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Angajamentele de întrecere prind 

viață
+

Dezbaterea sarcinilor pe care Directivele partidului le pune 
în fața minerilor în întrecerea socialistă în cinstea aniversă
rii partidului, a constituit pentru colectivele de mineri din Va
lea Jiului un prilej de afirmare a hot&rîrii lor de a obține noi 
succese în muncă. Angajamentele noi, mobilizatoare pe care co
lectivele exploatărilor și le-au asumat în întrecere au și înce
put să prindă viață. Iată dteva
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* Comunicatul cu privire la Întrevederea A.A, Gromîko—D. 

Rusk.
* încheierea lucrărilor Congresului al 10-lea al P.C. din Norve

gia.
* LA(OS: Rebelii se retrag sub loviturile trupelor guvernului 
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Lucrările primei sesiuni a Marii
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Bonificații egale 
cu contravaloarea a 800 tone 

do cărbune
L'Și pînă acum, minerii de la 

Urifani au fost fruntași pe ba
zin în privința depășirii sarcini
lor de plan și în lupta pentru o 
cîț mai bună calitate a cărbune
lui extras. La 10 martie ei a- 
veau extrase peste plan 2766 tone 
de cărbune, întreaga cantitate 
extrasă avînd un procentaj de 
cenușă cu circa 2 la sută mai 
mic decît norma admisă. Acum, 
după 16 zile de muncă din mar
tie, depășirea de plan la Uricani 
a crescut la 3902 tone de cărbu
ne cocsificabil, iar procentajul de 
cenușă a scăzut față de normă 
cu 3,3 la sută. Aceasta înseamnă 
că pe martie colectivul benefi
ciază de bonificații pentru cali- 
fate egale cu contravaloarea a 

ceea
suc- 
pre-

fapte.
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circa 800 tone de cărbune, 
ce constituie un important 

■cjes în lupta pentru reducerea 
țului de cost.

în lupta pentru cărbune 
mult și mai bun se situează

jul de cenușă în cărbunele lor 
(inclusiv cele 3544 tone date 
peste plan) este de 29,4 la sută. 
Succesele obținute se datoresc 
unei munci mai bine organizate, 
înfăptuirii măsurilor prevăzute în 
planul de acțiune alcătuit cu o- 
cazia luării angajamentelor noi 
în întrecere. In fruntea luptei în- 
treguiiii colectiv pentru îndepli
nirea și depășirea angajamente
lor sînt minerii sectorului I care 
și-au depășit planul lunar la zi 
cu peste 2500 tone de cărbune. 
In acest sector muncesc brigăzi 
fruntașe în lupta pentru calitate 
cum sînt cele conduse de Cris- 
tea Aurel, deputat în Marea Adu
nare Națională, Mujnai Nicolae, 
Gall Mihai. Merită a fi eviden
țiată de asemenea munca rodnică 
a minerilor de la sectorul III. 
Brigada lui Schneider Francisc, 
a lui Liciu Vaier și celelalte bri
găzi ale sectorului și-au depășit 
în total planul la zi cu peste 440 
tone de cărbune de bună calitate.

Luni dimineața, la ora 10 la 
Palatul Marii Adunări Naționale 
s-au deschis lucrările primei se
siuni a celei de-a IV-a legisla
turi a Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne, a- 
leasă la 5 martie 1961.

In lojile rezervate invitaților 
erau prezenți fruntași în produc
ție din întreprinderi și instituții 
ale Capitalei, reprezentanți ai 
vieții științifice și culturale, ai 
organizațiilor oamenilor muncii, 
ziariști romîni și corespondent 
ai presei străine.

Deputății și invitații au întîm- 
pinat cu îndelungi aplauze pe 
conducătorii partidului și statu
lui. la intrarea lor în 
dințe.

In loja din dreapta 
luat loc tovarășii 
Gheorghiu-Dej, Chivu 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu, Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Dumitru Co- 
liu, Leonte Răutu, general de ar
mată Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Janos Fa- 
zekaș și Alexandru Bîrlădeaou.

In loja din stînga incintei au 
luat Ioc tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți membri ai Pre
zidiului Marii Adunări Națioiiale 
a Republicii Populare Romîne.

La începerea ședinței, deputa
tul Gheorghe Stoica, din circum
scripția electorală Giurgiu, se
cretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, a anunțat că, în

sala de șe-

incintei au 
Gheorghe 

Stoica,

conformitate eu’ prevederile Re
gulamentului de funcționare a 
Marii Adunări Naționale, lucră
rile sesiunii urmează să fie con
duse pînă la 
roului Marii 
nale, de cel mai în vîrstă 
al legislaturii.

Deputatul Mihai Gh.
din circumscripția electorală Cîm- 
pina, președinte de vîrstă, a ros
tit cuvîntul de deschidere a se
siunii.

Potrivit Regulamentului de fun. 
cționare a Marii Adunări Națio
nale, președintele de vîrstă tre
buie să fie asistat de doi depu- 
tați. La propunerea deputatului 
Ion Predescu, din circumscripția 
electorală Pătulele, regiunea Ol
tenia, 
nală
Anton 
scripția 
giunea 
col au, din circumscripția electo
rală Focșani, regiunea Galați.

La propunerea deputatului Flo
rian Dăn&lache, din circums
cripția electorală Vasile Roaită,

alegerea Bi-
Adunări Națio- 

deputat

Bujor,

Marea Adunare Națio- 
a ales
Moisescu, 

electorală
Galați, și Ștefan S. Ni-

pe deputății 
din circum- 

Matca, re-

orașul. București, făcută în nu
mele unui grup de deputați din 
Capitală și din regiunile Bucu
rești, Dobrogea, Brașov, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Oltenia și 
Ploești, Marea Adunare Națio
nală a ales în unanimitate prin 
vot secret membrii Comisiei de 
validare.

La propunerea deputatului 
Gheorghe Stan din circumscrip
ția electorală Beceni, regiunea 
Ploești, făcută în numele unui 
grup die deputați din regiunile 
Bacău, Mureș-Autonomă. Ma
ghiară, Galați, Argeș și Ploești, 
Marea Adunare Națională a ales 
în unanimitate prin vot secret 
membrii Comisiei de redactare a 
proiectului de hotărîre pentru mo
dificarea Regulamentului de fun
cționare a Marii Adunări Națio
nale.

La amiază, Comisia de vali
dare și Comisia de redactare a 
proiectului de hotărîre pentru mo
dificarea Regulamentului de fun
cționare a Marii Adunări Națio
nale snau întrunit în ședințe de 
lucru.
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DE ACEEAȘI VÎRSTĂ...
Se fin de mină fi aleargă după 
minge. Cu mare caznă o prind.

>« ♦«
mai 
bri

găzile conduse de Teodorescu 
jfancu. Oprea Dumitru, Hfițcan 
Vasile, Mischie Gheorghe și mul
te altele.

3544 tone de cărbune 
poște |Man; 29,4 h sută cornișă I

Colectivul minei Aninoasa și-a 
fixat în munca sa obiceiul ca în 
fiecare zi, o dată cu depășirea 
sarcinilor zilnice să raporteze și 
reducerea procentajului de cenu
șă în cărbune. In ianuarie, mi
nerii aninoseni au obținut boni
ficații pentru calitate în valoare 
de 186.000 lei, în februarie peste 
200.000 lei, iar acum procentâ-
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Cărbune energetic
.... — Angajamentele minerilor de la Дійпоаеа

Мійегіі, tehnicienii și inginerii de la exploatarea minieră Ani
noasa, însuflețiți de Directivele C.C. al P.M.R., hotărîțl s& întîm- 
pine mărețul eveniment din viața partidului nostru cu realizări 
deosebite și-au luat următoarele angajamente:

— Să îmbunătățească calitatea cărbunelui prin reducerea 
ținutului de, cenușă cu 1,7 la sută; -

— Să extragă peste prevederile de plan pînă la sfîrșitul 
lui 15.000 tone cărbune;

— Să extragă din abataje armate metalic 40.000 tone de 
bune peste planul tehnic pînă la finele anului.

— Să sporească productivitatea muncii cu 20 kg. cărbune pe 
post în medie pe an.

— Obținerea unor avansări medii lunare la abataje cu 3,4 m.1. 
peste plan pînă la finele anului.

— Reducerea consumului specific de lemn de mină cu 1,9 
tn. C./1000 tone pînă la finele anului.

— (HbHtetah unor economii peste plan de 1 leu/tona de căr
bune pînă la sfîrșitul anului.

con-

anu-

căr-

©
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într-una din zi
lele lui ianuarie, 
la sfîrșitul schim
bului III, tinărul 
maistru miner ' Păcuraru Arghir 
ieși cam indispus din'șut. Văzîn- 
du-1, mi-am dat deindacă seama 
că se intîmplase ceva, dar ce a- 
nume am aflat abia mai tîrziu. 
Cînd ortacul din schimbul urmă
tor îi dădu noroc bun, trezit par
că din frămîntările care îl făceau 
atît de posac, Păcuraru îi răspun
se la salut, apoi zise.

— Baci Andrei, nu prea mă 
simt în apele mele.

— De ce ? — îl întrebă aces-

TRECE
primul. Mai ales, să punem accen
tul pe calitate că așa cere parti
dul.

— De acord.
...Zilele au trecut și cei doi res

ponsabili de schimb urmăreau e- 
moționați rezultatele recepției.

DIN CARNETUL 
CORESPONDENTUL U l
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ta.
— Nu știu care au fost cauzele 

dar azi nu am reușit să-mi dau 
preliminarul.

— Apăi dacă-i așa să știi că 
n-am cu cine mă lua la întrecere, 
îi spuse maistrul Andrei Ignat.

— De ce baci-Andrei ?1 Sînt 
tînăr, azi am suferit un eșec, 
dar, de vrei dumneata, tot ne 
luăm la întrecere.

— Atunci știi ce, spuse Andrei, 
de azi, schimburile noastre să fie 
în întrecere.

— Bine baci Andrei, hai și ba
te mîna. Mai întîi să fixăm obiec
tivele întrecerii.

— Eu zic că cel care recepțio
nează mai multe tone pe schimb 
țji de calitate bună acela să fie

Primul bilanț al rezultatelor în
trecerii s-a încheiat la 1 martie.

Ultimul care trebuia să-și re
cepționeze producția era schimbul 
III condus de maistrul Andrei Ig
nat care mai avea de recuperat 
140 de tone cMbune ca să-l poată 
ajunge pC- tînărul Păcuraru care 
își încheiase recepționarea încă 
in schimbul L Păcuraru vedea de
ja întrecerea încheiată în favoa
rea Ivi. Bici Andrei însă nu s-a 
dat bătut. Schimbul III condus de 
el a trimis sort recepționarc cu 
50 vagonete mai mult de cît Pă- 
CUBMCU.

„Jft biteal sectorului locțiitorul 
șefului de sector ing. Boțea A-

Din ele reieșea 
că dfept rezultat 
al întrecerii între 
cele două schim

buri, în ziua de 28 februarie ia 
sectorul I al minei Petrila s-a în
registrat o producție record și că 
în luna februarie sectorul I a dat 
patriei peste prevederile planu
lui 2000 tone cărbune de bună Ca
litate, cîștigînd primul loc pe Ex
ploatare.

La aceste rezultate și-au adus 
contribuția și brigăzile conduse de 
Cucoș Gheorghe, Peter Victor, 
Demeter Ioan și altele.

Și la pregătiri s-au înregistrat 
rezultate frumoase. Spre exemplu, 
brigada condusă de Szeche Ște
fan a dat 16 m.1. de galerie peste 
prevederile planului. Rezultate a- 
semănătoare au obținut și brigă
zile conduse de Moldovan Zol- 
tan și Toth Iosif.

întrecerea între schimburile 
maiștrilor Andrei Ignat și Păcura
ru Arghir nu s-a încheiat însă. 
Ea se desfășoară cu entuziasm în
tre brigăzile din sector. întregul 
colectiv al sectorului I al minei 
Petrila ține să cinstească a 40-a 
aniversare a partidului nostru 
drag situinou-se la loc de frunte 
în întrecerea pentru cărbune mult 
și bun.

8

o
O clipă o privesc parcă mirați. 
Apoi, unul dă cu ea de pămînt. 
Rid amândoi veseli privind după 
gbemotocul roz care parcă se înal
ță către soare. Apoi se prind iar 
de mină și fug după mingei cate 
se rostogolește mai încolo. Doi 
lănci se joacă în razele mîngîie- 
taare ale soarelui 
de martie în jurul 
bloadui nr. 14 
unde locuiesc. Ce 
contrast și... ce a- 
semănare! Con
trast între blocul înalt, masiv fi 
nodtdețele acestea jucăușe; ase
mănare, pentru că atît blocul ma
re cît și țîncii aceștia sînt... de 
aceeași vîrstă. Da, blocul are... 2 
ani, iar copiii tot atîta.

Iată însă că jocul s-a oprit. 
Sărtducu și Marinei privesc mirați 
autocamioanele care vin în fața 
blocului vecin, nr. 15. In mașini 
oameni, mobilă, lucruri casnice. 
Au sosit noii locatari ai blocului 
nr. 15 dat în folosință ta 15 mar
tie. Oamenii încep descărcarea 
mafinilor, transportul lucrurilor în 
noile apartamente frumoase. Din 
mafini coboară însă fi copii gălă- 
giofi care iau rapid cunoștință de 
noul lor cămin.

Copiii sînt însă tot copii. Cu 
priviri sfioase gazdele mai .„vechi" 
fac cunoștință cu cei nou ventți, 
încep să se împrietenească. Și iată 
că după mingea jucăușă aleargă 
acum un grup întreg de neastîm- 
părați. Noii veniți au intrat 
marea familie 
noul bloc 15 
mente, care a

dul blocurilor din cartierul lăve- 
zeni fiind al 56-lea bloc dat în 
folosință pînă acum în acest nou 
cartier.

...Cartiertd Livezeni, crește an 
de an cu noi blocuri, locatari, 
copii. In acest an, aici vor ‘rfaâ 
fi predate în folosință încă 8 ’blo
curi noi cu 256 apartamente fru
moase. Blocurile К, 1, H, cu 96

l VOT 
la 

blocurile 
pini 

iar 
fi

în 
a celor mici, ca și 
(A) cu 36 aparta- 
intrat și el în rîn-

apartamente 
fi gata pînă 
1 Mai, i' 
L, M, N, 
la 23 August 
blocurile A 1 

A 2 pînă la sfîrșitul anului.
Aceasta înseamnă însă, că 

aceeași proporție va crește și 
milia celor mici, 
de aceeași vîrstă cu blocurile, cu 
cartierul. Pentru această familie, 
trebuie acordată o atenție mai 
mare anul acesta. Va fi necesar ca 
între blocuri să se amenajeze te
renuri speciale de joacă pentru cei 
mici, unde ei să-și petreacă timpul 
in siguranță, pentru a se evita să 
tasă afară pe șosea și să-și facă 
joaca in calea mașinilor.

Pentru cei mici se pot amenaja 
solarii, leagăne, bazine cu nisip, 
mici terenuri pentru jocuri cu min
gea iar pentru cei mai mărișori 
terenuri de handbal redus, volei 
etc. La aceasta sînt chemați să-și 
aducă contribuția constructorii, to
varășii de la l.L.L. și I.C.O. care 
să facă amenajările necesare.

Numărul celor de aceeași vîrstă 
— blocuri și copii — crește con
tinuu în cartierul Livezeni. Să li 
se poarte mai multă grijă.

MIHAI ȘTEFAN

în

care sînt cam
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GH. TANASE 
miner “ Petrii» 
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IN CLIȘEU: Vedere a cîtorva blocuri din noul cartier Vis- 

coza III —. Lupeni.



Miaerul a pierdut uu puact prețios
Dacă Jntr-o.parSdĂ! ей o echi

pă oare ițiseste'superioară. pier
derea umHkpunct sau o. înfrînge- 
re nu supără prin logica rapor
tului dtelforțe, în schimb atunci 
cînd cedezi un punct unei echipe 
inferioare în acel joc nuAmai.-poa- 
te fi „explicabil". Așa s-a întîm- 
plat duminică la Lupeni.

Timpul minunat, prima con
fruntare din returul campionatu
lui și „debutul* 1 ieșenilor în Va
lea Jiului, iată ce a făcut ca sta
dionul din Lupeni să fie pur și 
simplu asaltat de un număr re

fs

cord de spectatori cărora organi
zatorii:.. slab organizați nu le-au 
făcut față. Deși în echipa Mine
rului nu s-au făcut schimbări, 
Spectatorii așteptau totuși o 
schimbare în ceea ce privește ja
cul presupunînd că pauza de iar
nă a fost just folosită. In prima 
repriză într-adevăr Minerul a fă
cut un joc bun, cu pase rapide, 
a șutat mult la poartă, a dat do
vadă de voință, de putere de lup
tă, ;calm. Toate acestea au făcut 
ca Minerul să conducă cu 1—0 
prin golul înscris de Szoke în 
mitKitul 32 printr-un șut puter
nic de la 16 m. Dar numai re
priza I... Este adevărat că în 
tot jocul oaspeții nu au pus la 
„încercare" echipa locală, deoa
rece ei au o formație încă nesu- 
dată, cu o apărare nesigură, cu 
o înaintare individualistă, cu 
mijlocași nerutinați. Tocmai de 
aceea au fost nemulțumiți spec
tatorii pentru că Minerul ar fi 
putut cîștiga ușor și chiar la scor 
dacă ar fi căutat să joace pînă 
la sfîrșitul partidei la nivelul 
primei reprize. Dar lupenenii au

NOTĂ

De ce nu sînt locuri ?
de spectatori 

după amiază
Uri Mare număr 

prezenți duminica 
la meciul de fotbal de la Lupeni 
au Stat pe bănci improvizate, că- 
ț ir ați pe pomi, pe garduri ori în 
picioare. Cei din tribune au fost 
de asemenea în permanență ,da 
presă". Fiecare spectator s-a în
trebat pe bună dreptate : de ce 
perioada de iarnă a fost folosită 
numai de fotbaliști pentru a se 
pregăti și nu a fost folosită și 
de consiliul asociației Minerul 
pentru lărgirea tribunelor stadio
nului î Conducătorii altor asocia
ții au fost alături de echipele 
lor In perioade de pregătire, fă- 
cînd tptul ce spectatorul să se 
siftțgl dt mai bine.

ы poate pentru a cincea oa
ră dud asociația sportivi Minerul 
Lupani fi In special secția de 
fotbal tint criticate pentru proasta 
o. nr ar a competițiilor. Cu toa
te" acestea, și duminică oamenii 
de pe stadion s-au purtat urii cu 

greșit în ptsmukBtfrHl-peatru că 
s-au jucat ctt<rezuJtb*ul  în a doua 
repriză și au greșit tactic luînd 
jocul individual și <frn aproape 
deși oaspeții se apărau cu doi 
stoperi șî un inter retras.

Din' primul minut Minerul por
nește la atac. O centrare a lui 
Cucu îl pune pe Szoke în situație 
bună de șut, portarul respinge, 
iar Cucu reia forțînd pe Florea 
să respingă în corner. In minu
tul 4 Voica scapă singur, Kiss îi 
plonjează la picioare, reținînd 
balonul. Faza se repetă identic 

la poarta oaspeților între Țurcan 
și Fierea. In minutul 12 Matei 
ridică mingea peste Kiss, ieșit 
inoportun din poartă. Am cre
zut că e gol. Dar, în ultima in
stanță Corn an scoate mingea de 
pe linia porții prîntr-o foarfecă 
peste cap (vezi clișeul alăturat). 
Minerul trece din nou la atac, 
dominînd insistent. Oaspeții fac 
un adevărat zid de care se lo
vesc toate șuturile repetate ale 
lui Nisipeanu, Creiniceanu, Szo
ke, Cucu. In ultimul minut al 
primei reprize, Țurcan ratează 
cea mai mare ocazie de gol. Sin
gur în fața porții, de la doi me
tri trage... sus, un metru pește 
poarta goală. Și în repriza a 
doua Minerul înțepe „tare“. In 
minutele 47, 48 asistăm la două 
cornere în favoarea gazdelor. 
Apoi pe rînd Creiniceanu și Cucu 
ratează ocazii clare, trăgînd pe 
lingă poartă. In minutul 57, Cu
cu singur, la 10 m. șutează, dar 
spre poartă pleacă cu viteză nu 
mingea ci... gheata (!) In minu
tul 66, în plină dominare a Mi
nerului, un contraatac destul de

spectatorii, bruseîndu-i, jignindu-i. 
Organizatorii uită că de fapt me
ciurile de fotbal mt se desfășoară 
numai pentru cei 22 sie jucători 
plus 10—-15 membri ai conduce
rii asociației, ci pentru spectatori, 
pentru marele public, pentru oa
menii muncii, lată de ce, de ei 
trebuia să avem cea mai mare 
griji, lor si li se acorde toată 
atenția. Organizatorilor întilniri- 
lor de fotbal din Lupeni, de ne
numărate ori li j-a atras atenția 
asupra нопггЫfii rezervării locu
rilor necesare pari, dlor și altor 
persoane oficiale. Nici piuă in 
prezent bui organizatorii din Lu
pani nu au ficat nimic in această 
direcția manifestind o indolență 
inadmisibili.

Elite timpul ca secția de fotbal 
a asociației sportive Minerul Ur 
pem si treacă imediat ta discu
tarea și rezolvarea acestor pro
bleme.

anemic al oaspeților le aduce e- 
gaîarea. Un luft al lui Coman 
П pune pe Unguroiu în posesia 
mingii și acesta șutează înscri
ind. In minutul 72 Țurcan este 
schimbat cu Grigore într-un mo
ment de inspirație a antrenorului 
care ar fi fost mult mai eficace 
chiar din primul minut de joc. 
Peste două minute de la intra
rea sa, Grigore, atent, intercep
tează o minge trimisă cu mîna 
de portarul Florea la Moțoc pe, 
liniă de to rm și înscrie nestin
gherit. Oaspeții sînt complet de
rutați. Se pare că victoria Mine
rului este absolut sigură. Dar, 
poate din acest motiv, jucătorii 
lupeneni au început să joace ne- 
atenți, luînd jocul foarte ușor. 
Mai mult, la dteva contraatacuri 
ale oaspeților, apărătorii lupeneni 
se ceartă între ei, se jignesc, 
sînt nervoși. Toate acestea fac 
ca în minutul 88 Dan, deși pînă 
atunci bun, să dribleze în careu, 
să piardă în favoarea lui Un
guroiu care înscrie din nou, pro- 
fitînd de greșelile apărării noas
tre. Așa se termină și meciul; cu 
rezultatul dfe 2—2, Minerul pier*  
zînd un punct a cărui adevărată 
valoare o va simți probabil în 
ultimele etape. Numai să nu fie 
prea tîrziu...

A arbitrat corect Andrei Ra
dulescu — București, formațiile: 
MINERUL — Kiss — Plev, Co
man. Dan II — MIHAILA, MI- 
HALY — CUCU, Nisipeanu, 
SZOKE, Țurcan (din minutul 72 
Grigore), Creiniceanu.. C.S.M.S 
IAȘI : FLOREA — SANDU, Mo
toc, Dragomirescu — Foaie, Don 
— Matei, Alexandrescu (din mi
nutul 46 Avasilichioaie), Voica, 
UNGUROIU. Demian.

Foto-text M. DUMITRESCU
Q*- “

Duminica viitoare începe returul 
campionatului regional de fotbal, 
în vederea acestuia, echipa Mine*  
rul Aninoasa și-a continuat pre
gătirile întîlnind duminică la Lu
peni garnitura a H-a a echipei Mi-

Cîștigătorii spartaehladei
Ultima fază a întrecerilor spar- 

tachiadei de iarnă a tineretului, 
ediția 1960—1961, etapa a III-a 
orășenească, s-a desfășurat du
minică la următoarele discipli
ne : șah, haltere, trînte și gim
nastică.

Comisia de organizare a spar- 
tachradei a programat întrecerile 
de duminica în diferite localități 
pentru a da posibilitate unui 
număr mare de oameni ai mun
cii să le vizioneze și în același 
timp pentru popularizarea aces
tor sporturi în localitățile respec
tive (gimnastică la Lupeni, hal
tere și trînte la Petrila, șah la 
Petroșani). Dintre asociațiile

Se cunosc desigur rezultatele re
marcabile ale handbaliștilor noștri 
obținute peste hotare. In virtutea 
acestor succese, în toată țara hand
balul ia din zi în zi o dezvoltare 
tot mai mare. La Petroșani, de 
pildă, Școala sportivă de elevi pre
gătește aproape 200 de tineri și 
tinere sub îndrumarea unor profe
sori de specialitate.

Intre celelalte competiții sporti
ve, de o mare popularitate se bu-

------o

ІРорісе Vi li mdii al ййМШ 
адімаі

In etapa de duminică a cam
pionatului orășenesc de popice, 
formația Jiul Petroșani a obținut 
cea mai bună performanță din 
campionat, un adevărat record al 
Văii Jiului, la 200 bile mixte, 
4.844 p.d. Jiul a întrecut astfel 
formația Minerul Lupeni cu o di-

Știința Graîova —*
Peste 5000 de spectatori au a- 

sistat duminică la Craiova la în
tâlnirea amicală dintre . Știința 
Craiova și Jiul Petroșani. In pri
mele 25 de minute gazdele stăpî- 
nesc jocul, comMntnd frumos, în 
stilul lor cancteaitdc, !n plină vi- 

nerul din categoria A. Jocul pre
sărat cu multe faze spectaculoase 
a plăcut spectatorilor arătend că 
echipa din Aninoasa este un pre
tendent serios la titlul de cam
pioană regională.

sportive gazdă ale întrecerilor 
sparțachiadei,, cea mei bună or
ganizare a asigurat-o Lupeniul 
unde s-a desfășurat proba de 
gimnastică. înainte de a frece la 
consemnarea campionilor sparta- 
chiadei din acest an, sînt nece
sare unele remarci. Merită a fi 
evidențiată asociația sportivă 
Minerul Vulcan care a prezentat 
la concursul de gimnastică două 
echipe complete, pregătite de pro
fesorul de educație fizică Goigo- 
țiu Adrian, ceea ce constituie un 
fapt îmbucurător deoarece sînt 
primele echipe de gimnastică din 
această localitate. Nu același lu
cru se poate spune-despre asocia- 

cură intîlnirile de handbal. Dumi
nică, de pildă, cele 7 meciuri des
fășurate pe terenul Elevul au a- 
tras un mare număr de spectatori, t 
De remarcat faptul că echipa de 
fete anul ÎH Petroșani a învins 
echipa de băieți anul I a Școlii 
sportive de elevi Deva cu 33—4. 
ÎN CLIȘEU : Un aspect de la 
antrenamentele elevelor anului I, 
Școala sportivă de elevi Petroșani.

ferență de 375 p.d. Cele шаі bune 
rezultate la individual le-a obți
nut Pot tas Constantin — 851 p.d. 
și Găman 1. — 842 p.d. ambii de 
ia Petroșani.

Constructorul minier din Petro
șani, liderul seriei, a pierdut pe 
teren propriu întâlnirea cu Minerul 
Vulcan : 4608 — 4629 p.d.

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

Jiul fMroșarai 1-1
teză, dar ineficace. Totuși apărarea 
Jiului a trebuit să se folosească 
serios pentru a face față atacuri
lor’ studenților. Apoi Jiul își re
vine, echilibrează jocul și ctâ^- 
domină. In repriza a doua gazde* . 
atacă la fel de httărît, trăgînd 
multe șuturi la poartă, între care 
două bare. In minutul 68 Tîlvescu 
oprește mingea ou odna tn careu 
și astfel garetete fescriu dfe 11 
m. Jiul pornește la atac, egalînd 
prin golul hn Ciurdărescu după 
o deschidere a lui Manea.

Cei mai buni de la Jiul au fost 
Crisnic și Crăciun iar de la craie*  
veni Onea, Pană și Sugar.

de iarnă
țiile sportive din Petroșani și în 
special despre asociația Elevul 
care, deși dispun de profesori de 
specialitate nu au prezentat e- 
chipe la faza de duminică a spar*  
tachradei. Este de asemenea ne
cesar ca pe viitor să se acorde 
o mai mare atenție pregătirii 
sportivilor pentru a da întrece
rilor fin^e un nivel mai înalt.

tetă . rezultatele pe discipline 
sportive: GIMNASTICA ți ieți)
I. Grupul școlar minier Petro
șani, II. Minerul Lupeni, III. 
Minerul Vulcan, (fete) I. Mine
rul Lupeni, II. Școala medie Lu*  
peni, III. Minerul Vulcan. TRÎN
TE : categ. 55 kg. Hotoș Alexan
dru (Petrila), categ. pînă la 61 
kg. Lazăr Gheorghe (30 Decem
brie Petroșani), categ. pînă la 
68 kg. Agheorghesei Dumitru 
(Petrila), categ. pînă la 75 kg. 
Sandu Gheorghe (Retezatul Uri*  
câni), categ. pînă la 84 kg. Bur*  
lacu Dumitru (Minerul Vulcan), 
peste 84 kg. Moroiu loan (Mi
nerul Lupeni). HALTERE : categ. 
pînă la 55 kg. Virag Mihai (Mi
nerul Petrila), categ. pînă la 65 
kg. Birdac loan (Știința Petro
șani), categ. 65—75 kg. Masca 
Ioan (Știința Petroșani), categ. 
peste 75 kg. Băran Ioan (Știința 
Petroșani) ȘAH : 1, Șmida Iosif 
(Parîngul I.onea — în clișeul a- 
lăturat, în dreapta) și Căprucin 
Valeria (Energia Paroșeni)

S. BALOIU 
corespondent -



s

Răspund chemării 
partidului

în aceste zile la gaterul din 
sectorul Cîmpu lui Neag ai I. F. 
Petroșani, munca se desfășoară cu 
însuflețire. Spre deosebire de alți 
ani, datorită faptului că sarcinile 
de producție pentru 1961 au fost 
cunoscute din vreme, plănui s-a 
îndeplinit în fiecare lună.

Colectivul de muncă de la acest 
gater luptă cu hotărire pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de Di
rectivele C.C. al P.M.R. obținînd 
succese de seamă.

Stind de vorbă cu tov. Furduj 
loan, secretarul organizației de 
partid poți afla că obiectivul prin
cipal care stă în fața muncitorilor 
de aici este calitatea produselor ce 
le dau.

— Calitatea este obiectivul prin
cipal al întrecerii socialiste dintre 
cele două brigăzi ale gaterului.

De la tovarășul secretar al 
organizației de bază se poate afla 
că aici au fost luate o seamă de 
măsuri pentru îmbunătățirea pro
duselor de cherestea.

— Noi avem condiții să asigurăm 
' creșterea producției de cherestea 

cu 2—4 la sută peste sarcina pla
nificată. Pentru reducerea consu
na»’.L.’ specific și pentru a obține 
o economie de materie primă de 
2 la sută este necesar ca lemnul 
să fie bine pregătit pentru debi
tare printr-o corectă repartizare ți 
sortare, iar alimentarea halei ga
terelor să se facă în mod ritmic 

' cu bușteni corespunzători modele
lor de tăiere.

Muncitorii de la acest gater, 
dornici de a da viață Directivelor 
C.C. al P.M.R. muncesc cu tot 
elenul și dragostea pentru îndepli
nirea și depășirea indicilor - de 
plan re le stau în față.

TITU CORNEA 
corespondent

IN EWTURA TEHNICA 
a apărat:

*

Vitale aplicații ale mecanicii 
in matematici

V. A. USPENSK1
Broșura se adresează elevilor 

din clasele Mj r ire și tutu
ror celor at ві "în lărgirea 
cunoștințelor lor despre mate
matică, dînd іоіѵЗгі elemen
tare pentru diferitele probleme, 
din matematică (uneori destul 
de dificile, ca; de exemplu din 
teoria numerelor, despre central 
de greutate, principiul minimu
lui de energie potențială etc.) 
cu ajutorul metodelor mecanicii.

Măferielul este* *b№e  ilustrat.

drumului. In 
cînd plouă apa nu are 
adunîndu-se în bălți mari 
d£. Cum ne aflăm în prag de pri
măvară, remedierea acestei situa
ții nu-i deloc grea. Mobilizau de 
deputați, locuitorii străzilor ar pu
tea să curețe fiecare porțiunea de 
canal din fața casei, iar dacă in 
această direcție vom fi ajutați ți 
cu mijloace de transportare a pă
rătorului provenit din curățirea 
canalului, străzile noastre vor de
veni mai curate și mai frumoase.

1. CIUR 
oo respondent

ALEGERILE
Sarcinile de producție 

în centrul preocupărilor
Un șuierat prelung ai sirenei a 

vestit sfârșitul șutului. Dar nici un 
muncitor din grupa sindicală nr. 9 
din sectorul III al minei Petrila 
n-a plecat acasă ca de obiceiu. 
Cu toții s-au adunat în biroul sec
torului pentru a participa la adu
narea pentru alegerea organizato
rului de grupă ți а celorlalți ac
tiviști obștești.

Ața cum s-a arătat în darea de 
seamă prezentată de tov. Șișu 
Virgil, organizatorul grupei, în 
centrul preocupării membrilor de 
sindicat au stat problemele de 
producție. Aceasta a permis ca în 
primele două luni ale anului, 
membrii grupei sindicale să extra
gă 1293 tone cărbune peste plan, 
■ă reducă cu 35 la sută consu
mul de exploziv, iar producția ex
trasă să fie de bună calitate. în 
luna ianuarie membrii de sindicat 
din acetstă grupă au realizat un 
randament de 1,380 tone cărbune 
pe post,, iar în luna februarie pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
2,650 tone pe post față de cit 
prevedea planul. în luna trecută 
salariul pe post de miner în a- 
ceastă brigadă s-a ridicat la 122 
lei.

Rezultatele obținute se datoresc 
în mare parte faptului că toți mem
brii grupei au luptat cu însuflețire

йШМка аЛшйМі generate
Una din Cele mai importante 

sșrcini ce stau în fața birourilor 
organizațiilor de bază este pre
gătirea temeinică a adunărilor 
generale. Planurile de muncă în
tocmite lunar au rolul de a o- 
rienta activitatea organizațiilor 
de bază spre cele mai importante 
probleme privind mobilizarea oa
menilor muncii la înfăptuirea po
liticii partidului, ridicarea nive
lului muncii de partid, întărirea 
rândurilor organizațiilor de bază 
prin primirea de noi membri și 
candidați de partid, ridicarea ni
velului politic și ideologic al co
muniștilor, conducerea politică a 
organizațiilor de masă, exercita
rea dreptului die control asupra 
conducerii administrative etc. 
Pentru ca sarcinile cuprinse în 
planul de muncă să fie duse la 
îndeplinire, este necesar ca birou
rile organizațiilor de bază să 
pregătească cu toată răspunde
rea adunările generale. Pregătite 
cu toată grija, adunările gene
rale constituie unul din imp or 
fantele mijloace de educare a 
membrilor și candidaților de 
partid, de activizare a lor.

La mina Lonea s-a îmbunătă
țit simțitor ocupa a birouri
lor organizațiilor de bază pentru 
pregătirea adunărilor generale. 
Adunările generale din ultimele 
luni ale organizațiilor de bază 
din sectoarele ІИ, IV ș. a. au 
analizat probleme privind creș
terea productivității muncii, îm
bunătățirea calității și reducerea 
prețului de cost al cărbunelui, 
munca membrilor și candidaților 
de partid «pentru îndeplinirea sar
cinilor încredințate, desfășurarea 
tavățămîn&lui în ueseuriie și 
cursuri de partid, educarea can- 
dadaților etc. Majoritatea birou
rilor iau măsuri' ca referatele ce 
urmează să fie prezentate în fața 

_ adunării or^^eaerele să fie întoc- 
imitede colective fonnate din oa
meni competenți, cunoscători ai 
problemelor.

Sînt însă unele birouri; de or
ganizații de bază de la mina Lo
nea care nu acordă atenția cuve
nită pregătirii î-
rale. In pfantil ai or
ganizațiet de bază nr. 2, de e- 
templâ, s-a prevăzut ta una din 

Чип® trecute analizarea felului 
cum sînt folosite posibilitățile 
de creștere a productivității mu»-, 
cii în sector. Btaețnțeles, privi
tor la această problemă trebuia 
întocmit un referat bine docu
mentat, care să constituie o ana
liză adîncă a acestei probleme, 
să critice lipsurile, să scoată în 
evidentă noi resurse de creștere' 
a randamentelor, să facă propu
neri în acest scop. Pentru a avea 
garanția că referatul va constitui
- — = a «a 11"1'1 ''

IN GRUPELE SINDICALE
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
producție. Un merit deosebit îl au 
activiștii obștești ai grupei care în 
această perioadă au trasat sarcini 
concrete membrilor din grupă și 
au urmărit felul cum sînt duse 
la îndeplinire.

Din discuțiile purtate pdnargi- 
nea dării de seamă de 'către tov. 
Talabă Nicolae, Purda Constantin 
și alții a reieșit c& In activitatea 
sa, grupa sindicală s-a preocupat 
îndeaproape de organizarea între
cerii pe profesii care a ajutat la 
creșterea calificării muncitorilor.

Partidpanțiî la discuții au ce
rut atît celor aleși în fruntea gru
pei sindicale cît și comitetului sec
ției sindicale ca pe viitor să a- 
corde o atenție mai mare ținerii 

‘ de
te-

cu regularitate a consfătuirilor 
producție, acestea să fie mai 
meinic pregătite.

în numele grupei sindicale nr. 
9 tov. Șișu Virgil, organizatorul 
grupei, s-a angajat ca brigada sa 
să extragă în cinstea celei de-a 
40-a aniversări a partidului 500 
tone cărbune peste plan iar pro
ducția extrasă să fie de calitate. 
Totodată, tov. Șișu s-a mai anga
jat ca prin plasarea judicioasă a 
găurilor de mină să economisească 
180 cartușe și 80 capse, să răpeas
că 120 m.l. lemn de mină pe care 
să-l refoloscască.

Angajamentul organizatorului de 
grupă a fost susținut în unanimi
tate de toți cri prezenți la adu
nare.

preocupare
Mf ваш етйояіьДОі te bază

• PUBLICITATE

o serioasă bază de discuții, Ьв 
roul avea datoria să se întru
nească înainte de adunarea ge
nerală spre a analiza referatul și 
a lua măsuri pentru îmbunătă
țirea lui. Odată cu aceasta era 
necesar să fie întocmit un pro
iect de hotărîre cuprinzind sar
cini politice și organizatorice, ca
re să constituie pentru membrii 
și candidați! de partid un adevă
rat program de murică pentru 
creșterea continuă a productivi 
tății muncii.

a-
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Biroul organizației de bază din 
care fac parte tov. Tecar Edmund 
(secretar), Prinț Samoilă, Bălă- 
șel Aurel, Vancso Gheorghe, Bă- 
lăuță Vasile, nu a pregătit însă 
așa cum trebuie această adunare 
generală. întregul referat prezen
tat de șeful sectorului, s-a re
zumat la cîteva aprecieri gene
rale, scrise doar pe o pagină și 
jumătate, a cărui citire a durat 
doar vreo 4 minute. E ușor de 
înțeles că un asemenea referat, 
pe care biroul nici nu l-a con
trolat înainte de a fi prezentat 
în fața adiunării generale, nu 
putea să constituie o analiză a 
problemei. Superficialitatea cu 
care biroul a pregătit această 
dunăre generală s-a văzut și din 
faptul că nu a pregătit un pro
iect de hotărire care să fie pre
zentat adunării generale. Fără să 
adopte o hotărîre, fără să repar
tizeze sarcini în legătură cu pro
blema analizată, adunarea gene 
rală nu și-a adus aportul pe care 
putea să-l aducă la rezolvarea 
problemelor legate de creșterea 
continuă a productivității muncii 
în sector.

Faptele arată eă lipsa de .preo
cupare față de pregătirea adu
nărilor generate dăunează mun
cii de partid, o lipsește de efi
cacitate. Iată, spne exemplu, cîte- 

,va aspecte driț activitatea orga
nizației de bază nr. 5, al cărei 
secretar e tov. Lihoacă Simion. 
In noiembrie trecut, 'adunarea 
generală a «vu>t-li ordinea de zi 
anaWna cauzelor Bteînerii în ur
mi a «mor bri&tai de mineri și

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

Străzile noastre pot fi mai curate
Ploile de toamnă $i unii locui

tori mai puțin gospodări care a- 
runcă cenușa pe unde apucă, au 
astupat canalele de pe străzile M. 
Kogălnioeanu ți V. Alecsandri, 
ridicîndu-le aproape de nivelul

Ales peetru a treia oară
Daror/tă felului în care mun- 

ccștc cu oamenii, tov. Dumbră
veanu Mihai, miner fruntaș la 
sectorul I al minei Petrila, este 
stimat de tovarășii săi de muncă. 
Apreciere, de care se bucură se 
datorește, înainte de toate exem
plului personal de care dă dovadă 
atit în procesul de producție cit și 
în cadrul grupei sindicale.

Ca organizator al grupei sindi
cale tovarășul Dumbrăveanu se o- 
cupă cu stăruință de rezolvarea 
cerințelor muncitorilor. El îi aju
tă în muncă, ii îndrumă să ci
tească cărți ți broșuri, se preocu
pă de ridicarea nivelului lor pro
fesional, le dă ajutor să se achite 
cu cinste de sarcinile pe linie de 
producție.

Tovarășul Dumbrăveanu Mihai, 
este exemplu însuflețițor pentru 
tinerii din brigadă. El se preocupă 
de extragerea unei producții de 
calitate, brigada din care face 
parte își depășește cu regularitate 

'sarcinile de producție. In luna fe
bruarie, de pildă, brigada a dac 
patriei 1000 tone de cărbune pes
te plan, obținînd totodată însem
nate teonomii.

Pentru felul cum muncește cu 
oamenii, cum îi ajută să se achite 
de sarcinile economice, membru 
de sindicat l-au ales*  zilele trecute 
pentru a treia oară ca organizator 
al-gnrpei sindicale nr.- 3. -

2. ȘUȘTAC 

I

calitatea cărbunelui; în decem
brie — cum își îndeplinesc mem
brii de partid sarcinile reparti
zate ; în luna ianuarie — anali
za pkuddcth ; în luna februarie- 
— tot analiza producției. Dar în 
nici una din aceste adunări ge
nerale nu s-a adoptat vre-o hotă
rîre cuprinzînd măsuri concrete*  
care să ducă la îmbunătățirea 
muncii în domeniul analizat. Din 
această caută unele lipsuri au 
continuat să persiste -— dovadă 
faptul că două adunări generale 
consecutive ale organizației de 
bază au avut la ordinea de zi 
aceeași problemă : analiza pro
ducției.

Cu sprijinul comitetului de 
partid, birourile organizațiilor 
de bază de la mina Lonea tre
buie să se preocupe cu toătă răs
punderea de îmbunătățirea pre
gătirii adunărilor generale. întoc
mirea referatelor, astfel ca ele 
să cuprindă o analiză adîncă a 
problemelor ce urmează să fie 
dezbătute în adunările generale, 
întocmirea proiectelor de hotă
râri, anunțarea din timp, cu cel 
puțin 5 zile înainte, a membrilor 
și candidaților de partid asupra 
ordinei de zi spre a veni pregă
tiți la adunările generale — con
stituie cerințe importante pentru 
buna pregătire a adunărilor. In 
activitatea tuturor birourilor or
ganizațiilor de bază trebuie in
trodusă practica de a informa a- 
dunările generale asupra modu
lui cum se îndeplinesc hotărîrile 
luate anterior, precum și de a 
cere unuia sau mai multor mem
bri sau candidați de partid șă 
raporteze adunării generale de 
felul cum își îndeplinesc sarci
nile încredințate. Este necesar ca 
comitetul de partid să organize
ze schimburi de experiență între 
birouri privind pregătirea adu
nărilor generale, deoarece unele 
birouri de la mina Lonea mun
cesc bine. îmbunătățirea muncii 
în această direcție va întări efi
cacitatea adunărilor generale, va 
ridîca nivelul întregii munci de 
partid, va duce la întărirea ro
lului organizațiilor de bază de 
conducători politici activi ai lup- 
ței pentru înfăptuirea sarcinilor 
elaborate de partid.

I. BRANEA

J
i

EiilMiam Ж
PETRILA

Anunță următoarele pos
turi vacante :

— 1 post de inginer td- 
pograf subteran la servi
ciul topografic al exploa
tării ;
— 1 post de inginer to- 
pograf ia un sector de 
producție.

informații suplimentare 
se pot obține la Serviciul 
muncă și salarii al ex
ploatării.

I

I

ІІ 
"t:

1.1. p. i. pvm
anunță publicul consuma

tor că a organizat la restau
rantele Minerul și Carpați 
din Petroșani, un serviciu 
pentru servirea clientelei la 

fel de 
și bău

I

comen

domiciliu cu orice 
mtncăruri, dulciuri 
furi.

înainte de a face
zile rugăm consultați listele 
de meniu prin telefoanele
restaurantelor Minerul (nr. 
151) și Carpați (nr. 138).
Astfel puteți fi serviți la do
miciliu cu mlncărurile pre
ferate.

Comanda se execută în cel 
nai scurt timp posibil.

ГЛѴ

, •

situație, 
scurgere, 
pe stra-

asemenea

li atenția vloliirilai 
li Huarllir spirtlil

Comitetul filialei de vână
toare și pescuit sportiv Pe
troșani anunță pe membrii 
vînători ai filialei că în ba
za instrucțiunilor 
S-A STABILIT UN 
TERMEN PENTRU 
PERMISELOR DE
TOARE PE ANUL 1961 
15 APRILIE A. C.

Toți 
doresc 
misele 
vitați
roul filialei pentru viza per
miselor P1NA LA 15 APRI
LIE, DATA DUPĂ CARE NU 
SE VOR MAI ACORDA 
VIZE.

De asemenea, viza permi
selor membrilor pescari se 
face tot pînă la aceeași dată.

primite 
ULTIM

VIZA 
VINA-

membrii vînători care 
să-ți reînnoiască per- 
ре anul 1961 sînt in
să se prezinte la bi- >

I

1



STEAGUL ROȘU

Încheierea lucrărilorVizita lui N. S. Hwșdov in Kazahstan
ALMA ATA 20 (Agerpres) —

TASS transmite :
La 19 martie, oamenii de știință 

de la Academia de Științe din 
Kazahstan l-au avut ca oaspete pe 
Nikita Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Președintele Academiei, K. Sat
paev, i-a prezentat lui N. S. Hruș
ciov una din lucrările fundamen
tale ale oamenilor de știință din 
republică, o hartă pentru prospec
tarea minereurilor.

în ultimii ani, în centrul Ka
zahstanului s-au descoperit 390 de 
noi zăcăminte minerale dintre care 
370 în zonele indicate pe această 
hartă.

N. S. Hrușciov a vizitat expo
ziția care ilustrează realizările 
științifice obținute în dezvoltarea

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

20 (Agerpres)VIENTIANE
Trupele rebele din Laos conti

nuă să se retragă sub loviturile 
trupelor guvernului laoțian legal 
și ale detașamentelor Patet Lao. 
După cum anunță agenția United 
Press International, la 18 martie 

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

inptiilN notarii araei alinta! 
n Hiratiia

OSLO 20 (Agerpres)
Un grandios miting al adversa

rilor înarmării atomice a avut loc 
în seara zilei de 19 martie în pia
ța Nansen din Oslo. Participanții 
la miting purtau panouri cu lo
zincile : „Protestăm împotriva ar
mei atomice", „Nu" armei atomi
ce pe teritoriul norvegian”, „De
zarmare atomică totală".

Cei care au luat cuvîntul la 
miting s-au pronunțat împotriva 

• stocării de arme nucleare pe teri
toriul norvegian și au cerut inter
zicerea acestor arme.

Mitingul a fost organizat din 
inițiativa „Grupului celor 13", 
grup de fruntași ai vieții publice 
și politice care se pronunță împo
triva stocării armei atomice pe te- 

- ritoriul Norvegiei.

O reînviere care poate duce la un nou dezastru
Nu s-au vindecat complet rănile 

provocate de cel de-al doilea răz- 
, boi mondial și în presa din lumea 
. întreagă continuă să apară cons

tant — ca niște grave acte de acu
zare — informații privind soarta 
tragică a victimelor bombardamen
telor atomice de la Hiroșima și 
Nagasaki. Cu toate acestea, dru
mul spre care este împinsă ja
ponia de către cercurile conducă
toare, intensifică continuu primej
dia atragerii acestei țări într-o 
nouă aventură militară.

După revizuirea „tratatului de 
securitate’* japono-american, pro
cesul de remilitarizare a Japoniei 
a îmbrăcat forme tot mai fățișe. 
După cum se știe, constituția țării, 
adoptată după capitulare, interzi
ce războiul, crearea unei armate de 
luptă, înarmarea și trimiterea de 
trupe în afara frontierelor statu
lui. Cum sînt respectate însă aces
te prevederi ? ;

Japonia dispune în prezent de 
o armată a cărei putere de foc 
depășește pe cea a armatei impe
riale din preajma celui de-al doi
lea război mondial. Așa-numițele 
forțe de autoapărare au 
tiv de 250.000 oameni.
nu sînt simpli soldați — 
rul „Dzinrui Adzen" — 
ofițeri capabili să preia 
în orice moment*-.  Recent Direc- 

un efec- 
„Aceștia 

scria zia- 
ci viitori 
comanda

,REDACȚIA' ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani. Sir. Gfi. Gheorghiu-Dej ar. 66. TeL Interurban 822. automat 269.

geologiei, economiei apelor, chi
miei; fizicii, automatizării și me
canizării complexe a producției.

El a subliniat rolul uriaș al 
canalului Irtîș — Karaganda cu 
o lungime de 500 km. destinat 
aprovizionării cu apă a centrului 
Kazahstanului.

N. S. Hrușciov s-a interesat de 
noua tehnologie a extracției mine
reului de fier la mina Djerzkaz- 
gan, propusă de Institutul de mine.

în convorbirea avută cu oamenii 
de știință N. S. Hrușciov a indi
cat problemele de care trebuie să 
se ocupe academicienii.

în aceeași zi N. S. Hrușciov a 
vizitat casa de odihnă situată în 
apropiere de Alma-Ata, unde a 
stat de vorbă cu oamenii mun
cii aflați în concediu.

și au luat 
asemenea, 

se retrag, 
patriotice

trupele rebele au fost atacate de 
detașamente patriotice înarmate, 
într-o regiune situată la numai 10 
km. de Vientiane. în același timp, 
convoaiele inamice care circulă 
pe șoseaua națională nr. 13 conti
nuă să fie atacate de detașamente 
patriotice înarmate, care provoacă 
mari pierderi inamicului.

După cum anunță postul de ra
dio „Vocea Laosului", forțele lao- 
țiene patriotice care urmăresc tru
pele rebele ce se retrag de la 
Muong Ngam și Muong Phan au 
ucis 10 soldați inamici 
numeroși prizonieri. De 
trupele inamice, care 
sub loviturile forțelor 
de la Tha Boun spre Pak Lan și 
Tha Thong, lasă pe cîmpul de lup
tă numeroși morți și răniți, precum 
și mari cantități de arme și mu
niții.

Dictatorul sud-vietnamez, Ngo 
Dinh Diem, ia noi măsuri pentru 
a sprijini masiv pe rebelii laoțieni. 
După cum anunță agenția Reuter, 
Ngo Dinh Diem a semnat un de
cret prin care sînt chemați sub 
arme toți gradații rezerviști. După 
cum se știe, cu puțin în urmă au 
fost chemați sub arme toți ofițerii 
și subofițerii rezerviști.

ția Apărării Naționale (Ministerul 
de Război) a anunțat că începînd 
din luna mai 1961, în toate unită
țile militare vor fi introduse cursuri 
speciale de „instrucție spirituală" 
al căror scop constă în a insufla 
soldaților supunerea oarbă, a re
învia tradițiile militariste și șovi- 
niste, a pregăti armata în vederea 
reprimării forțelor democratice din 
țară. Pe de altă parte, în Japo
nia continuă să sosească noi sto
curi de arme moderne din S.U.A.; 
pentru achiziționarea cărora se alo
că sume fabuloase. Guvernul a ho
tă rit să procedeze la reorganizarea 
armatei, iar premierul Ikeda a 
mers pînă acolo încât a afirmat 
că înarmarea atomică a Japoniei 
în scopuri „defensive" nu ar în
călca prevederile constituției... în 
sfîrșit, reprezentantul Japoniei la
O.N.U. a declarat, nu de mult, 
că această țară este gata să pună 
la dispoziția O.N.U. trupe pentru 
a fi trimise în Congo.

Aceasta nu este încă totul. Gu
vernul a prezentat spre examina
rea actualei sesiuni a Parlamen
tului două proiecte de lege ^de
fensive" în urma adoptării cărora 
efectivul și puterea forțelor arma
te japoneze vor fi sporite și mai 
mult.

încurajate de declarațiile primu
lui ministru; potrivit cărora Japo
nia nu poate fi neutră, întrucât

Comunicatul cu privire la întrevederea 
A. A. Gromîko-D Rusk

Gromîko, ministrul Ațâ
ți

cu 
cu

WASHINGTON 19 (Agerpres) 
— TÂSS transmite:

La Washington a fost dat pu
blicității următorul comunicat 
comun cu privire la întrevederea 
lui A.A. Gromîko, ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S., cu 
D. Rusk, secretarul de Stat al 
S.U.A.

A.A.
cerilor Externe al U.R.S.S.
Deati Rusk, secretarul de Stat al 
S.U.A. au avut o convorbire 
caracter general în legătură 
problemele internaționale prezen
tînd interes pentru ambele părți. 
La convorbire au participat, de 
asemenea, consilieri ai ambelor 
părți.

Convorbirea a avut loc la 18 
martie, cu prilejul unui dejun 
la Departamentul de Stat și a 
durat de la ora 13,00 pînă la ora 
18,00 (ora Washingtonului). Sta
bilirea datei a fost determinată 
de făptui că ministrul Afacerilor

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

BUDAPESTA 20 Coresponden
tul Agerpres transmite:

in editura „Kultura" din R.
P. Ungară au apărut două vo
lume de opere alese ale lui Ion 
Luca Caragiale.

Cu acest prilej, „Elet es iro- 
dalom", organul Uniunii Scriito
rilor din R.P. Ungară scrie prin
tre altele: „Eminentul reprezen
tant al realismului critic din Ro- 
mînia, Ion Luca Caragiale este 
bine cunoscut publicului maghiar 
prin renumitele sale schițe și co
medii".

BERLIN 20 (Agerpres)
La 19 Martie la Berlin s-a des

chis cel de al 12-lea Congres al 
modei. La congres ^participă de
legații din Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D. Germană, Polonia, Ro- 
minte, Ungaria, Uniunea Sovie
tică. Ca observatori la congres 
participă reprezentanți ai R. P. 
Chineze.

Delegațiile au prezentat câte 72 
modele.

CAIRO Postul de radio Cairo 
a anunțat că în seara zilei de 19 
martie primul ministru al Indiei, 

capitala J. Nehru, a sosit în 
R.A.U.

El a fost întîmpinat 
port de președintele Nasser 
alfi membri ai guvernului R.A.U.

pe aero- 
Ș*

nu este o „putere de mîna a 
doua", forțele reacționare belicoa
se au dezlănțuit o deșănțată pro
pagandă militaristă. La 10 martie, 
organizațiile militariste și cele de 
dreapta au sărbătorit cu multă 
zarvă ziua fostelor forțe armate 
imperiale. Sub titluri ca ^în
credere în forțele noastre!“. 
„Victorie sau moarte!“ — ce par 
a fi extrase din regulamentul de 
luptă al fostei armate imperiale
— ziarele publică „amintiri" ale 
foștilor generali și ofițeri japonezi.

Propaganda militaristă deșăn
țată nu se limitează numai la pagi
nile presei. Recent, o societate ja
poneză a pus în vînzațe plăcipe 
care sînt înregistrate cuvîntări ros
tite de „oamenii mari ai Japoniei**
— criminali de război, cum sînt 
fostul prim-ministru Todzio și 
complicii săi, care au aruncat țara 
în vâltoarea unui război catastro
fal.

Este evident că această politică, 
dictată de interesele marilor mo
nopoluri, nu aduce decât prejudicii 
intereselor naționale ale Japd ei, 
care poate fi atrasă oricînd de 
S.U.A. într-o aventură militară, 
ceea ce este sinonim cu o nouă ca
tastrofă.

Acest lucru îl înțeleg foarte 
bine masele largi populare din 
țară, care se împotrivesc cu tot 
mai multă xditic & reân- 

Externe al U.R.S.S., A.A. G»o- 
mîko, se află în prezent la Niw 
Vork unde participă Ia a dona 
parte, a celei de-a XV-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
precum și de faptul că secretaru 
de Stat Dean Rusk într-un viho. 
apropiat va pleca pentru cît ? 
zile în străinătate.

Intre ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. și secretarul de 
Stat al S.U.A. a avut loc o con
vorbire sinceră în legătură cu di
ferite probleme prezentînd un in
teres reciproc.

Se exprimă speranța că aceas
tă convorbire va duce la o mai 
bună înțelegere de către cele două 
părți a pozițiilor și părerilor gu
vernelor U.R.S.S. și S.U.A. și 
poate înlesni examinarea proble
melor nesoluționate.

Cuba este din nou amenințată 
de primejdia unei intervenții 

— Declarația lui Râul Roa —

HAVANA 20 (Agerpres)
Agenția telegrafică ungară 

transmis interviul acordat de 
nistrul Afacerilor Externe al 

corespondentului

a 
mi- 
Cu-

bei, Râul Roă, 
acestei agenții, D. Polgar.

întrebat dacă Cuba intenționează 
să consimtă ca plîngerea ei îm
potriva" acțiunilor agresive ale Sta
telor Unite să nu fie pusă în dis
cuție în cadrul actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., R. 
Roa a răspuns negativ. Această 
plîngere, a spus el, a fost inclusă 
pe ordinea de zi a sesiunii încă în 
perioada politicii intervenționiste 
a președintelui Eisenhower, Guver
nul Cubei a sperat că noul gu
vern american, își va schimba me
todele, Or, ’ datele de care dis
punem, a spus Râul Roa, denotă 
că în prezent Cuba este ame
nințată din nou de primejdia unei 
intervenții. Totodată prin mane-

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

Acckfent minier colectiv 
In Italia

ROMA 20 (Agerpres)
La minele de sulf din Comero 

(provincia Brescia) cinci muncitori 
au murit striviți de un vagon în
cărcat care a sărit de pe șine.

viere a militarismului, pronunțîn- 
du-se pentru o politică de neutrali
tate, pentru anularea „tratatului 
de securitate" japono-american, 
pentru stabilirea unor relații ba
zate pe egalitate în drepturi între 
Japonia și celelalte state, ceea ce 
ar asigura deplina securitate a 
acestei țări și condiții favorabile 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, pentru lichi
darea șomajului.

După cum se vede, premierul 
Ikeda nu a tras învățăminte din 
soarta predecesorului său Kiși — 
a cărui politică o continuă cu fi
delitate— și care a fost măturat 
de mișcarea de protest împotriva 
politicii antipopulare.

Starea de spirit a maselor popu
lare a ieșit la iveală deosebit de 
limpede în modul cum a fost pri
mit în Japonia Hagerty, care fu
sese trimis de Eisenhower în Ja
ponia pentru a-i pregăti primirea 
și care abia a reușit să scape de 
minia mulțimii, agățîndu-se de 
scara unui elicopter. Se știe că 
acest fapt care a ilustrat senti
mentele adevărate ale maselor 
populare din Japonia l-a convins 
pe fostul președinte al S.U.A. să 
renunțe la intenția de a vizita a- 
ceastă țară.

Forța maselor populare este 
uriașă. Ele nu vor admite nici o 
dată repetarea tragediilor de la 
Hiroșima și Nagasaki.

NICULAE 1ONESCU
■ ■ — .— -У - --------------- --

1

Congresului al 10-lea 
al P. C. din Norvegia

OSLO 20 (Agerpres) - TASS 
transmite :

La 19 martie la Oslo și-a în
cheiat lucrările cel de-al 10-lea 
Congres al Partidului Comunist 
din Norvegia.

La ultima ședință a Congresului 
a fost adoptată în unanimitate 
rezoluția : „Pentru neutralitatea 
Norvegiei", o rezoluție în legătu
ră cu apropiatele alegeri pentru 
Storting cuprinzând principalele lo
zinci cu care partidul se prezintă 
în aceste alegeri, precum și pro
gramul de activitate al partidu
lui pe următoarea perioadă.

Apoi au fost alese organele con
ducătoare ale partidului. Ca pre
ședinte al partidului a fost rea
les în unanimitate Emil Loevlien.

♦< ♦« =?=

vre politice, Statele Unite încearcă 
să izoleze Cuba. Toate acestea ne 
îndreptățesc să cerem ca plîngerea 
noastră să fie discutată în cadrul 
actualei sesiuni.

Răspunzînd la o întrebare cu 
privire la posibilitatea unor trata
tive cu guvernul S.U.A., Râul Roa 
a declarat că poziția Cubei rămâ
ne neschimbată : Dorim tratative 
cu, Statele Unite pe baza respec
tării egalității în drepturi și a su
veranității Cubei. Guvernul Cubei 
este gata să ducă tratative în le
gătură cu toate problemele liti
gioase care dezbină tele - două 
părți. Dar guvernul Cubei nu vrea 
și nu va duce tratative cu prețul 
suveranității, independenței • ți 
dreptului său la autodetermina .

_____________________________

PM6MM DE RADIO
22 martie '

PROGRAMUL I. 7,00 Radio 
jurnal și sumarul presei centrale, 
8,00 Din presa de astăzi, 8,30 
Muzică simfonică, 9,00 Muzică de 
estradă, 9,30 Roza vînturilor (re
luare), 10,00 Soliști și orchestre 
de muzica populară din diferite 
regiuni ale țării, 11,03 Teatru la 
microfon : „Trei prieteni", come
die de Isaiev și Galici, 12,46 Mu
zică ușoară interpretată la pian, 
13,05 Concert popular interpretat 
de mari soliști, 14,00 Melodii 
populare românești, 15,10 Muzică 
ușoară, 15,39 Muzică simfonică, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17.30 In 
slujba patriei, 18,00 Program mu
zical pentru fruntași în producție 
din industrie și agricultură, 19,30 
Concert de muzică ușoară, 20,30 
Sonate pentru pian interpretate de 
Maria Fotino, 21,15 La microfon : 
Satira și umorul (reluate), 22,30 
Concert de estradă. PROGRAMUL 
II. 14,08 „Tineretul lumii cântă 
pacea și prietenia", 14,30 Alma
nah științific, 15,00 Cîntă taraful 
căminului cultural din Cojasca, 
15,45 Dansuri de estradă, 16,50 
Curs de limba rusă, 17,15 Carnet 
de reporter, 18,05 Concert de mu
zică ușoară, 18,50 Meridiane, 19,30 
Răspundem ascultătorilor, 20,30 In 
pas cu știința, 20,40 Cîntă forma
țiile de muzică ușoară conduse de 
Dinu Șerbănescu și și Iancy Ko- 
rossy, 21,35 Muzică corală de Șe- 
balin, 21,55 Moment poetic : Ver
suri închinate Partidului, 22,00 
Soliști și formații de tinetet.

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

CINEMATOGRAFE
22 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
O fereastră deschisă spre cer ; Al. 
Sahia : Cu orice preț ; PETRILA : 
De sîmbătă pînă luni ; ANINOA*  
SA : Darclee ; VULCAN : Nu aș
tepta luna mai ; LUPENI : De
parte de patrie ; BARBATENI : 
Cîntec de leagăn ; URICANT ; 
Primăvara.

Tiparul: .6 August**  — Poligrafie


