumoase în munca sa în 
cinstea glorioasei aniversări.

GH. COCIȘ 
sondor

1961 brigada â 
muncă patrioti-

la locația 5473 
muncă însufleți- 
aici muncind cu

........ - -= t 1 ..... — -------

Colectivul sectorului 111 de Ia mina Vulcan și-a depășit sarcinile de plan cu peste 4600 tone de 
cărbune din care 1260 tone date peste plan în martie. Acum toate brigăzile din abataje sînt cu pla
nul la zi depășit, in acțiunea de ridicare a tuturor brigăzilor la nivelul îndeplinirii sarcinilor de 
plan un puternic exemplu îl dau membrii de partid. Cu cîtăva vreme în urmă brigadierul Hunyadi 
Ioan a preluat conducerea unei brigăzi de frontaliști, mai slabă, reușind ca acum brigada să fie cu 
planul depășit.

l a Vulcan se muncește cu entuziasm la toate sectoarele. In sectorul II de pildă, brigăzile con
duse de Zold Francisc și Păcuraru Traian și-au depășit planul cu 405 tone și, respectiv, cu 439 tone 
de cărbune cocsificării pe seama creșterii productivității muncii în abataje cu circa 0,700 tone pe post. 
IN CLIȘEU: Mirza Ioan, miner șef de schimb în brigada lui Hunyadi loan și-a adunat în juru-i 
minerii din schimb la o discuție înainte de a intra In șut, ‘

Duminică după-amlază a sosit In întâmpinarea delegației au 
la Moscova delegația Republicii venit tovarășii: Mihail Suslov,

membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., secretar al CXk ai 
P.C.U.S., Vladimir Novikov, vice
președinte al Constâittlui de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Kiril Moska
lenko, mareșal al Uniunii Sovie
tice, adjunct al ministrului Apă
rării, Alexandr Orlov, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Delegația a fost de asemenea 
întâmpinată de.Nicolae Guină, am
basadorul R. P. Romine la Mos
cova și de membri ai ambasadei.

* *

Populare Romîne care va partici
pa la ședința Comitetului politic 
consultativ ■ al țărilor Tratatului 
de la Varșovia.

Delegația este alcătuită din to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romine, șeful delegației, 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, gene
ral de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul Forțelor Armate, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul Aface
rilor Externe și
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TASS transmite :
La 27 martie 

prim-secretar ai C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a primit de
legația guvernamentală a Repu-

GheoTghe Gas-

(Agerpres)

N.S. Hrușciov,

Calitatea produselor
obiectivul nr. 1 la U. R U. M. P
Colectivul uzinei de reparat u- 

tilaj minier din Petroșani rapor
tează un fapt îmbucurător cu care 
pe drept se poate mîndri: de la 
începutul anului și pînă în pre
zent uzina n-a primit nici o re- 
clamație privind calitatea produ
selor și a reparațiilor pe care le 
execută.. Faptul acesta nu poate 
fi socotit întâmplător. El -oglin
dește strădaniile depuse de mun
citorii, tehnicienii și inginerii u- 
zinei de a executa și livra piese 
și utilaje de bună calitate, este 
rodul muncii organizației de 
partid.

Fiecare secție din uzină are an
gajamente concrete pentru acest 
an, luate în scopul îmbunătățirii 
calității produselor. Astfel, colec
tivul secției mecanice și-a luat 
angajamentul de a reduce rebu
turile cu 10 la sută față de pro
centul admis, cel al secției tur
nătorie de a micșora rebuturile 
cu 0,7 la sută la oțel turnat și 
0,3 la sută la fontă. Asemenea 
angajamente și-au luat și celelal
te secții ale uzinei.

încă de la începutul anului au 
fost luate o seamă de măsuri teh- 

blicii Populare Romine, în frun
te cu Gheorghe Gheorghiu Dej, 
prim-secretar , al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat 
care a sosit la Moscova pentru 
a participa la ședințele Comite
tului politic consultativ al țări
lor Tratatului de la Varșovia.

privind îmbunătățirea cali
nilor produse. Astfel, pentru

nice 
lății 
îmbunătățirea: calității și durabi
lității. pompelor centrifugale de 
6000 litri pe minut, s-au încercai 
diferite procese tehnologice noi. 
In cele din urmă -soluția mult 
căutată a fost găsită. Prin .înlo
cuirea fontei din. statoare și ro
toare cu un oțel special cu cali
tăți superioare pentru acțiurieh 
apelor de mină s-a ajuns ca du
rabilitatea pompelor să crească 
de 3—4 ori. La secția turnătorie 
se aplică o metodă nouă la for
marea pieselor care necesită ‘o 
precizie mai mare. Folosindu-se 
la formarea pieselor de la stâlpii 
de abataj bioxidul de carbon și 
silicatul de sodiu experiența a 
dat rezultate bune.

îmbunătățirea calității produse
lor este determinată nu numai de 
unele măsuri ca cele enunțate ci 
și de măsuri care au determinat 
creșterea interesului general pen
tru această problemă care a de-

C. MORARU

(Continuare în pag. 3-a)
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Derbiul campionatului regional de fotbal

imul Шм —
Prima etapă a returului cam

pionatului regional de fotbal a 
programat cele mai importante 
jocuri: Minerul Vulcan juca în 
deplasare la Aninoasa, iar Pa
rîngul Lonea primea vizita echi
pei petrilene. Se înfruntau deci 
primele patru echipe clasate în 
ordinea de mai sus.

La Aninoasa au venit la acest 
adevărat derbiu al campionatu
lui mai mulți spectatori decît au 
fost la întâlnirea de baraj de a- 
nul trecut dintre Minerul și Au
rul Brad. Mai mult de jumătate 
din spectatori erau vulcăneni. Ei 
au știut să-și susțină echipa maî 
bine decît spectatorii gazdă.

Datorită luptei aprige pentru 
întâietate în campionat, deci pen
tru puncte, jocul a fost de factu
ră tehnică modestă, presărat cu 
durități, cu greșeli multe datorită 
nervozității, lipsit de orizont. Ё- 
chip_a care a știut să fie mai cal
mă, mai stăpînită a și cîștigat, 
deși din cele 90 de minute de 
joc 40 s-a jucat în careul de 16 
m. al vulcănenilor.

In prima repriză jocul este mai

tal ііійі 0-.І И
echilibrat ambii portari folosin- 
du-se din plin. De remarcat un 
șut al lui Rîșniță care a întîlnit 
bara transversală și tin șut pu
țin pe lîngă bară al lui Zlăgnea- 
nu. In repriza a doua se joacă 
numai în partea de teren a vul
cănenilor, aninosenii dominînd 
categoric. Totuși în minutul 60 
un schimb rapid între Melinte și 
Rîșniță, îl pune pe ultimul în 
poziție bună de șut și aCesta în
scrie singurul gol al partidei. 
Aninosenii ar fi meritat cel pu
țin un joc egal dar ei n-au știut 
să „spargă" apărarea supranu- 
merică a vulcănenilor. nu au 
știut să-și păstreze calmul. Ar
bitrul S. Cărnățulea (Orăștie) a 
arbitrat corect următoarele for
mații: MINERUL ANINOASA: 
Coșereanu — Golgoțiu Costel, 
Golgoțiu Marcel, Varhoni — 
Foca, Csutak — Zlăgneanu, Vlad, 

- Manea, Golgoțiu Adrian, Furnea;
MINERUL VULCAN : Constanti- 
nescu — Șerban, Pali, Racolța — 
Goliș, Roff — Cotroază, Melinte, 
Rîșniță, Bendeanu, Chiceanu.

D. MIHAIL

Jiul Petroșani — 
C.F.R. Roșiorii de Vede 

2-1 (1-0) <1

Duminică Jiul a susținut un]; 
meci amical de fotbal în compa-s 
nia echipei C.F.R. Roșiorii de]; 
Vede încheiat cu scorul de 2—1.<] 
Deși Jiul a obținut victoria, spec-]' 
tatorii au părăsit și de această <] 
dată stadionul nemulțumiți de'i 
jocul prestat de echipa lor favo- <] 
rită. Din cele 90 de minute de], 
joc, Jiul nu a jucat la adevărata ,] 
valoare decît 15—20 de minute. ]> 
In rest a prestat un joc slab,,; 
dezbinat, lipsit de orizont, cu'. 
multe greșeli tehnice și pase date ]; 
la adversar. 1!

Oaspeții au desfășurat un joc ] ] 
de cîmp bun dominînd în majo- < ! 
ritatea timpului mijlocul terenu- ]; 
lui și doar imprecizia șuturilor <] 
lor la poartă, i-a făcut să nu ob-]; 
țină un meci egal sau chiar vic-<] 
toria. Scorul este dteschis în mi-]' 
nutul 51 : Gabor de pe centru , 
vrea să-l deschidă pe Nertea. In < 
traiectoria mingei intervine Geor- ]- 
gescu lovind-o cu mîna în careul 1] 
de 16 m. Arbitrul Cincoș acordă ]> 
11 m. Cel care transformă lovi-<] 
tura e Toth : 1—0. După acest]!

Preocupări ale cooperatorilor
Colectivul de conducere al 

cooperativei „Jiul** Petroșani, a- 
cordă o deosebită atenție calită
ții produselor cooperativei. Pen
tru a găsi cele mai bune metode 
de îmbunătățire a calității lu
crului, un colectiv de tehnicieni 
și maiștri, special format, a tre
cut la analizarea temeinică a 
situației fiecărei secții în parte 
cu scopul de a stabili măsurile 
necesare pentru ridicarea calită
ții produselor. Astfel, prima sec
ție analizată «a fost cea de croi
torie femei din Piața Victoriei. 
S-a început cu această secție de
oarece aici existau multe defi
ciențe în privința calității lucru
lui deși secția dispunea de con
diții bune de muncă. S-a cons
tatat că prima deficiență por 
nește de la insuficienta califi
care a cadrelor de conducere al 
secției și în special a responsa
bilei. De aceea ea a fost schim 
bată. S-a numit în postul de res
ponsabil a secției tovarășa Bora 
Maria care are o înaltă califi
care. De atunci au încetat re 
clamațiile referitor la calitate, 
înregistrîndu-se în același timp 
și o creștere a numărului de cli- 
enți ceea ce a dus la depășirea 
planului secției. Unitățile de cro
itorie ale cooperativei s-au an
gajat ca în cinstea aniversării 
a 40 de ani de la înființarea 
P.C.R. să depășească planul tri-‘pășească planul tri
mestrial cu 10 la sută dînd lu
cru numai de bună calitate.

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

O altă secție la care se înre
gistrau de asemenea multe re- 
clamații din partea clienților pri
vind calitatea lucrului era și cea 
de reparat încălțăminte. Condu
cerea cooperativei a trecut la re
organizarea schimburilor, la fo
losirea unor mijloace de stimu
lare etc. Acum reclamațiile re
feritor la nerespectarea terme
nului de reparații precum și cele 
în privința calității sînt din ce 
în ce mai rare, iar planul de 
producție a fost depășit cu 2 la 
sută. Și cooperatorii cizmari s-au 
angajat să 
mestrial în 
sută.

In cadrul 
reparații la 
nice, aparate de radio, frigidere, 
aspiratoare de praf, fapt ce im
pune lucrătorilor o deosebită 
grijă pentru calitatea reparații
lor. Pentru a găsi metodele cele 
mai bune care să ducă la înde
plinirea acestui obiectiv central 
— calitatea — conducerea coo
perativei a organizat consfătuiri 
cu populația în care cetățenii au 
făcut propuneri prețioase. Aces
te propuneri au fost incluse în 
planul de măsuri tehnico-organi- 
zatorice elaborat cu prilejul ini
țierii întrecerii în privința cali
tății produselor și reparațiilor, 
în cinstea aniversării partidului. 
Cooperatorii sînt hotărîți să în
tâmpine cu rezultate bune aceas
tă glorioasă aniversare.

realizeze planul tri- 
proporție de 112 la

cooperativei se fac 
motociclete, ceasor-

Parîngul Lonea —
Peste 2000 de spectatori au 

fost duminică prezenți pe stadio
nul din Lonea pentru a asista 
la întâlnirea dintre echipa locală 
Parîngul și Minerul Petrila. La 
început, inițiativa o au petrilenii 
care reușesc, în urma unor com
binații frumoase, să „încerce" 
de la distanță, de cîteva ori, 
poarta gazdelor. Jocul este des- 

‘ ■ la 
Pa- 
Pe- 
ori
re-

tul de viu, lonenii trecînd 
contraatacuri, obligînd pe 
nait și portarul Mălai de la 
tril a să intervină de cîteva 
spectaculos. Către sfîrșitul 
prizei l-a petrilenii reușesc chiar 
să deschidă scorul prin golul 
marcat de lacob, extrema stingă 
a petrilenilor. După pauză aproa
pe 30 de minute, jocul se menți
ne mai mult în mijlocul terenu
lui, fazele la ambele porți fiind 
rare. In ultimele 15 minute, însă 
lonenii trec hotărîți la atac, reu
șind să egaleze în minutul 82 
prin Mîrnea. Se părea că acesta 
este rezulta-tul normal, urmărit

Minerul Petrila 2-1
de ambele echipe. înainte cu două 
minute de sfîrșitul jocului, Cris- 
tea înscrie al doilea gol al lo- 
ner.ilor printr-un șut sec, prin 
surprindere.

Victoria lonenilor este meritată 
deși în cîmp petrilenii au jucat 
mai bine. Spectatorii au fost 
mulțumiți atât de joc cît și de 
nota de deplină sportivitate din 
partea ambelor echipe

1. FANE 
corespondent

Tenis de masa

(и ie ОЕврзіі te iuiiri
In ultimul timp, eforturile 

pentru ridicarea calitativă a 
fotbalului sînt îndreptate către 
creșterea cu cea mai mare a- 
tenție a juniorilor. Grija față 
de juniori și pitici trebuie să 
se manifeste la fiecare antre
nor indiferent de lpcul său de 
muncă, sau de competiția în 
care activează.

Se pare însă că unii antre
nori încă nu înțeleg că de mun
ca lor actuală cu juniorii, de
pinde îmbunătățirea fotbalului 
nostru de mîine. De pildă, du
minică la Aninoasa jocul din
tre juniorii aninoseni 
neni a fost sub orice critică__  .
punct de vedere tehnic și tac- 1

Duminică în sala Institutului 
de mine din Petroșani, a avut 
loc faza orășeneasca a campio
natului individual de tenis de 
masă, la care au luat parte cei 
mai buni jucători și jucătoare re- 
prezentînd asociațiile sportive 
Minerul Petrila, Voința Petroșani, 
30 Decembrie, Știința Petroșani, 
Minerul (Școala profesională) și 
Sondorul din Lupenî.

In urma unor întreceri extrem 
de disputate, titlul de campion 
al Văii Jiului pe anul 1961 a re
venit jucătorului Hannig Emeric 
de la Minerul Petrila (la băieți) 
și Tindele Lucia de la Sondorul 
Lupeni (fete).

gol, Jiul pune stăpînire pe joc, 
creind cîteva faze frumoase. Go
lul al doilea survine în minutul]; 
62 cînd după o combinație fru- 
moașă între Crăciun și Nertea, I; 
ultimul deschide în fața porții și<] 
Ciurdărescu reia cu capul. ]>

In minutul 71 Dinu deschide ]■ 
pe Peretz și acesta de la 16 me-,] 
tri reia sub bară fixînd astfel', 
scorul de 2—1 cu care s-a în-A 
cheiat partida. »

Formațiile — JIUL: Grams 
(Crîsnic) — Romoșan (Cazan),? 
Tîlvescu, Farkaș — Cosmoc, Cri- < 
■șan/ — Toth, Crăciun, Ciurdăreă s 
cu, Gabor, Manea (Nertea).? 
C.F.R. ROȘIORII DE VEDE : J 
Birtașu (Voica) — Georgescu, ? 
Dobrescu, Pintică -*• Guță, Dinus 
— «Tiță, Peretz, Coteț, Copataș, ? 
Tăbîrcă. <

C. BANATEANU >

Faptele nu pot fi ascunse

—=*=

VOLEI l
Echipa de volei Jiul Petroșani, > 

care activează în categoria A în î 
ziua de 19 martie 1961 a susți- > 
nut la Galați ultimul joc din tur? 
și după cum este știut, după o S 
luptă extrem de dîrză victoria a 5 
revenit jucătorilor noștri cu 3—2.<

La 26 martie a. c. tot în depla-S 
sare susținînd primul meci din? 
returul campionatului pe 1960/61, < 
echipa Jiul Petroșani a obținut o> 
altă meritată victorie în fața e-? 
chipei C.C.A. Buaurești: 3—1 ‘

Sala clubului —■»—
Constructorul în pe marginea unui urosas 
care avea loc 
procesul lui State 
Dumitru era arhiplină. Din toată 
Valea Jiului veniseră aici gestio
nari, vînzători, casieri și mani- 
pulanți ai magazinelor O.C.L. 
pentru a condamna faptele să
vîrșite de fastul gestionar State 
Dutaitru, arestat pentru delapi
dare din avutul obștesc.

Cazul care s-a judecat a ară
tat că se mai ivesc ici, colo ele
mente înapoiate, avînd o educație 
învechită, bazată pe concepții 
burgheze, care vrînd să trăiască 
în huzur fură din munca altora, 
din avutul obștesc. Aceste ele
mente declasate, lipsite de con
știință sînt dușmani ai poporu
lui. Ele se exclud* singure prin 
faptele lor din societatea noas
tră pe care o făurim prin muncă 
cinstită și plină de abnegație

Pe fețele celor prezenți în sală 
se citea indignare, revoltă împo
triva faptelor gestionarului State 
Dumitru, fapte cu care a vrut să 
păteze încrederea și stima cu ca
re sînt priviți lucrătorii comer
țului nostru socialist

Alături de ceilalți oameni ai 
muncii, lucrătorii din comerțul de 
stat au pornit să traducă în fapte 
istoricile hotărîri ale celui de-al 
Ill-lea Congres al partidului. Zi 
de zi ei se străduiesc ca printr-o 
deservire ireproșabilă, atentă și 
conștiincioasă a oamenilor mun-

cii să-și îndepli
nească sarcinile. 

Inșelînd încre
derea organelor 

din comerț, gestionarul State Du
mitru, timp îndelungat cît a fost 
responsabil al magazinelor nr 10 
și apoi nr. 4, a furat în mod sis
tematic, prin manevre abile, su
me importante de bani. Din anul 
1959 și pînă la sfîrșitul lui 1960 
cînd a fost demascat, el a sus
tras suma de 43.374 lei.

Prins asupra faptului el nu a 
mai putut tăgădui furtul comis. 
In fața organelor judiciare, a fost 
nevoit pe baza faptelor să-și re
cunoască 
vîrșit.

Pentru 
Dumitru
deșpsa. Cei 8 ani și 6 luni de 
închisoare corecțională, 4 ani in; 
terdicție corecțională, confiscarea 
totală a averii și obligativitatea 
de a înapoia în întregime suma 
delapidată arată cît de dreaptă 
este judecata 
toți cei care 
obștesc.

Pe de altă
scos în relief lipsa de vigilență 
și credulitatea unor organe din 
comerț care astfel au dat posi
bilitatea lui State să fure. Așa 
cum s-a dovedit tocmai lipsa de 
vigilență a dat posibilitatea lui 
State Dumitru să fure nestînjenit 
și în mod sistematic.

Procesul a dovedit că indife
rent de metodele folosite sau na
tura fraudelor, făptașii mai de 
vreme sau 
tea scăpa 
poporului.

hoțiile pe care le-a să-

fraudele săvîrșite State 
și-a primit pe drept pe-

poporului fa(ă de 
atentează la avutul

parte, procesul a

% conșDincioasa a oamenilor mun-
С ‘ Л ЛЛЛчг-Л Г*т1

I
«
«CABANELE VĂ AȘTEAPTĂ

І
______ 1 

și vulcă- j 
ritică din 1

♦

!î
t

4 — ~ ......a...» y. .u. ■
ț tic. Mai mult însă : în ambele ] 
» echipe exista 3—4 jucători ca- 4
* re nu știu să facă altceva decît ]
• să lovească adversarul. Ambii ; 
j antrenori (Avram de la Vulcan ♦

I
și Hegeduș de la Aninoasa) au • 
fost de acord că echipele sînt î 
slab pregătite, că acești copii j 
au învățat mai mult să loveas- ♦ 
Că și „să intre tare" decît să J 
joace fotbal. E foarte grav însă J 
; că la cei doi antrenori nu se v 
J manifestă dezaprobarea, comba- * 
j tetea atitudinii jucătorilor. Este f 

• necesar ca secțiile de fotbal de < 
J la Aninoasa și Vulcan să ana- ♦ 
♦ lizeze activitatea celor doi antre- î 
♦ nori și în special felul în care j 
î aceștia se ocupă de educarea ♦ 
• fotbaliștilor juniori.
♦ ______  .

Deși nu a apărut încă podoaba de primăvară a pomilor — florile — iar iarba nu a căpătat 
verdele închis a lui april, totuși soarele cald anunță că primăvara a venit. Mai mult ca oricînd acest 
anotimp îndeamnă la plimbări, excursii; la turism; sportul tuturor vîrstelor. In minunatele locuri pi- 
tortști din împrejurimile Văii Jiului cabanele sînt gata pregătite pentru a-și primi ospitaliere turiștii.

IN CLIȘEU: Cabana Rus* ridicată cu 3 ani în urmă pe coasta cu acelui nume.
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mai tîrziu nu vor pu- 
de pedeapsa dreaptă a

C. GOTQȘPAN

In numai 6 ore
10 tone fier

în cursul zilei de vineri, tinerii 
din sectorul VI investiții de la mi
nă Lonea au organizat o acțiune 
de colectare a fierului vechi de la 
gurile de mină 1 și II. Muncind cu 
entuziasm cei aproape 30 tineri 
au reușit să colecteze în numai 6 
ore peste 10 tone fier ѵесЫ.

1 In această acțiune s-au eviden
țiat îndeosebi tinerii Boblea Tra
ian, secretarul organizației de bază 
U.T.M. din sector, Merca loan, 
Oancea Grigore, Florea Viorel și 
alții.

In total tinerii de la mina Le
nea au colectat în acest an aproa
pe 50.000 kg. fier vechi. ,

4
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Alegerile în grupele sindicale

IntSrirea disciplinei 
în centrul discuțiilor

VIIINe aflăm la sectorul 
transport subteran de la mina 
Lonea. La data și ora fixată a 
început adunarea generală a gru
pei sindicale pentru prezentarea 
dării de seamă și alegerea orgar 
nizatorului de grupă și a celor
lalți activiști obștești ai grupei 
sindicale nr. 6.

Muncitorii ascultă darea de 
scamă prezentată de tov. Chițoiu 
loan. Ea oglindește modul în ca
re s-a organizat întrecerea în 
grupa sindicală, felul cum mun
citorii de la transport au sprijinit 
activitatea brigăzilor de mineri. 
Un loc Important l-a ocupat in 
cadrul dezbaterilor preocuparea 
grupei față de ridicarea continuă 
a calificării profesionale, fapt ce 
a contribuit la desfășurarea în 
bune condițiuni a transportului 
în subteran.

Din discuțiile purtate a reieșit 
contribuția membrilor de sindicat 
în lupta pentru calitatea produc
ției de cărbune. Majoritatea mem
brilor grupei s-au preocupat de 
alegerea șistului vizibil din căr
bune de pe banda principală, la 
culbutorul de cărbune și în spe
cial la ieșirea vagonetelor din co
livie.

Pe lîngă realizările importante 
obținute în producție, în cadrul 
grupei s-au manifestat și unele 
lipsuri. De aceea, cei care au luat 

, cuvîntul nu s-au mărginit să a- 
rate numai succesele înregistrate 
ci au scos la iveală și anumite a- 
bateri ale unor salariați de la dis
ciplina în muncă. Așa de exem
plu, tov. Jurca loanv Vințan 
Gheorghe și alții care au luat cu
vîntul, au arătat că în grupa sin
dicală nr. 6 mai sînt unii mun
citori care lipsesc de la lucru. 
Printre alții ei au arătat că frî- 
narul Cioara Nicolae, este un 
exemplu negativ in această pri
vință. Prin lipsa nemotivată -de la 
serviciu el provoacă greutăți In 
buna desfășurare a transportului. 
De asemenea și tovarășii Mun>- 
teanu Marcu și Morăraș loan, au 
scos la iveală unele lipsuri în a- 
ceastă direcție. Ei au mai arătat 
și faptul că responsabilul cu asi
gurările sociale din cadrul gru
pei nu a vizitat la domiciliu pe 
muncitorii care au fost bolnavi, 

vntt s-au interesat de aceștia.
După încheierea discuțiilor s-a 

trecut la alegerea noului activ al 
grupei sindicale. Cei aleși s-au 
angajat să ducă la îndeplinire 
noile sarcini ce stau în fața gru
pei.

V. HLOPEȚCH1 
secretarul comitetului sindicatului 

minei Lonea

tuiqwrind prin осеоиЬл 
ic< luPitcdeu ріе^опл'.'йш.

■. ti a. Cercului de muncă 
ț

Seară de seară la club
Minerii petrileni s-au obișnuit 

ca în orele lor libere să-și pe
treacă o parte din timp la club. 
Aici eu loc diferite activități in
teresante și educativer concursuri, 
spectacole, repetiții, recenzii. La 
toate acestea petrilenii participă 
cu plăcere. Cei mai obișnuiți prie
teni ai clubului sînt însă tinerii. 
Ei vin aici pentru a lua parte 
în special la repetițiile formații
lor artistice care se pregătesc pen
tru cel de-al VI-lea concurs. Re
petițiile lor sînt deci în toi.

I

„Aspecte dintr-o zi de muncă 
de la mina Petrila**...

...Așa își intitulează brigada 
artistică de agitație noul său pro
gram, pregătit special pentru 
concurs. Cei 15 membri ai bri- 
făzii conduse de Drăgănescu 
lihai s-au străduit să surprindă 

cele mai importante aspecte din
tr-o zi de muncă, să evidențieze 
ce e bun și bineînțeles să critice 
ceea ce e rău. La baza întocmirii 
programului brigăzii au stat Di
rectivele CC. al P.M.R. privind 
criteriile de întrecere în cinstea 
aniversării partidului și anume 
calitatea cărbunelui, a reparațiilor 
etc. In program sînt popularizate 
astfel brigăzile care în munca lor 
pun accentul pe calitate. Astfel 
sînt remarcate succesele brigăzi
lor conduse de Michiev Gheorghe, 
Haidu fuliu și Bartha Francisc.

In program sînt totodată sati
rizate unele aspecte negative. 
Așa de exemplu este criticat cu 
asprime serviciul tehnic al minei 
care nu dă atenția cuvenită fo
losirii în întregime a mașinilor 
de încărcat. Sînt criticați gospo
darii Popa Viorel și Gsenteri 

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

Calitatea produselor — 
obiectivul nr. 1 la D. R. U. M. P

(Urmare din pag. l-a)

nr. 1.
venit pentru 'întregul colectiv de 
la U.R.U.M.P. obiectivul

Așa de pildă, într-una din a-v 
dunările generale ale organiza
ției de bază de la turnătorie, co- 

'“riiunîștu au discutat cu viu inte
res măsurile care trebuie luate 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor, pentru ca din secție 
și din uzină să nu iasă nici o 
piesă asupra calității căreia jsă 
existe suspiciuni. Printre alte 
măsuri adunarea generală a re
comandat grupelor sindicale să 
discute în consfătuirile de pro 
ducție despre calitatea produse
lor. După consfătuirile grupelor 
sindicale n-au întîrziat nici mă
surile. Astfel, la o comandă de 
roți de vagonete deși ele nu au 
fast rebutate a fost luată în dis
cuție pe întreaga secție aspectul 
lor care nu făcea cinste brigăzii 
care le-a turnat. Sau un alt e- 
xemplu. S-a întîmplat ca un nu
măr de obturatoare pentru roți 
de vagonet să fie turnate greșit 

Ioan care nu s-au îngrijit de bu
na funcționare a băii.

Prin conținutul său axat pe 
problemele importante ale proce
sului de producție de la mina 
Petrila cît și prin realizarea ar
tistică a programului, colectivul 
acestei brigăzi dovedește o bună 
orientare în alegerea și selecțio
narea materialului.

de

de

Prietenii cintecului 
și cei ai penelului

Alături de brigada artistică 
agitație membrii formației de cor
se străduiesc să se prezinte cît 
mai bine în fața juriului celui 
de-al VI-lea concurs cu un pro
gram cît mai bun. In acest scop 
s-a căutat ca repertoriul corului 
să fie îmbogățit cu noi cîntece 
și în special din cele închinate 
partidului și vieții noi a oameni
lor muncii. Repertoriul cuprinde 
între altele: „Partidului slavă" 
de M. Constantin, „Republică, 
măreață vatră" de I. Kirițescu, 
„Frumoasă-i viața de miner" 
V. Popovici și altele.

In vederea sărbătoririi aniver
sării partidului se pregătesc și ti
nerii artiști amatori, membri ai 
cercului de artă plastică. Ei pre
gătesc, printre alte lucrări, o ex
poziție cuprinzînd aspecte din 
lupta și viața minerilor din trecut 
și de azi. Prin lucrările lor tineri 
ca Heghi Zoltan, Petruș Gheor- 
ghe, Pop Iosif, Barbu Mihai și 
alții s-au făcut cunoscuți și la 
alte expoziții.

Astfel seară de seară la club 
au loc diferite activități, la care 
petrilenii participă cu drag.

R. BAL ȘAN 
corespondent

din fontă albă în loc de fontă 
cenușie. Defecțiunea a fost sesi
zată la secția mecanică. Această 
situație a fost pusă în fața con
sfătuirii grupei sindicale. Roțile 
cu pricina au fost aduse în sec
ție și brigada de topitori fiind s 
pusă față în față cu rebutul a 
primit o lecție bine meritată pe 
care și-a însușit-o.

Organizația de bază — secre
tar tov. Botică Ștefan — nu scapă 
din vedere nici o clipă sarcina 
de-a îmbunătăți necontenit cali
tatea produselor, dte a reduce la 
minimum procentul de rebuturi. 
Ea îndrumă colectivul să spo
rească neîncetat exigența pentru 
calitatea lucrărilor.

Colectivul de la U.R.U.M.P. își 
dă pe deplin seama de marea 
importanță a Directivelor partidu
lui. Fiecare muncitor înțelege că 
lupta pentru calitatea produselor 
nu se oprește la realizările de pî- 
nă acum, că trebuie căutate căi 
noi care să aducă satisfacții noi 
atît pentru cei ce pe drept cu- 
vînt se pot mîndri că au produs 
utilaje și piese de calitate cît și 
celor care se folosesc de ele.

Raportează brigadierii muncii patriotice
Cu angajamentul înfăptuit

Tinerii brigadieri ai muncii 
patriotice de la preparația Lu- 
peni s-au angajat la începutul 
acestui an să colecteze în cursul 
anului 1961 o cantitate de 70 
tone fier vechi. In ultimile săp- 
tămîni însă, de cînd în rîndul 
colectivului uzinei a pornit o în
suflețită întrecere socialistă pen
tru a cinsti aniversarea parti
dului cu realizări de seamă, 
cele 9 brigăzi utemiste de mun
că patriotică și-au intensificat 
activitatea. Ele au intreprins nu-

’> meroase acțiuni pentru colecta- 
,1 rea flerului vechi. In cadrul a- 
? cestor acțiuni brigăzile de mun

că patriotică de la preparație ap 
reușit să-și întreacă angajamen
tul luat la începutul anului, în 
privința colectării fierului vechi. 
Tinerii preparației au expediat 
pînă acum oțelarilor hunedoreni 
151 tone fier vechi. S-a eviden
țiat îndeosebi brigada de muncă 
patriotică din sectorul trans
port, al cărui responsabil este 
uteraistul Szeleș Iosif. Această 
brigadă a Cîștigat drapelul roșu

stă la baza noilor angajamente 
de la Vulcan
rezultate mai slabe pentru a fi 
ridicate la nivelul îndeplinirii tit
mice a sarcinilor de plan. In a- 
ceastă privință un mare sprijin l-au 
dat organele sindicale care au an
trenat în întrecerea socialistă pe 
profesii tot colectivul minei, l-a 
dat exemplul unor comuniști ca 
Hunyadi loan, Bordea Emanoil, 
Bojte Pavel care au preluat con
ducerea unor brigăzi mai slabe. 
S-a îmbunătățit mult și munca 
tehnicienilor și maiștrilor mineri.

In acest fel, prin munca asiduă 
2І de zi, mai bine organizată, co
lectivul minei a produs în I960 
de 17 ori mai mult cărbune decît 
în primul an de producție indus
trială după redeschiderea minei, 
în 1951.

Minerii de la Vulcan continuă 
să obțină succese și în acest an. 
Pe mină, productivitatea muncii 
a sporit în martie la peste 1,060 
tone pe post, din 25 martie se 
extrage cărbune în contul celui 
de-al doilea țrjmestru al anului. 
In abataje se duce o susținută 
muncă pentru extragerea de căr
bune mult și cu cît mai puțin 
șist vizibil în el. Multe din pro
punerile minerilor pentru îmbu
nătățirea calitativă a cărbunelui 
extras au fost deja îndeplinite. 
Datorită bonificațiilor primite 
prin respectarea indicilor de ca
litate, a economisirii materiale
lor, a creșterii producției și pro
ductivității muncii, pe mină~ s-au 
economisit peste plan în două luni 
mai bine de 230.000 lei.

In întrecerea socialistă în cin
stea aniversării partidului, mine
rii de la Vulcan s-au angajat să 
îmbunătățească calitatea cărbu
nelui cu cel puțin 1,6 la sută, să 
obțină pe această bază și prin 
creșterea productivității muncii e- 
conomii suplimentare la prețul de 
cost de 1.300.000 lei în acest an 
și să extragă peste plan cel pu
țin 10.000 tone de cărbune coc
sificabil.

Rezultatele obținute pînă acum 
de minerii vulcăneni constituie un 
exemplu pentru toate colectivele 
miniere din Valea Jiului.

ing. GH. DUMITRESCU

ale minerilor
In mijlocul minerilor dc la Vul

can se află de cîteva săptămîni cea 
mai înaltă distincție ce 
în întrecerea socialistă 
drapelul dc exploatare 
Colectivul acestei mine 
lat o bogată experiență _____
Minerii de aici au obținut succe
se mari în producție atît în I960, 
perioadă pentru care au fost dis
tinși, dt și în primele două luni 
din acest an.

Ca să vorbim despre experiența 
colectivului de la mina Vulcan tre
buie început de la o situație cam 
neplăcută. în anul trecut, primul 
trimestru s-a încheiat cu serioase 
deficiențe. Mina rămăsese sub plan 
cu peste 1.600 tone de cărbune, 
la productivitatea muncii realiză
rile erau mai mici decît planul cu 
circa 70 kg. de cărbune pe post, 
iar pierderile la prețul de cost 
erau atunci de 1.100.000 lei. Pen
tru înlăturarea acestor lipsuri s-a 
primit un sprijin susținut din par
tea organelor de partid, a comu
niștilor. La mină s-au făcut două 
ședințe de analiză temeinice, una 
de către comitetul de partid, alta 
din partea biroului Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani. A- 
tunci s-au analizat aprofundat toți 
indicii de plan ai minei, s-au scos 
în evidență lipsurile, cauzele lor 
și s-a alcătuit un plan de măsuri 
pentru redresarea minei.

Rezultatele n-au întîrziat să 
vină. Minusul de producție a fost 
recuperat, s-au dat peste plan pî- 
nă la sfîrșitul anului 1960 mai 
bine de 21.300 tone de cărbune, 
dintre care 11.600 tone de cărbu
ne cocsificabil, cantitate obținută 
pe seama creșterii randamentului 
mediu la 0,945 tone pe post iar 
economiile peste plan au însumat 
la finele anului 863.000 lei. S-a 
îmbunătățit de asemenea conside
rabil calitatea cărbunelui extras. 
Mina a înregistrat cel mai mic 
consum specific de lemn de mină 
pe bazin: 37,80 m.c./1000 tone 
de cărbune.

Munca s-a schimbat radical, 
accentul principal punîndu-se pe 
sprijinirea brigăzilor care obțineau

-----------------O-
PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

«e acordă 
pe bazin : 

fruntașă.
a acumu- 

de muncă.

„Minerilor, iocuinfe mai multe”
Multe sarcini stau în fața con

structorilor din Valea Jiului în 
acest an. Printre acestea sînt 
darea în folosință a 816 aparta
mente noi, 3 școli cu cîte 16 cla
se, 3 centrale termice noi și alte 
lucrări. In articolul cu titlul de 
mai sus publicat la 24 ianuarie, 
s-au arătat realizările de pînă a- 
cum ale constructorilor ca și me
todele pe care trebuie să le apli
ce pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan

In timpul de peste două 
luni scurs de la publicarea arti
colului, unele șantiere ca Vulcan, 
Lupeni, n-au reușit să-și organi-

de brigadă de muncă patriotică 
fruntașă pe oraș.

Tmerii mineri ia colectarea 
fierului vechi

217,7 tone — iată cantitatea 
de fier vechi colectată în cursul 
primelor trei luni ale anului de 
tinerii mineri din Lupeni. Ac
țiunea de colectare a flerului ca 
și lupta pentru sporirea produc
ției de cărbune cocsificabil, con
stituie o preocupare de seamă a 
tinerilor mineri încadrați în bri
găzile utemiste de muneă patrio
tică. In fruntea acțiunilor <fe co
lectare a fierului vechi s-au si
tuat brigăzile de muncă patrio
tică din sectoarele 1 В și IX pre
cum și elevii școlii profesionale 
S-au evidențiat utemiștii losub 
Zenică, Filip Nicolae, Huda Mi
hai, Kacso Carol, Flore a 
rean, Nuță loan și alții.

Din realizările 
tinerilor filaturiști

înfrumusețarea fabrici^ а 
curții întreprinderii și a cartie-

zeze astfel activitatea îneît , să 
respecte termenele de dare în fo
losință. Astfel, la Vulcan n-au 
fost predate blocurile A și В cu 60 
apartamente. Aceasta arată că to
varășii din conducerea șantieru
lui 7 Lupeni nu au luat măsurile 
necesare pentru realizarea ritmi
că a planului de dare în folosin
ță. In același timp, n-au răspuns 
nici redacției.

După ce anul trecut acest șan
tier n-a dat nici un bloc în folo 
stată, conducerea lui vrea să con
tinue cu aceleași lipsuri și în a- 
cest an ?

rului unde locuiesc — acestea C 
sînt doar cîteva din obiectivele 
tinerilor din brigăzile utemiste S 
de muncă patriotică de la fila- ]• 
tura Lupeni. j»

De Ia începutul anului tinerii (' 
din fabrică au efectuat 3700 ore £ 
de muncă voluntară. Iată cîteva ț 
din acțiunile lor: J

Tinerii întreprinderii au hotă- j 
rîț să amenajeze în curtea fa* ( 
bricii un parc. Pînă în prezent < 
ei au săpat 25 gropi unde vor 
sădi pomi ornamentali, au con-

( 

\ 
struit un gard de beton, pentru j 
împrejmuirea parcului. Au lu- J 
crat de asemenea la înfrumuse- I 
tarea cartierului filaturii, ame- 'j 
nafînd una din străzile ce duc | 
de la fabrică la blocurile fabri- t 
cii pe o distanță de 200 m 1. J 

S-au evidențiat în acțiunile/ 
întreprinse tinerii Iașdievici Al- ’ 
bina, Gherghina Doina, Văduva | 
Anuța, Pascu Rozalia, Iepure) 
Ștefan, Datcu Ion, Demeter La- 
zăr.



STEAGUL ROȘU

zborutai ©mutai în spapn coswc
MOSCOVA 27 (Agerpres) — 

TASS transmite :
Lansarea cu succes a navei- 

satelit sovietice și aterizarea ei 
precisă în regiunea stabilită re
prezintă încă o verigă în pregă
tirea zborului omului în spațiul 
cosmic, a declarat cunoscutul om 
de științe sovietic; prof. Gheor- 
ghi Pokrovski.

Intr-un interviu acordat unui

cu cercetarea 
ale atmosfe- 
vor ajuta la 
iar ulterior

Se pregătește pasul 
hotărîtor

DELHI 21 (Agerpres)
Intr-o convorbire cu corespon

dentul agenției TASS cunoscutul 
savant englez prof. John Bernal 
care participă la sesiunea de 
Delhi a Consiliului Mondial 
Păcii, a salutat noua victorie 
științei și 
■cucerirea 
experiență, 
dovedește 
Uniunii Sovietice 
pasului 
unui om în Cosmos".

la 
al 
a 

întehnicii sovietice
cosmosului. „Această 
a spus prof. Bernal, 

progresul continuu al 
în pregătirea 

hotărîtor — trimiterea

corespondent al agenției TASS 
prof. Pokrovski a subliniat că 
știința pune zborurile omului în 
Cosmos în legătură 
păturilor exterioare 
rei. Datele obținute 
prevederea timpului 
la dirijarea lui.

în ultimă analiză, acest lucru 
va salva omenirea de secetă; în
ghețuri, inundații și de multe alte 
calamități naturale. Se înțelege 
că această perspectivă are o im
portanță excepțional de mare pen
tru întreaga omenire, a declarat 
G. Pokrovski. ;

Prof. Pokrovski a arătat că 
marele număr de experiențe e- 
fectuate în Uniunea Sovietică au 
drept scop asigurarea securității 
depline în timpul zborului omului 
în Cosmos. Caracterul umanitar 
al științei sovietice, a spus el, nu 
permite să se riște viața unui om 
și cere de la oamenii de știință 
cele mai depline garanții de se
curitate în efectuarea unei expe
riențe de importanță istorică cum 
va fi prima călătorie a omului în 
Cosmos.

O

In legătură cu situația din Congo
SALISBURY 27 (Agerpres) 
într-o corespondență din Salis

bury (Rhodesia de sud) ziarul 
„Sunday Expres" relatează că o- 
fițerul englez care este 
„căpitanul Brown" este 
dantul forțelor armate 
Chombe în Katanga.

Ziarul arată că acest „căpitan" 
a primi' ordinul să organizeze o 
fensiva împotriva trupelor guver
nului legal din Mânono (Katanga 
de nord) și în prezent se înde
letnicește cu instruirea „a cel 
puțin" 106 de mercenari albi care 
au sosit în Katanga venind din 
Rhodesia și Uniunea Sud-Africa- 
nă, sub masca de turiști. In pre
zent, în rîndurile populației albe

denumit 
coman- 
ale lui

din Africa de Sud și Centrală 
se fac recrutări pentru aviația 
Katangăi. In ziarele din Uniunea 
Sud~Africană au fost publicate 
anunțuri prin care doritorii sînt 
invitați să trimită declarații 
angajare agentului 
din orașul Lusaka.

Se crede, scrie 
„Sunday Expresă", 
pitan"

de
de recrutare

continuare 
acest ;,ca-

în 
că

speră să poată recruta un 
batalion cu un efectiv de 600 sol
dați albi care' va constitui grupul 
de șoc al legiunii străine în Ka
tanga. Ziarul subliniază că sol- 
dații lui „Brown" sînt înzestrați 
cu armament modern. Ei au la 
dispoziție mijloace de transport 
auto și mașini blindate.

■O----------------------

Lucrările celei de a lll-a Cwitomțe 
a popoarelor Africii

CAIRO 26 (Agerpres).
In raportul la cea de-a 3-a con

ferință a popoarelor Africii, care 
s-a deschis la 25 martie la Cairo, 
Abdulay Diallo, secretar general 
al Secretariatului permanent al 
Conferinței popoarelor din întrea
ga Africă, a trecut în revistă e- 
venimentele petrecute în Africa de 
la cea de-a doua conferință.

Conferința popoarelor Africii, a 
declarat Diallo, trebuie să mobi
lizeze opinia publică pentru 
tensificarea luptei în scopul 
berării întregii Africi.

Popoarele Africii trebuie 
tragă învățăminte importante
evenimentele petrecute în Congo.

Diallo a subliniat necesitatea 
de a întări unitatea și solidari
tatea popoarelor Africii, a tuturor 
forțelor naționale care luptă pen
tru independență'

A luat apoi cuvîntul președin
tele R.A.U., Nasser. El i-a salutat 
pe participanții la conferință și

in
el i-

să 
din

i-a îndemnat să adopte hotărîrl 
ferme care să ducă la lichidarea 
colonialismului în Africa. Ei a 
condamnat cu hotărîre tendința 
colonialiștilor și a agenților lor, 
de a dezmembra Congoul și a de
clarat : lupta care se duce în pre
zent în Congo este o luptă pentru 
eliberarea tuturor popoarelor a- 
fricane de sub jugul colonial.

Imperialismul continuă să-și 
manifeste tendințele rapace, a de
clarat Nasser, și după cum con
statăm din exemplul Congoului, 
încearcă din nou să-și restabi
lească dominația în această țară, 
pentru a-i jefui bogățiile. Dar se 
apropie sfîrșitul dominației colo
niale în Africa I

-----o-----

Avioane americane în sprijinul 
rebelilor laoțieni

BANGKOK 27 (Agerpres).
Corespondentul din Bangkok al 

agenției Associated Press a rela
tat la 26 martie că cinci avioane 
de tip „S-124" și zece avioane de 
tip „S-130" au aterizat la Bang
kok pentru a se alimenta cu com
bustibil sau a încărca armament 
și muniții destinate Laosului.

In cercurile S.E.A.T.O. s-a de
clarat, continuă corespondentul, 
că după alimentarea cu combus
tibil avioanele americane s-au în
dreptat spre aerodroamele tailan- 
deze aflate în imediata apropiere 
a graniței Laosului.

întâlnirea 
dintre A. A. Gromîko 

și K. Menon
NEW YORK 27 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 26 martie A. A. Gromîko, 

ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., s-a ftitîlnit cu K. Me
non, ministrul Apărării al Indiei 
și șeful delegației Indiei la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., și a 
o convorbire.

-----O-----

avut cu el

a sositA. A. Gromîko 
la Washington

WASHINGTON 27 (Agerpres). 
TASS transmite:

A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., a so
sit la Washington. La 27 martie 
A. A. Gromîko se întîlnește 
președintele S.U.A., Kennedy.

cu

Dezvoltarea 
transporturilor feroviare 

în R. P. Chineză
PEKIN 27 (Agerpres).
In anii puterii populare în R.P. 

Chineză s-a realizat un vast pro
gram de construcții feroviare, iar 
volumul transporturilor feroviare 
a crescut de zece ori în compara
ție cu anul 1949.

In China de sud-vest și dfe nord- 
vest unde înainte de eliberare a- 
proape că nu existau linii de cale 
ferată, astăzi există cîteva mii de 
km. In prezent, toate provinciile 
și regiunile autonome ale țării, 
cu excepția Tibetului, sînt unite 
prin linii de cale ferată. Se con
struiește o magistrală de cale fe
rată și în Tibet.

Se dezvoltă în ritm rapid și 
industria constructoare de loco
motive și vagoane, creată după 
eliberarea țării.

In timp ce în trecut în Chiria 
nu se lucra 
materialului 
uzinele din 
nian și alte
comotive, vagoane de marfă și 
de călători. In anii celui de-al 
doilea cincinal au intrat în func
țiune mari uzine constructoare 
de locomotive la Datun și Cian- 
cîun.

dfecît la repararea 
rulant, în prezent 

Dalnîi, Țindao, Se- 
orașe construiesc lo

FUNERALIILE LUI
BERLIN 27 (Agerpres)
La 26 martie locuitorii Berli

nului l-au condus pe ultimul său 
drum pe Heinrich Rău, fiu cre
dincios al poporului german care 
și-a consacrat toate forțele și cu
noștințele luptei pentru construi 
rea socialismului în Republica 
Democrată Germană.

Duminică dimineața în sala 
Congreselor din clădirea Comite
tului Central al P.S.U.G., unde 
se afla expus corpul neînsuflețit 
al lui H. Rau, erau prezenți W. 
Ulbricht ;prim secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președinte al Consi
liului de Stat, membri ai Biroului 
Politic al G.G. al P.S.U.G., depu-

HEINRICH RAU
tați în Camera populară, miniștri, 
reprezentanți ai organizațiilor ob
ștești, veterani ai mișcării mun
citorești germane, delegați din 
întreprinderile industriale.

în acordurile „Internaționalei", 
ofițeri din armata populară a 
R.D.G. au ridicat sicriul în care 
se afla corpul neînsuflețit al lui 
H. Rau și l-au scos din sală.

Cortegiul funerar s-a îndreptat 
pe străzile Berlinului spre cre
matoriu. Mii de berlinezi l-au 
condus pe H. Rau, într-o tăcere 
îndurerată, pe ultimul său drum.

La ceremonia de doliu a luat 
cuvîntul W. Stoph, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
R.D.G.

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

Ședința plenară 
Consiliului Mondial al Păcii
27 (Agerpres).

a
DELHI
In ședința plenară din diminea

ța zilei de 26 martie a Consiliu
lui Mondial al Păcii, a luat cu
vîntul reprezentanta Uniunii Sud- 
Africane Hilda Bernstein. Ea a 
criticat aspru politica guvernului 
Uniunii Sud-Africane care urmă
rește înăbușirea mișcării de eli
berare națională a popoarelor din 
această tară.

Delegații1 la sesiune au primit 
cu aplauze furtunoase apariția la 
tribună a lui Feng Fongsavang,

șeful delegației partizanilor păcii 
din Laos. Delegatul laoțian a ex
primat recunoștința caldă a po
porului din Laos față de mișca
rea mondială a partizanilor păcii 
pentru sprijinul acordat de aceas
tă mișcare luptei pentru liberta
tea și independența Laosului.

Au mai luat cuvîntul Setiadi 
Keksoprodjo (Indonezia), S. A. ' 
Dange, vicepreședinte al F.S.M., 
Velio Spano (Italia), Heinz 
Willmann (R.D.G.) și alții.

MITING LA DELHI
In piața Ramlila din Delhi 

avut loc un mitingi de masă în 
părarea păcii. La miting au par
ticipat peste 20.000 locuitori din 
capitală. Participanții la miting

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

a
ar

• * ere

Ciutntlla te [Htrtle elutike 
li R. P. Riiiaria

SOFIA 27 (Agerpres).
In R. P. Bulgaria se desfășoa

ră cu avînt construcția de noi 
centrale electrice și lărgirea celor 
existente. In regiunea Combina
tului metalurgic „Kremikovți" a 
început construirea unei termo
centrale care va avea o putere de 
56.000 kw. La centralele electri
ce „Batak", „Peștera" și „Aleko" 
se pregătește montarea de noi tur
bine. Pînă la sfîrșitul anului va 
intra în funcțiune cea de-a doua 
turbină a termocentralei „Marița 
Est".

au primit cu căldură apariția la 
tribuna pentru oaspeții de onoare 
a eminenților luptători pentru 
pace prof. John Bernal, Pandit 
Sunderlal, Nikolai Tihonov, pe 
membrii Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii. John Bemal și 
Nikolai Tihonov au rostit ctivîn- 
tărl la miting. Federația Națio
nală a femeilor din India a or
ganizat cu acest prilej o mare 
demonstrație pentru apărarea pă
cii, pentru interzicerea armelor a- 
tomice.

Mitingul, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de mare însufle
țire, a luat sfirșit seara tîrziu.

------------------- —■ 1 1 -------------------

Declarația președintelui Sukarno
DJAKARTA 27 (Agerpres)
Poporul indonezian nu va înce

ta lupta pentru retrocedarea Iria- 
nului de vest la Indonezia, pînă 
cînd nu va obține victoria, a de
clarat la 25 martie președintele 
Sukarno, luînd cuvîntul la mi
tingul care a avut loc la Pontia- 
naka. Irianul de vest, a spus pre
ședintele Sukarno, este o parte a

PHENIAN. La 25 martie, s-a 
încheiat cea de-a 9-a sesiune a 
Adunării Populare Supreme a Re
publicii Populare Democrate Co
reene. La sesiune a fost aprobat 
raptului cu privire Ia executarea 
bugetului de stat pe anul 1959— 
I960 și a fost adoptată legea cu 
privire la bugetul de stat al 
R.P.D. Coreene pe anul 1961.

de 
au 
în

TOKIO. Bazele militare ameri
cane din Japonia ocupă peste 300 
milioane metri patrați din terito-’ 
riul acestei țări. In afară de baze 
militare, aerodromuri, cazărmi. 
Statele Unite au la dispoziție 30 
de regiuni de coastă pe care le-au 
transformat în poligoane mariti
me militare.

ISTANBUL. Ziarul „ Vatan" 
critică poziția Turdei în proble-

ma colonială. „Este trist că dele
gatul turc s-a abținut de la votul 
în problema Angolei, scrie ziarul. 
Reiese că în O.N.U. noi sintem 
întotdeauna de parte colonialiști
lor.

ROMA. 1.200 de muncitori 
la șantierele navale din Triest 
ocupat aceste întreprinderi
semn dș protest împotriva refu
zului direcției de a le majora sa
lariile.

LONDRA. Mari demonstrații 
au avut loc la 25 martie în ora
șele șt satele din Cipru în cinstea 
Zilei independenței Greciei.

Cel care au luat cuvîntul la a- 
ceste festivități, precum și orga
nizațiile studenților greci din 
Cipru au chemat pe ciprioți să 
„lupte pentru realizarea indepen
denței și libertății depline",

republicii noastre. Poporul nostru 
trebuie să adopte o poziție fermă 
în această problemă. In pre

zent ne situăm pe poziția luptei 
împotriva olandezilor în toate 
domeniile — în domeniul politic, 
economic și militar.

în aplauzele furtunoase ale par- 
ticipanților la miting, președintele 
Sukarno a declarat: Irianul de 
vest trebuie să fie retrocedat re
publicii noastre și nu vom accepta 
nici un fel de compromis în a- 
ceastă problemă.

Invățămîntul superior 
în R. P. Polonă

VARȘOVIA 27 (Agerpres) 
Anul acesta institutele de învă- 

țămînt 
vor fi absolvite de peste 17.000 
tineri 
număr de specialiști 
6.00C ■— vor ti pregătiți în cadrul 
institutelor politehnice ; școlile 
superioare de agricultură vor fi 
absolvite de 2.500 studenți, șco
lile superioare de economie — 
de 870, iar alte facultăți de peste 
3.000 studenți.

In afară de aceasta vor fi în
cadrați în producție 3.300 de ti
neri medici, 700 absolvenți ai ins
titutelor pedagogice superioare, 
340 absolvenți ai institutelor 'de 
cultură fizică, 600 de absolvenți 
ai școlilor superioare de artă.

superior din R.P. Polonă

specialiști. Cel mai mare 
peste

PR06RAM DE RADIO
29 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatirf ' 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară, 9,30 
Roza vînturilor (reluare), 11,03 
Teatru la microfon: „In căutarea 
extraordinarului". Scenariu radio* 
fonic de I. D. Șerban, 13,05 Cîn- 
tece inspirate din lupta partidu
lui, 14,00 Din muzica popoarelor, 
15,10 Interpreți de muzică ușoară 
din R. D. Germană, 15,40 Pagini 
din lupta poporului pentru liber
tate, oglindită în creația compo
zitorilor noștri, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,30 In slujba patriei, 
18,15 Program muzical pentru 
fruntașii în producție din indus
trie și agricultură, 19,30 Muzică 
ușoară de Radu Șerban și Roman 
Tavernier, 21,15 Cine știe cîștigă 
(reluare). PROGRAMUL II. 14,30 
Almanah științific (reluare), 15,00 
Jocuri populare romînești, 15,40 
Muzică de estradă, 16,30 „Flori 
de primăvară" — program de 
muzică ușoară, 16,50 Curs de 
limba rusă, 17,15 Itinerarii vechi 
și noi: Reșița (reluare), 18.05 
„Pentru fiecare cîte o melodie", 
19,40 „Cu cîntecul și jocul pe me
leagurile bănățene", 20,10 Muzică 
dte estradă din țări prietene, 
20,30 In pas cu știința, 21,15 
Mari pianiști interpreted muzică 
de Chopin, 21,55 Moment poetic: 
Nina Cassian, 22,00 Cîntece, ro
manțe și jocuri.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
29 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Confidentul doamnelor; 
AL. SAHIA : Bătrîna pianină; A- 
NINOASA: Un cîntec străbate 
lumea : VULCAN : Norii părăsesc 
cerul; LUPENI: Asasinul din um
bră; BARBATENI: Primăvara; 
URI CÂNI: Normandie Niemen.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 8 Petroșani, Str. <3L Gheorgbiu-Dej nr. 56. Tel. Interurban 322 automat 269. Tiparul : „6 'iSugusl'! —• Poligrafie


