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Mai malte ziare și la timp 
în mîinile oamenilor muncii

Sectorul II conduce în 
întrecere ta Lupeni
In urmă cu cîteva luni colec- î 

tivul sectorului II de la mina Lu- ♦

Zarea defectuoasă a muncii au fă- J 
cut ca colectivul de aici să rămină ♦ 
mult în urmă. Incepînd însă din 1 
septembrie situația s-a îndreptat. ’ 
Abatajele au intrat în faze pro- J 
ductive, munca brigăzilor, a maiș- » 
trilor și a conducerii sectorului a î 
fost reorganizată. Comuniștii de J 
aici au fost în primele rînduri ale * 
luptei pentru redresarea sectorului. » 
Luna octombrie s-a încheiat pen- $ 

_ ■ cu 2351 tone de căr- f 
bune peste plan, sectorul fiind pe i 
locul de frunte în întrece, ea pe *

Іімпа octo
, tru sector♦ -

î mină. In noiembrie, după 10 zilaț 
J лтімлл -txSS Г o fi лу-те li ‘tu І
* putea citi: 1 
j'afens peste plan.

de muncă, pe graf iad sectorului J 
șe putea citi: 258 tone de căr- •

*
La prima decadă din noiembrie J 

frontaliștii din panoul lI 1 conduși • 
de Nagy Andrei și-au depășit pla- 4 
nul cu 11 la sută, iar productivi- t 
tatea cu care au muncit depășește * 
sarcina de plan cu 60 kg. cărbune ♦ 
pe post. Cu 40 la sută au între- I 
cut prevederile planului la decadă 1 
și minerii de sub conducerea lui J 
Andraș Vasile, care scot paprica. J 
Ei. dau acum de fiecare post preș- 1 
tat cîte 1,060 tone de cărbune] 
peste plan. La pregătiri brigada f 
lui Balint Adalbert care sapă 
leria pe coperiș la panoul

[ și-au întrecut pianul decadal 
ț aproape 8 la sută.

♦

ț

*

î
♦

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

J peni o ducea greu. Condițiile de J 
♦ exploatare nefavorabile și organi- ‘
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Mecanîcul de motoare grele Gheorghe Badea, distins cu Meda
lia Muncii este unul din fruntașii atelierului de reparații ale între
prinderii de explorări Lupeni.

IN CLIȘEU: Harnicul lăcătuș Gheorghe Badea (stingă) execută 
împreună cu ajutorul său lacob Marin reparația capitală la un motor 
S. 80.

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

Ultimele file din calendarul 
upicaneniiop

Pentru minerii de la Uricani a 
devenit de ani de zile o tradiție 
ca planul anual să ji 1 îndepli
nească înainte de termen. Anul tre
cut, de pildă, la." 7 Noiembrie, mi - 
itern de aici extrăgeau iciaele 
tone de cărbune in cotitul lui 1951 
Și acum colectivul z.e pregătește

pășească într-un nou an

r-
лІп acest an colectivul sectorului 
I\al minei Petrila, însuflețit de 
Directivele celui de-al III-lea Con 
greș al partidului, s-a angajat să 
dea patriei 12.000 tone de cărbune 
peste plan, să realizeze. 120.000 lei 
economii și să organizeze in așa fel 
procesul de producție incit să asi
gure o creștere a productivității 
muncii cu 5 la sută față de sar
cina planificată.

Pentru îndeplinirea angajamen
tului de întrecere, biroul organi
zației de bază a cerut membrilor 
și candidaților de partid să fie în 
fruntea bătăliei pentru sporirea pro
ducției de cărbune, să mobilizeze 
prin propriul lor exemplu pe toți 
muncitorii fără de partid la obți
nerea de noi succese în producție. 
In adunările generale ale organiza
ției de ba2ă s-a analizat periodic, 
în mod amănunțit, realizarea indi
cilor de bază ai planului de pro
ducție.

încă de la începutul anului, bi
roul organizației de bază și-a în
dreptat atenția spre îmbunătățirea 
activității tuturor brigăzilor din a- 
bataje și de la pregătiri. Biroul a 
îndrumat toate forțele sectorului, 
și în mod deosebit pe tehnicieni și 
ingineri, spre ajutorarea brigăzilor 
rămase în urmă pentru a le ridica 
la nivelul celor fruntașe. Membrii 
biroului au recomandat conducerii 
sectorului să alcătuiască în așa fel 
aceste brigăzi, încît în fiecare din 
ele să lucreze cel puțin 3—4 mem
bri și candidați de partid. De ase
menea, pe lîngă brigăzile rămase 
în urmă, au fost repartizați cei mai 
buni maiștri mineri care să le a- 
jute să-și îndeplinească sarcinile 
de plan. Comunistului Cioric Ște
fan, de pildă, i s-a încredințat sar
cina să se ocupe de brigada lui 
Androne Iosif, să o ajute în înde
plinirea angajamentului, 
dare și perseverență, 
Cioric s-a preocupat îndeaproape 
de activitatea brigăzii, nu a precu
pețit nici un efort pentru îmbună
tățirea organizării muncii în bri
gadă, ridicarea calificării profesio
nale a minerilor, pentru cultivarea 
în rîndurile lor a unei atitudini no:,

Cu răb- 
tovarășul

4 
« 
ț 
4 
ț 
4
♦ 
i
І
4
4
І 
І 
i 
І
f4
i

Rolul deosebit de important al ziarului rezidă din funcția 
î sa de propagandist, agitator și organizator colectiv al maselor. 
* De aceea presa trebuie să cuprindă masele, să "
i mai repede la cititori informindu-i operativ asupra 
4 importante evenimente interne și internațional*.
4 C ................ "' • js« — •- *

ț recrutează și instruiește vine în 
I jutîndu-i sa înțeleagă necesitatea 

mijlocul de a se abona la ziarul 
a publicațiilor.

Raidul de față organizat de 
liza felului în care organizațiile 
Centrul de difuzare a presei, factorii poștali etc. își duc la în
deplinire această sarcină importantă de a putt la îndemîna ci
titorului ziarele la timp.

Cum s-a reușii ca fiecare 
muncitor să fie abonat 

fa un ziar
3002 : e numărul abonamentelor 

la presa centrală și locală la mi
na Aninoasa.

Aceasta înseamnă că fiecare 
miner, tehnician siau inginer este 
abonat la cîte un ziar sau două, 
că zilnic presa este citită și răs- 
pîndită în rîndul aninosenilor.

Rezultatele obținute sînt rodiul 
muncii politice die masă desfă
șurate de comitetul de partid al 
minei, de birourile organizațiilor 
de bază și de toți comuniștii.

Comitetul de partid pe mină 
a însărcinat pe un membru al co
mitetului. care să coordoneze și 
să răspundă 
zare a presei 
ponsabil din 
de partid a 
Velea Vasile 
ocazia altor sarcini primite mult 
spirit de răspundtere și' conștiin
ciozitate în îndeplinirea lor.

Lunar, tovarășul Velea a ra
portat comitetului de partid si
tuația abonamentelor a căror e- 
videhță eră' înregistrată îritr.-un 
caiet special pe difuzori volun
tari. Cu această ocazie, acolo 
unde se observa o scădere a nu
mărului de abonamente se: căutau 
cauzele, luîndu-se apoi măsuri 
concrete de remediere.

O atenție deosebită a fost a- 
cordiată oamenilor care lucrează 
direct pentru abonamente, adică 
difuzorilor voluntari. In acest 
sens comitetul de partid a pus 
accent mare pe recrutarea și in
struirea difuzorilor 
Recrutarea a revenit 
organizațiilor de bază, 
îndreptat atenția spre

. buni membri și candidați de 
partid care apoi au fost confir
mați în adunările generale.

Difuzarea ziarelor se face în 
două feluri. Pentru sectoarele de 
la suprafață fiecare difuzor vo
luntar merge și-și ridică zilnic 
numărul de ziare la care a avut 
abonamente și le distribuie ime
diat abonaților, iar pentru sec
toarele subterane, distribuirea zia
relor se face la un chioșc din in
cinta exploatării. Chioșcul func-

ajungă cit 
celor mal

Organizațiile de partid prin difuzorii voluntari 
sprijinul oatnenilor 

presei, înilesnindu-le atît 
dorit cît și primirea la timp
citirii

pe care îi 
muncii, a-

ziarul
de partid, «jifuzorii voluntari,

nostru are ca temă ana

ționează cu un orar special: în
tre orele 6—10 pentru schimbul 
de noapte și orele 12—16 pentru 
schimbul de dimineață și 
după-amiază.

Acestea sînt mijloacele 
te de către comitetul de 
al minei Aninoasa în 
sporirii numărului de 
mente.

LA URICANI

cel de

folosi- 
partid 

vederea 
abonâ-

Presa poate pătrunde 
mai larg

La comitetul de partid» al mi-» 
neî Uricani. cea mai recentă e- 
vidență asupra abonamentelor» 
făcută la presa centrală, regio
nală și locală arată că în peri
oada august—noiembrie a. c. nu
mărul lor pe întreprindere a eres-: 
cut cu circa 40 la sută. Această 
realizare se datoreste organiza
țiilor de bază P.M.R. din sectoa
re, care. îndrumate permanent 
de comitetul de partid au sporit 
preocuparea față de activitatea 
difuzorilor voluntari, au instruit 
agitatorii să sprijine munca di- 
fițzorilor voluntari pentru creș. 
terea numărului de abonamente 
la diferite ziare, reviste și pu
blicații, au organizat schimburi 
de experiență între dîfuzorii vc- 

- îuntari. Aleși din rîndul celor

de munca de difu- 
pe exploatare. Res- 
partea comitetului 

fost ales tovarășul 
care a dovedit cumuncă : în calendarul producției 

lor au mai rămas doar vreo 6—7 
file 1 Așa dar, colectivul minei U- 
ricani va fi primul pe bazin care-și 
va îndeplini planul anual înainte 

. de termen. Minerii de aici pot fi 
mîndri de realizările lor : au pus 
la dispoziția cocsarilor peste 43.000 
tone de cărbune în zece luni, au 
sporit productivitatea muncii la a- 
proapc 1,400 tone, pe post,, datorită 
folosirii înlocuitorilor și îndeosebi 
a metalului, la susținere ei folo
sesc cel mai puțin lemn de mină 
— circa 37,00 m.c. la 1000 tone 
de cărbune. Procentul de ce
nușă a fost în medie mai mic de- 
cît norma cu circa 1—1,5 la sută.

IN 40 DE ZILE DE MUNCĂ
Cînd și-au stabilit angajamentele 

de întrecere pentru acest an mine
rii sectorului IV al minei Aninoa- 
sa au considerat că pot da peste 
plan în trimestrul IV circa 3000 
tone de cărbune. Iată însă că prin 
munca lor, pe seama măsurilor 
luate pentru creșterea capacităților 
de producție ale sectorului, după 
numai 40 de zile din acest tri
mestru minerii de aici au extrase 
deja peste plan 2233 tone de căr
bune.

(Continuare în pag. 3-a)

(Continuare în pag. 3-a)
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voluntari, 
birourilor 
Ele și-au 
cei mai

Z. ȘUȘTAC

Zilnic pe graficul întrecerii socialiste al minei Lupeni apar cifre care indică, pe sectoare, re
zultatele muncii minerilor din Lupeni și mersul întrecerii pe întreaga Vale.

— Cum stăm cu planul? — e întrebarea firească care determină pe mulți mineri să se o- 
prească în fața graficului, așa cum a fost surprins deunăzi un grup de mineri urmărind completarea 
graficului de către dispecerul de serviciu.

socialiste față de muncă. Dacă anul 
trecut, ortacii lui Androne Iosif 
nu au reușit să se ridice la nivelul 
cerințelor, rămînind de multe ori 
sub plan, anul acesta, lună de lună, 
ei și-au depășit cu 5—10 la sută 
sarcinile de producție și se situea
ză in fruntea luptei pentru redu
cerea consumurilor specifice de ma
teriale. Sarcini asemănătoare, de 
a răspunde de activitatea unor bri
găzi au primit și tovarășii Haidu 
Josif, Bereș Ștefan și alți maiștri 
comuniști din sector. Și se ocupă 
cu răspundere de aprovizionarea 
timp a brigăzilor cu materiale 
vagonete goale.
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Echipele de întreținere ! 
în sprijinul producției!

La preparația Lupeni, echipele ? 
de întreținere sînt repartizate pe < 
utilaje, fapt care face să crească у 
grija echipelor față de ele. )

Astfel, echipa condusă de 1
Chertes Ariton care răspunde de ) 
utilajele din secția sortare se pre- ) 

ă îndeaproape de buna func- ( 
a benzilor transportoare, a ( 

cu came, menite să asi- < 
gure primirea ritmică a cărbune- \ 
lui brut de la cele trei exploatări î 
miniere în vederea sortării și pre- ) 
parării lui. Echipa condusă de 1 
Drotzingher Andrei, răspunde de < 
elevatoarele de griș și de repeți' t 
ție. Ea este cea mai mare echipă i 
din preparație și una din cele maț Л 
harnice. Această echipă a execu- i 
tat repararea elevatorului de gris- ] 
curb, o reparație mare, termi- i 
rând-o cu 4 zile înainte de ter~ ■; 
men.

Echipa condusă de Cziller Ca- ( 
rol, care răspunde de întreținerea ț 
transportoarelor cu lanț a adus J 
un aport însemnat prin confecție- ' 
narea de cuplunguri și palete la ) 
lanțurile calibrate. Datorită mun~ 
cii acestei echipe, lanțurile uzate ' 
din secția flotație pe o lungime c 
de 40 m. au fost înlocuite cu' al- ■■ 
tele noi. O altă echipă care spri- S 

producția dind lucrări de ca- ) 
litate bună și la timp și întreține ) 
bine utilajele este cea condusă de ) 
Dascălu Ștefan. Această echipă, în ? 
prezent lucrează la confecționarea 
cupelor de elevatoare, la care a \ 
folosit în bună parte material re- ( 
cuperat din fierul vechi aducînd \ 
prin aceasta economii importante. )

Pe lîngă aceste echipe o contri- ) 
buție însemnată aduc producției < 
echipele de întreținere și reparații 
conduse da Bedean Gheorghe. Er- ( 
dosi loan, Dinu Dumitru, Miha- '. 
lache Florea, Tripon loan ț

ILIE SCROBOTA < 
corespondent \
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Un strălucit succes al rugbiștilor noștri

O victorie grea, 
dar pe deplin meritată

Victoria obținută de jucătorii e- 
chipei gazde nu constituie o sur
priză, cunoscute fiind ultimele me
ciuri’ frumoase pe care le-a prestat 
acasă. Cu toate acestea ea a fost 
obținută la capătul unor eforturi 
mari.

Partida de duminică, ți ultima 
pe teren propriu din turul actua
lului campionat, nu s-a ridicat la 
nivelul așteptărilor datorită fap-

Neplăcute ți chiar inutile au fost 
și driblingurile lungi, fără rezul
tat ale lui Pavlovici și alți înain
tași care de fapt au dus la frî- 
narea jocului.

Unicu gol al partidei, a fost în
scris în minutul 17. Gabor de pe 
partea stîngă îl servește excelent 
„printre" pe Pavlovici aflat în ca
reu. Acesta stopează sigur cu piep
tul, face o scurtă întoarcere și tri*
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IN CLIȘEU : Un nou atac la 
tulul că jucătorii ambelor echipe 
au urmărit obținerea celor două 
puncte în daună unui spectacol fot
balistic. La aceasta a contribuit 
și terenul greu, dzsfundat care a 
împiedicat controlul balonului.

Deși obținută greu, victoria e- 
chipei Jiul a fost meritată datori
tă superiorității din prima repriză 
dnd de altfel a și fost marcat 
nicul gol al partidei.

In schimb, repriza secundă 
caracterizează printr-un joc de 
egal la egal ți nu mult a lipsit
oaspeții să egaleze. Din păcate, 
spre sfîrșit, jocul a degenerat, unii 
jucători dedîndu-se la acte ne
sportive care au umbrit compor
tarea frumoasă a fotbaliștilor din 
prima repriză. Au „excelat" prin 
acte de indisciplină Cosmoc, Pu
blik, Cîrnaru. Primul a fost eli
minat, lăsînd echipa în 10 oameni. 
Jocul de duminică a scos în evi
dență și unele lacune ale echipei 
Jiul.

Dacă înaintașii combină frumos 
în cîmp, cînd ajung în fața careu
lui, se pierd, nu mai insistă, iar 
atunci cînd trebuie să șuteze la 
poartă parcă se feresc nevrînd nici 
unul să-și ia răspunderea. Conse
cința — mingea se plimbă lent 
de la om la om, ușurînd sarcina 
apărătorilor adverși.

-=0=—

De pesie hotare
• Intr-un meci decisiv, pentru 

ocuparea primului loc în grupa 
a V-a din cadrul preliminărilor 
campionatului mondial dfe fotbal, 
echipa Uniunii Sovietice a întîl- 
nit duminică la Istanbul repre
zentativa Turciei. Deși un rezul
tat de egalitate i-ar fi fost sufi
cient pentru calificare, echipa 

Uniunii Sovietice a învins cu sco
rul de 2—1.

• La Sofia, reprezentativa R.P. 
Bulgaria a învins cu 1—0 pe 
cea a Franței mărindu-și astfel 
șansele de calificare.

• Tot în cadrul preliminărilor 
campionatului mondial s-a pro
dus o mare surpriză. In meciul 
de baraj, ce a avut loc la Ber

lin, echipa Suediei, finalista cam
pionatului mondial ediția 1958, 
a fost învinsă de Elveția cu sco
rul de 2—1, suedezii pierzînd 
astfel dreptul de participare la 
turneul final.

poarta dinamoviștilor băcăoani. 
mite mingea în colțul drept al 
porții : 1-0. Două minute mai tîr- 
ziu Gram (Dinamo) șutează pu
ternic și el, dar pe lîngă poartă. 
Jiul continuă să atace. Gabor, în 
minutele 20 și 28 șutează puternic, 
ultimul șut întîlnind bara transver
sală.

La reluare, pe rind, Gabor, Pav
lovici, Ciurdărescu, Mateon, șutea
ză dar imprecis. In această repri- 
ză ocazii au ratat și dinamoviștii 
prin Gram, Publik, Avram astfel 
că scorul rămîne neschimbat.

Corect, arbitrajul lui Veres Ghe
orghe — Cluj.

Formațiile : JIUL : Gram (Crîs- 
nic din minutul 61) — ■ Romosan, 
TÎLVESCU, CAZAN — Cosmoc 
(min. 60 eliminat), CRIȘAN, — 
Pavlovici, Mateon (Zamfir), Ciur
dărescu, Mateon, Pavlovici), Ga
bor, CIORNOAVÂ. DINAMO 
BACĂU : Ghiță (Bucur din min- 
35) — Grosu, LAZĂR, Cincu — 
Rădulescu Vătafu — AVRAM, Pa- 
nait, Gram, Ciripoi (Cîrnaru min. 
59) Publik.

C. BANAT EANU
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Născut la Tg. Jiu, tinărul Tîl- 
vescu Constantin, stoperul echipei 
de fotbal Jiul din Petroșani, în
drăgise de mic copil sportul cu 
balonul rotund ft meseria de mi
ner. Spre a-ți vedea însă vistd 
împlinit e nevoie să te străduiești 
mereu, să înveți cu perseverență.' 
Așa a făcut și tinărul Tîlvescu j 
Constantin, iar străduința ți per- | 
severența lui atît pe tărîmul îrt+l 
vățăturii cit fi a sportului 
adus multe satisfacții. Cele mai' 
recente au fost fi cele mai mari. ? 
lnvățînd cu străduință Tîlvescu î 
Constantin este acum în anul III Ș 
al Scolii de maiștri din Petroșani. 5 
Colegii se mindresc pe bună drep- S 
tate cu el. Serios, fruntaș la 'nvă- > 
țătură el este mereu exemplu de j 
conștiinciozitate și nu încape indo~ ș 
ială că va deveni un bun organi- > 
Zator și îndrumător al procesului ; 
de producție din adîncul minelor.

Pe tărîm sportiv, nu o dată a > 
ridicat în picioare tribunele prin) 
jocul său calm, ordonat care in- ; 
suflă curaj coechipierilor. In me
ciuri grele clnd adversarii vor cu 
tot dinadinsul să maree, apărarea, 
tn frunte cu Tîlvescu, c mereu la 
post. Apreciind.u i talentul și ca
litățile, forurile de specialitate 
i-au încredințat recent sarcina de 
cinste de a juca în echipa națio- 5 
nală de tineret în meciul cu R.P. > 
Polonă. Și într-o duminică sea- / 
ra, posturile noastre de radio au 
anunțat victoria echipei romîne. ( 
La acest succes și-a adus contri- s 
buția și „Costicâ al nostru".

Selecționarea lui în lotul de ti- S 
neret i-a deschis lui Tîlvescu larg > 
porțile spre consacrare. Totul de
pinde însă de el. Dacă se va stră- . 
dui mereu să-și ridice măestria' 
sportivă poate că nu peste multă t 
vreme Valea Jiului se va mîndri ? 
că a dat primei garnituri a țârii < 
un jucător 
putea dori 
exemplu la 
căci numai

S
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<

de nădejde. Ce i-am 
decît să fie mereu î 
învățătură și în sport, < 
o muncă intensă Șt)

perseverentă duce spre culmile) 
măestriei. <

С. DUMITRU

CAMPIONATUL
Liderul a fost învins
Intîlnirea dintre Parîngul Lo- 

nea și Metalurgistul Cugir a 
fost socotită pe drept cuvînt der
biul primei serii a campionatu
lui regional de fotbal. Se întîl- 
neau două echipe aspirante la 
șefia 
fost 
nat. 
bundentă la ambele 
a stat multă vreme 
incertitudinii.

Minutele s-au scurs unul după 
altul fără ca nici una din echipe 
să poată fructifica ocaziile avu
te, astfel că prima repriză se în
cheie cu scor alb. La reluare, 
gazdele par decise să-și adjude
ce victoria și reușesc acest lucru 
prin golul marcat de Mîrmea. 
Strădaniile ulterioare ale gazde
lor de a majora scorul precum 
și a oaspeților de a egala, Tă- 
mîn fără rezultat, astfel că me
ciul se încheie cu scorul de 1—0 
în favoarea lonenilor. Metalur
gistul Cugir a trebuit să cedeze 
locul I învingătorilor.

clasamentului, 
dîrză, specifică 
Deși ocazii au

Disputa a 
de campio- 
fost din a- 

porti, scorul 
sub semnul

AHe rezultate

Bayonne, orașul din Franța 
unde rugbiul este socotit spor

tul „rege" a organizat pe stadio
nul St. Leon, întrecerea dintre 
reprezentativele Republicii Popu
lare Romîne și Franței. Presa de 
specialitate din multe țări, și în 
special cea franceză, a rezervat 
multe zile la rînd coloane în
tregi acestui eveniment. Rugbiș- 
tii francezi, cîștigătorii ultimelor 
două ediții ale „Turneului celor 
5 națiuni", cei ce in ultimii trei 
ani n-au pierdut nici un joc pe 
teren propriu, țineau să se re- 
vanșeze pentru înfrîngerea de a- 
nul trecut de la București.

Pe lîngă bucuria de a organi
za un asemenea meci, cei d-in 
Bayonne au avut parte de multe 
necazuri. Invidioasă parcă pe un 
asemenea eveniment, ce a lăsat 
în umbră pe toate celelalte, na
tura s-a dovedit vitregă cu iubi
torii sportului cu balonul oval. 
De cîteva zile nori mari plum
burii cerneau tntr-una ploaia, 
transformînd terenul într-un lac.

Necazuri au avut organizatorii și 
cu locurile. Numărul biletelor 
puse în vînzare s-a dovedit prea 
mic așa că organizatorii s-au vă
zut nevoiți, spre a satisface ce
rințele, să se gîndească să ridi
ce în pripă noi tribune din schele 
metalice. Cele mai mari necazuri 
le-a provocat însă perspectiva de 
a gusta alături de echipa lor fa
vorită din cupa amară a înîrîn- 
gerii. In minutul 43 Moraru, că
pitanul echipei noastre marchea
ză la centru, iar Penciu trans
formă impecabil. E 5—0 pentru 
echipa țării noastre.
..Cincisprezecele" francez face 
totul pentru a egala. Pînă la ur
mă reușește, astfel că îqtîlnirea. 
care de multe săptămîni a stîr- 
nit un interes deosebit printre 
iubitorii de rugbi din lumea în
treagă. se încheie la egalitate 
(5—5). Ținînd seama de valoa
rea adversarului, rezultatul con
stituie un succes răsunător al 
rugbiului din patria noastră.

o

Campionatul republican de volei
Cum era și de așteptat, întîl- 

nirea de volei dintre Rapid Bu
curești — Știința Petroșani, din 
etapa a doua a 
republican ediția 
încheiat cu scorul 
voarea gazdelor.

nirii (15—3, 15—5, 15—7) oglin. 
dește rezistenta slabă depusă de 
jucătorii din Petroșani în aceas
tă întîlnire

campionatului 
1961 — 1962 s-a 
de 3—0 în fa- 
Evolutia întîl-

Surpriză de proporții au rea
lizat studenții din Galați cartiau 
învins ca 3—1 redutabila forma
ție Știința Cluj.

Alte rezultate : Dinamo Orașul 
Dr. Petru Groza — Petrolul 3—0; 
C.C.A. — C.S.M.S. Iași 3—0; 
Dinamo București — Tractorul 
Brașov 3— 0; Progresul București 
— Flacăra Roșie București 3—2.

------------------ 0------------------

LA JUNIORI: Faza regională 
a campionatului

In sala de sporturi din orașui 
Petrila, a avut loc etapa regio

nală a campionatului republican 
, de lupte libere juniori. Cei peste 

40 de sportivi reprezentînd ora
șele Deva, Hunedoara, • Petroșani 
și Petrila au furnizat întreceri 
deosebit de dîrze mult aplaudate 
de spectatori.

Iată cîștigătorii în ordinea ca
tegoriilor : cat. 49 kg. : Acs Ar
pad (Jiul Petroșani); cat. 52 
kg.: Calonic Gheza (Progresul

------------------ 0

de lupte libere
Deva); cat. 55 kg. : Văcăroni 

Gheorghe (Corvinul Hunedoara); 
cat.
ghe
63 kg.’.: Cutuias Mihai (Corvinul 
Hunedoara): cat. 68 kg.: Cio- 
banu Marcel (Corvinul Hune
doara); cat. 73 kg. ; Prejban loan
(Corvinul Hunedoara); cat. 78 

kg. : Tomovici Gheorghe (Pro
gresul Deva); cat. 85 kg. : Haklu 
Alexandru (Minerul Petrâfa); 

cat. grea : Dimitrov Matei (Cor
vinul Hunedoara).

59 kg. Lazăr Gheor- 
(Jiul Petroșani); cai.

Duminică sportivă la Lonea
TIR. Asociația sportivă Parîn

gul Lonea a organizat în ziua de 
12 noiembrie o duminică sporti
vă. La întreceri au participat 65 
de membri ai U.C.F.S. Competi
ția a fost deschisă de întrece
rea de tir — armă sport 30 fo
curi — dintre reprezentativele mi
nerilor din Lonea si aceea a me. 
talurgiștilor din Cugir. Rezulta
tul pe echipe:

REGIONAL

C.F.R. Simeria — Dinamo Bar
za 2—2; Sebeșul Sebeș — Mi
nerul Vulcan 4—1; A. S. Alba —

Minerul Deva 2—2: Minerul Pe- 
trila — C.F.R. Teiuș 3—0 (for
fait); Victoria Călan — Minerul 
Aninoasa 3—2; Minerul Ohelar 
— Dacia Orăștie 0—1.

Clasamentul campionatului regional categoria
2
1
0
2
2
5
3
1
1
2
3

2
2
2

1. Parîngul Lonea
2. Metalurgistul Cugir
3. Minerul

Dinamo 
Sebeșul 
Minerul 
Minerul 
Victoria
Dacia Orăștie 
Minerul Deva 
A. S. A. Alba 
Minerul Ghelar 
C.F.R. Simeria

14, C.F.R. Teius

Etapa viitoare
Metalurgistul Cugir — 

Simeria; Dacia Orăștie —
gul Lonea; Minerul Aninoasa

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Aninoasa 
Barza 
Sebeș 
Petrila 
Vulcan 
Călan

s

C.F.R. 
Parîn-

l-a
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

- 12
12
12
12

8
8
8
7
7
5
5
5
5
4
3

3
1
1

2
3
4
3
3
2
4
6
6
6
6

7
9
9

27:15 
27: 8 
25:13 
23:16 
36:20 
20:10 
21:20
18:21
14:21 
14:13 
18:20

21:31
13:32
12:48

■* \

/

i

18
17
16

16
16
15
13
11
11
10
9

8
4
4

Minerul Ghelar; C.F.R.
Victoria Călan; Minerul
Minerul Petrila; Minerul Vulcan
— A.S.A. Alba; Dinamo Barza
— Sebeșul Sebeș

Teiuș —
Deva —

Seniori: 1. Metalurgistul Cu
gir 839 puncte; Parîngul Lonea 
799 puncte. Individual: 1. Iacob 
Ioan, 285 puncte; 2. Lupu Nico- 
lae, 284 puncte (ambii din Cu
gir). La senioare, locul I a fost 
ocupat de Hlopețchi Maria cu 

267 puncte urmată de Bucevschi 
IMaria cu 200 puncte (ambele din 
Lonea). La juniori: Ignat Mihai 
II, lăcătuș la atelierul mecanic 
Cimpa s-a clasat pe locul I cu 
271 puncte; Stana Vaier (Lo
nea), locul II cu 201 puncte.

Proba 10 focuri culcat începă
tori desfășurată între sectoarele 
minei Lonșa a fost, de aseme
nea, viu disputată. S-au clasat 
în ordine pe primele locuri: Bu
cevschi Mihai. 81 puncte; Lap- 
șanski loan, 75 puncte și Mun
tean Petre, 70 puncte.

SAH. La șah, întrecerea pen
tru cucerirea locurilor fruntașe 
s-a dat între 15 tineri din cadrul 
sectoarelor minei. Primele trei 
locuri au fost ocupate de Barbâ- 
lată Ioan. Rebei loan și Wachold 
loan.

POPICE. Deși invitată la con
curs, echipa din Cugir nu s-a 
prezentat, astfel că întrecerea s-a 
desfășurat „în familie". După 
100 bile mixte, primele trei lo

curi au fost obținute 
de Cîmpeanu Dumitru 
Bălărie Dumitru (391) 
ian Gheorghe (385),

Competițiile au fost încheiate 
cu festivitatea de premiere unde 
s-au împărțit diplome și pla
chete

în ordine 
(408 pd.); 
și Cigma-

V. HLOPEȚGH! 
corespondent



STEAGUL ROȘU

RAID-ANCHETĂ
MAI MULTE ZIARE ȘI LA TIMP 

ÎN MÎINILE OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pagina l-a)

au 
(le

♦i 
la

de sectoare. La sectoarele 
și VI cifra indicatoare 
abonamente la unele zia- 
exemplu „Munca", „Dru-

Preocupare
Situația abonamentelor la pre- 

parația Lupeni este îmbucurătoare. 
Aproape fiecare salariat al prepa- 
rației este cititor al presei central: 
sau locale și al unei reviste social- 
culturale ori de specialitate. Unele 
articole apărute sînt viu comen 
tate între cititori și nu odată în 
vățînd din experiența altor colec
tive de muncă — experiență popu
larizată prin ziare — colectivul 
preparației a obținut succese de 
seamă. La acest rezultat s-a ajuns 
datorită preocupării de zi cu zi a 
biroului organizației de bază 
P.M.R. și în special a tovarășului 
Tigoianu Florea, secretarul organi
zației de bază care se interesează 
îndeaproape de difuzarea ziarelor 
cît și de citirea presei 
în preparație.

Informările prezentate 
organizației de bază de
tatorii secțiilor și difuzorii volun
tari, în frunte cu difuzoatea prin
cipală, utemista Szjlăgyi Elisabeta 
a dus la lichidarea unor deficien
țe în colectarea 
difuzarea presei, 
Gheorghe, Ciula 
cu Liviu, precum

de zi cu zi

de partid

biroului 
către agi-

facă abona- 
trimestriale

Mai 
de a 
alta

există 
schim- 
difuzo

abonamentelor și 
Agitatorii Enciu 

Vasile, Avrames- 
și tovarășii Dra-

gomir Ioan, Szabo Emeric și 
cănescu Viorica, din activul 
de partid, au militat ca presa de 
partid să ajungă la fiecare salariat 
iar articolele cele mai importante 
să fie citite în colectiv. Astfel з-л 
ajuns ca la presa de partid în pre- 
parația Lupeni să fie 831 abona
mente iar în total cu reviste nu
mărul abonamentelor să întreacă 
cifra de 1000.

Conducerea preparației, a dove
dit, de asemenea, preocupare pen
tru presa de partid crqînd condiții- 
optime aducerii și repartizării zia
relor. Difuzorii^ voluntari sînt aju
tați ca toate publicațiile să ajungă 
la timp în mîinile cititorilor

Difuzorii voluntari din prepara
ție, agitatorii și toți acei tovarăși 
cate, sub îndrumarea biroului or
ganizației de bază au sprijinit și 
continuă acțiunea de colectare a 
abonamentelor și de difuzare a pre
sei pot fi mîndri că datorită pre
ocupării lor cuvîntul scris al parti
dului pătrunde tot mai mult în 
rîndurile salariaților preparației, că 
tot mai mulți dintre aceștia se fo
losesc de experiența înaintată, 
popularizată prin ziare.

Vedere a școlii noi din Uricani

NOTE DIN PETROȘANI

Justificări nefondate

de difuza- 
prin între-

totul ne satis făcă-

voluntari 
este și 
schimbul

mai buni și mai conștiincioși 
muncitori, tehnicieni, funcționari, 
instruiți și ajutați, difuzorii vo
luntari numiți pe sectoare 
reușit să se achite cu cinste 
sarcinile încredințate.

Cu toate acestea însă, dacă 
nem cont de efectivul minei,
Uricani presa poate pătrunde 
mai larg. Acest lucru îl arată 
însăși difuzorii voluntari. Unele 
discuții cu ei și constatările fă
cute au scos în evidentă că la 
sectoarele III si VII difuzorii 
voluntari nu primesc încă sufi
cient sprijin din partea organ: 
zațiilor de bază respective și a. 
șefilor 
II, V

. pentru 
re, de
mul Socialismului" și „Steagul 
roșu" nu este îndeplinită cu re- 

_^j,gu 1 aritate. Un inconvenient este 
și fantul că difuzorii voluntari 
au fost instruiți să 
mente lunare și nu 
sau chiar anuale.
încă practica greșită 
ba de la o lună la
rul voluntar așa cum se întîm
plă la sectorul VII. Se manifestă 
lipsa de ajutor din partea in
structorilor centrului 
re a presei care trec
prindere fără să se ocupe de în 
drumarea difuzoriior 
Un alt aspect negativ 
faptul că minerii din
III deși au sesizat încă de mult 
pe lovarășa Ionel Maria, sala
riată a P.T.T.R. Uricănj sa des. 
chidă chioșcul unde se ’ distribuie 
ziarele înainte de orele 8,30 ne- 
putînd ridica altfel publicațiile 
Ja care s-au abonat decît cu în-

Jhrziere, aceșt lucru nu s-a re- 
rWvat nici acum. De asemenea, 
mai sînt cazuri cînd din vina 
poștei, ziarele sosesc în locali
tate cu mare întîrziere si în pa
chete cu ambalajul rupt.

O atenție cu 
toare în munca de difuzare a pre
sei s-a constatat la mina Lonea. 
Raportînd la întregul efectiv de 
muncitori, tehnicieni și ingineri și 
la ceilalți salariați ai minei, numă
rul de 1.355 de abonamente e mic. 

Tovarășul Tekar Edmund, mm-', 
bru în comitetul de partid pe mi
nă, care răspunde de munca de 
propagandă și agitație, a căutat sa 
aducă o serie de justificări cu to
tul ne fondate privind munca nesa
tisfăcătoare de difuzare a presei.

T ovarășul 
că de fapt 
muncii atit 
mentelor cît
a dus la scăderea numărului de

............. CONCLUZII
«
♦ Se constată că în majorita- 
£ tea comitetelor de partid, or

ganizațiile de bază din Valea 
Jiului s-au ocupat cu simț de 
răspundere de munca de difu 
zare a presei. Comitetele și bi
rourile organizațiilor de partid 
de la mina Aninoasa. Prepara- 
ția Lupeni, Viscoza Lupeni și 
mina Uricani au privit ca o

Tekar în loc să arate 
slaba organizare a 

în colectarea abona
și în difuzarea ziarelor

♦♦ ♦
л

«♦ ____ _____ ___ , ____
• sarcină importantă și perma- 
J nentă difuzarea ziarelor dînd a-
• tenția cuvenită recrutării și in-
• struiirii difuzoriior voluntari, in- 
J drumlnd și agitatorii în acest
• sens, organizing schimburi de
• experiență pe această temă etc.
• O preocupare mai slabă în
•

♦ ♦♦♦
♦.♦ ♦

♦ « «

♦♦ «

*♦
♦
O ♦

•-5 ♦♦♦

munca de difuzare au avut co
mitetele și birourile organiza
țiilor de partid de la mina Lo
nea, Preparației Petrila, mina 
Petrila etc. unde rezultatele sînt 
nesatisfăcătoare. Acestea nu au 
folosit toate posibilitățile de ca
re dispuneau lăsînd ca munca 
să meargă la voia intîmpiării.

Cu ocazia raidului întreprins 
s-a constatat că nici unele or
ganizații de masă, 
U.T.M., Cruce Roșie, 
de femei nu au acordat atenția 
cuvenită difuzării presei.

Este adevărat că în sprijinul 
acestor organizații nu au venit 
nici factorii care se ocupă di
rect de difuzarea ziarelor și a- 
nume organele P.T.T.R.

Centrul de difuzare a presei 
Petroșani nu a ținut instructaje 
permanente cu difuzorii volun
tari, deși dispune de un aparat 
de instructori special pentru a- 
cest lucru. Și legătura acestora 
cu birourile organizațiilor de 
partid a fost sporadică.

sindicate, 
comitete

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
*♦ ♦• •♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦

portului, iar uneori ajungeau la ♦ 
destinație rupte, necorespunza- • 
toare pentru a fi citite de abo- J 

nati. ♦
Factorii poștali aduc de mul-* 

te ori abonamentele tîrziu la a- J 
bon ații individuali. In aceasta* 
au excelat factorii poștali de ia ♦ 

An incasa, Lonea. Cimpa care au * 
adus cite 4—5 numere de ziar ț 
Îrttr-O Zi. ♦

Este de datoria comitetelor și J 
birourilor organizațiilor de* 
partid, a organizațiilor de nia- * 
să și a Centrului de difuzare a ♦ 

presei Petroșani,(sa treacă de ur- ♦ 
gență la lichidarea deficiențelor** 
semnalate, făclnd totul pentru $ 
ca ziarele să ajungă la timp în ♦ 
mina cititorului și a tuturor oa- ♦ 
menilor muncii din Valea Jiului, ț

*
C. COTOȘPAN * 
M. MICA 5
A. NICH1FOREL ♦ 
M FViFLSTEIN •*

La multe chioșcuri de difuza
re au fost anomalii în distribui
rea ziarelor din cauza salaria- 
ților de la aceste chioșcuri care 
nu corespundeau, ceea ce a atras 
după sine scăderea numărului 
de abonamente. Acest lucru a- 
rată că Centrul de difuzare a 

presei a dovedit lipsă de răspun
dere în alegerea personalului ca
re deservește aceste chioșcuri. 
De asemenea, și orarul chioșcu. 
rilor nu e fixat în funcție de 
programul de lucru de la ex
ploatări din această cauză inuiți 
din abonați пн pot să-și ridice 
zilnic ziarul.

Au fost multe cazuri cînd zia
rele nu soseau la timp din cau
za proastei organizări a trans-

abonați caută „argumente“, chipu
rile, ale muncitorilor deși de fapt 
se stă prea puțin de vorbă 
în această direcție.

In cadrul comitetului de 
de la mina Lonea nu a fost 
Zată nici 
zare deci 
cunoscute, 
turate.

odată munca da 
nici lipsurile nu 
pentru a putea

cu ei

partid 
anali- 
difu- 

au fost 
fi înlă-

Deficiențe s-an observat 
ceea ce privește recrutarea și ins
truirea difuzărilor voluntari. Aceș
tia nu au fost confirmați de către 
organizațiile de bază și de aceea 
uneori s-a greșit asupra alegerii 
lor, iar sprijinul ce li s-a acordat 
a fost insuficient. însăși evidența 
abonamentelor este întocmită 
totul necorespunzător.

lată așa dar cauzele principale 
care au dus la numărul mic dt 
abonamente. Comitetul de partid 
de la mina Lonea are datoria 
să analizeze felul cum se desfășoa
ră munca de difuzare a presei, 
luînd măsuri de lichidare a lipsu
rilor

P în

cu

Sub pămînt nu se vede...
In prezent, pe strada Institutu

lui din Petroșani, constructorii 
conduși de maistrul Albu Aurel, 
execută o lucrare de canalizare 
care va lega întregul complex de 
clădiri aflat în lucru.

Ce se întîmplă însă ? Probabil 
gîndind că... sub pămînt nu se 

vede (? !) calitatea lucrării pe ca
re o execută constructorii de pe 
acest lot lasă mult de dorit. De 
pildă, la al doilea cămin de vi
zitare a canalizării, unele părți 
din zidul-perete de cărămidă sînt 
zidite așa de înclinat. îneît în 
realitate nu au nici o bază de 
spiijin. Ba mai mult: în partea 
de sus a căminului, peretele de 
către deal este zidit... 
buza tubului de beton 
imediat după darea în 
a străzii, va duce la 
tubului din cauza greutății auto
camioanelor care vor trece peste el.

De ce maistrul Albu Aurel cau
tă să facă lucrări de slabă ca
litate? Și cum de tolerează așa 
ceva dirigintele de șantier ? Sau 
cred că dacă se lucrează la cana
lizare, aceasta poate fi făcută ori
cum că... sub pămînt nu se vede’

apoi, în ce privește reclama... 
proprie, biroul Q.N.T. ditj Petro
șani a rămas în urmă. Are acest 
birou o firmă, de ți-e și jenă s-o 
privești: spălată de ploi, decolo
rată!... Prin starea ei deplora
bilă, această firmă strică aspec
tul exterior.

Cel -puțin să fie luată jos fir
ma * dacă nu se îngrijesc de as
pectul reclamei proprii: peretele 
gol arată totuși ceva mai fru
mos !

direct pe 
ceea ce, 
circulație- 
spargerea

Reclamă proprie...
In Petroșani, chiar în Piața 

Victoriei, există biroul O.N.T. 
Sarcina colectivului da aici este 
să organizeze excursii pentru oa 
menii muncii din Valea Jiului, să 
Iacă o largă popularizare a fru
museților patriei noastre pentru 
ca ele să fie vizitate de tot mai 
mulți.

Dacă, în ce privește populari
zarea diferitelor stațiuni balneo
climaterice din țară, aici se gă 
pese multe broșuri, vederi, ilus 
trate care le fac o largă reclamă,

nn 133, 
bătut la 
se vînd 
(și cor- 

despre

Materialul plastic 
este inventat...

Cu vreo cîteva luni în urmă, 
tovarășii de la O.C.L. Alimenta
ra au luat o hotărîre bună : în 
cadrul centrului de pîine 
au pus în vînzare lapte 
pahar. Faptul că zilnic 
aici sute de litri lapte 
nuri... vechi!), vorbește 
utilitatea măsurii luate.

Ce se îritîmplă însă? Aproape 
întotdeauna amatorii de lapte bă- 
tut trebuie să facă .coadă la pa
hare. In ultima vreme, aici „func
ționează" și borcane goale de 
sticlă rămase de la diferite con
serve, (capacitatea reală a acesto
ra însă nu este lămurită !) iar 
puținele pahare existente sînt cră
pate, ciobite.

Probabil că lipsa paharelor se 
datorește și faptului că sticla 
este fragilă și se sparge ușor 
Dar tovarășii de la serviciul co
mercial al O.C.L. Alimentara oare 
n-au aflat că s-a inventat de 
mult și materialul plastic, iar pa
hare de diferite mărimi din acest 
material sînt puse în vînzare din 
belșug la magazinele din Petro
șani (în treacăt fie zis tot apar- 
ținînd de O.C.L., e drept că de 
cel cu produse industriale).

Succesele minerilor din sector — 
rod al muncii politice desfășurată de comuniști

(Urinare din pagina l-a)

Organizația de bază a îndrumat 
conducerea sectorului, comitetul dt 
secție sindicală să organizeze mai 
bine întrecerea între brigăzi și in
dividual între tehnicieni, să urmă
rească îndeaproape rezultatele ob
ținute în îndeplinirea angajamente
lor. In scopul mobilizării muncito
rilor la realizarea angajamentului, 
organizația de bază a luat hotărî- 
rea ca periodic să se țină ședințe 
operative de lucru cu maiștrii mi
neri, șefii de brigăzi și de schimb, 
unde să fie discutate măsurile ce 
trebuie luate pentru asigurarea în
deplinirii angajamentelor. De ase
menea, biroul organizației de bază 
(secretar tov. Corogeanu Ioan) a 
orientat și a sprijinit grupele de 
partid în extinderea metodelor a- 
vansate de lucru, le-a îndrumat să 
pună în discuția ședințelor de gru
pă cele mai esențiale probleme cum 
sînt : îmbunătățirea calității cărbu
nelui, reducerea prețului de cost. 
O rodnică activitate în această pri
vință desfășoară grupele de partid 
ale căror organizatori sînt comu
niștii Bartha Ștefan, Pădureanu 
Stere care au repartizat sarcini con-

crete pe linie de producție fiecă
rui membru și candidat de partid 
din grupa respectivă, au analizat 
îndeplinirea angajamentelor.

Pentru a da viață angajamentelor 
de întrecere, biroul organizației 
de bază acordă o mare atenție ins
truirii agitatorilor cu principalele 
probleme ce stau in fața colectivu
lui de muncă. In fiecare abataj, 
agitatorii organizează discuții de la 
om la om, mobilizează minerii la 
bătălia pentru îndeplinirea sarci
nilor de producție. Agitatori ca 
Savencu Vasile, Radu Constantin, 
Rohozneanu Mihai, Lupuleț Cons
tantin, au discutat cu muncitorii 
din brigăzile din care fac parte 
despre căile de creștere a produc
tivității muncii.

Drept rezultat al muncii politice 
desfășurate de 
partid, colectivul 
minei Petrila și-a 
înainte de vreme 
nual. Minerii din
pe benzile preparației ’4199 tone 
cărbune peste angajamentul luat, 
productivitatea muncii a crescut cu 
0,220 tone cărbune pe post față de 
sarcina de plan, iar economiile rea
lizate la prețul de cost al produc-

organizația de 
sectorului I al 
depășit cu mult 
angajamentul a- 
sector au trimis

ției, în primele 9 luni ale anului, 
se ridică la 1.425.000 lei.

La realizările obținute a contri
buit întreg colectivul sectorului. Se 
evidențiază in mod deosebit brigă
zile conduse de comuniștii Cucoș 
Gheorghe, Neagu Gheorghe, Am- 
bruș Ludovic, Jucătoru Gheorghe 
care ș-au situat in fruntea luptei 
pentru îndeplinirea angajamentelor. 
O contribuție de seamă la succe
sele obținute a adus-o și inginttul 
Sim<?ta Dumitru, șeful sectorului, 
care a căutat să creeze fiecărei bri
găzi condiții optime de lucru, a 
sprijinit efectiv activitatea brigă
zilor rămase in urmă. Dacă anul 
trecut, colectivul sectorului a ră
mas dator patriei cu aproape 4000 
tone de cărbune și în medie pește 
50 la sută din brigăzi erau sub 
plan, in prezent colectivul sectoru
lui I este fruntaș pe exploatare.

Așa stau lucrurile in prezent la 
sectorul I al minei Petrila. Și dacă 
în anul acesta minerii din abataje 
au obținut succese de seamă, cu
noscute de întregul colectiv al mi
nei, dînd mii de tone cărbune pes
te plan, explicația trebuie căutată 
în faptul că organizația de bază, 
comuniștii din sector au însuflețit 
munca întregului colectiv.
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N. S. Hrușciov a vizitat 
colhozul „Politotdel"

TAȘKENT 13 (Agierpres) •— TASS
La 13 noiembrie N. S. Hrușciov a 

del" din regiunea Tașkent.
N. S. Hrușciov a stat de vorbă cu 

inovatorii și fruntașii acestei gospodării
------------------ 0----------

transmite:
vizitat colhozul „Politot-

conducătorii, specialiștii 
bine cunoscute în țară.

Si fie iiDDiEditată dezlănțuirea unui ш război I 
Chemarea conferinței femeilor din țările europene 
(BERLIN 13 (Agerpres).
Le 12 noiembrie s-a încheiat la 

Berlin o conferință de două zile 
a femeilor din țările europene. La 
conferință au participat delegații 
din Uniunea Sovietică, Franța, Ce
hoslovacia, R.D. Germană, Italia, 
Polonia, Romînia, Anglia, Dane
marca, Finlanda, Norvegia, Aus
tria, Belgia R.F. Germană. Re
prezentantele femeilor din țările eu
ropene au subliniat evoluția pri
mejdioasă a Germaniei1 occidentale,

pregătirea de noi aventuri împo- 
triva cauzei păcii de către milita- 
riștii vest-germani. Ele au subliniat 
în unanimitate necesitatea unor ac
țiuni energice pentru împiedicarea 
dezlănțuirii unui nou război. In șe
dința de încheiere au fost adoptate 
cu o mare însuflețire chemarea că
tre guvernele țărilor care au parti
cipat la război împotriva Germa
niei fasciste, apelul către femeile 
din Europa și scrisoarea către fe
meile din Germania occidentală.

©

„Kennedy nu este mulțumit 
de poziția Indiei"

Un articol din
WASHINGTON 13 (Agerpres). 
Intr-un articol intitulat „Kenedy 

nu este mulțumit de poziția In
diei", ziarul „Washington Post and 
Times Herald” relatează că „guver
nul Kennedy nu este prea mulțu
mit de rezultatele tratativelor de 
la Washington cu primul ministru 
al Indiei Jawaharlal Nehru în pro
blemele privind Asia de sud-est și în 
special Vietnamul". Articolul arată 
că încercările lui Kennedy de a-1 
atrage pe premierul Nehru în spri
jinul politicii americane față de 
Laos și Vietnamul de sud, au su
ferit uni eșec total.

După cum reiese din articol, 
Nehru a respins versiunea ameri
cană potrivit căreia Vietnamul de 
sud și Laosul ar fi supuse unei 
„agresiuni comuniste", versiune prin 
care Statele Unite caută să justi • 
fice amestecul lor militar în aceas
tă regiune. „Nehru afirmă, scrie 
ziarul, că atît în Laos cît și

presa americană
Vietnamul de sud este vorba de o 
dispută de ordin intern. Prin ur
mare cu cît va exista mai puțin 
amestec din afară, cu atît mai mari 
vor fi șansele de pace".

„Dată fiind aaeastă poziție a 
premierului Nehru, conchide „Wa
shington Post and Times Herald", 
în ceia ce privește politica față de 
Vietnam Statele Unite, nu se bucură 
în prezent de nici un sprijin diplo
matic".

în

_=o=_

PREGĂTIREA SESIUNII 
CONSILIULUI NORDIC

HELSINKI 13
La 12 noiembrie a luat sfîrși.t 

Ia Hanko conferința de două zile 
a primilor miniștrii ai Suediei, 
Danemarcei, Norvegiei, Islancfei 
și Finlandei. După cum rezultă 
din comunicatul comun dat pu
blicității la Helsinki, conferința 
a examinat principalele proble
me ce urmează să figureze pe 
ordinea de zi a viitoarei sesiuni 
a Consiliului nordic care va a- 
vea loc în februarie 1962 la 
Helsinki: acordul de colaborare 
dintre țările nordice, consultări 
reciproce în cursul tratativelor 
cu privire la participarea la uniu. 
nile economice, elaborarea unui 
proiect comun de ajutorare ,a ță
rilor care sînt în curs de dez
voltare și o serie de alte pro
bleme.

La conferință au fost exami
nate, de asemenea problemele 
privitoare la colaborarea între 
unele guverne și Consiliul nor
dic.

я . (Agerpres)

_=©=_

MITING LA CHICAGO
■ NEW YORK 13 (Agerpres).

La Chicago a avut loc un miting 
organizat de mișcarea „Reîntoarce
rea spre pace". Luînd cuvîntul la 
miting, Norman Thomas, candida
tul în alegerile prezidențiale din 
partea partidului socialist, a decla
rat că această mișcare își propune 
ca sarcină să unească întreaga miș
care a partizanilor păcii într-o or
ganizație unică.

Ziarul „!zvestia“ despre activitatea 
subversivă a Agenției de informații a S.U.A.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Ziarul „Izvestia" a adus la cu
noștința opiniei publice sovietice 
unde fapte care ilustrează activi
tatea subversivă a Agenției de In
formații a S.U.A. (U.S.I.A.)

Ziarul informează că un cetă
țean american, care a sosit în 
U.R.S.S. ca turist și care a rugat 
ca numțrle său să nu fie dat pu_ 

« relatat corespondenților 
№ lie presă „Novosti" urmă- 

t td fapt: Cu puțin înainte de a 
pleca din S.U.A. i s-au dat pentru 
a le cunoaște documente care cons
tituie de fapt instrucțiuni în do
meniul propagandei antisovietice și 
în domeniul culegerii de 
informații secrete în U.R.S.S. Fiind 
însă un adversar al „războiului 
rece" și cunoscînd, în afară de a- 
ceasta soarta ps care au avut-o 
în Uniunea Sovietică turiștii spioni, 
printre care 
și olandezii 
Jaeger, el a 
instrucțiunile 
în vileag.

Ziarul face o descriere a 
rii cu instrucțiuni „Ce contribuie 
la o apropiere și ce nu în timpul 
contactului cu oamenii sovietici", 
și „Introducerea la îndreptarul a- 
gitatorului”. Broșura, editată la 1 
aprilie 1960 de secția de cercetări 
și analize a Agenției de informații 
a S.U.A.. are la bază materialele 
prezentate de 75 de ghizi care au 
lucrat la expoziția americană de la 
Moscova. Un spațiu important în 
broșură îl ocupă descrirea modului 
în care cei care fac propagandă an- 
tisovietică au trebuit să răspundă 
interlocutorilor sovietici la între-

americanul Maccinen 
Reydon și Low 
hotărît să nu 
primite și să

de 
urmeze 
le dea

broșu*

Ultracolonialiștii pregătesc 
un nou puci în Algeria

ALGER 13 (Agerpres).
Profitînd de îngăduința autori

tăților militare și poliției franceze 
ultracolonialiștii din „Organizația 
armată secretă" (O.A.S.) se pregă
tesc fățiș pentru un nou puci în 
Algeria. După cum anunță cores
pondentul din Oran al agenției 
Reuter, la 12 noiembrie O.A.S. a 
difuzat manifeste în care a infor
mat că conducătorul acestei orga- 
nizații, fostul general Salan „a 
ordonat ca întreaga populație euro
peană din Algeria să fie încadrată 
treptat în armata O.A.S.".

Cu două zile înainte de aceas
ta, Salan a încercat să difuzeze or
dinul său prin postul de televiziu
ne Oran care a fost capturat în 
acest scop de teroriștii din O.A.S. 
După cum anunță corespondentul 
„din cauza unor defecțiuni tehnice 
discursul său n-a fost auzit".

★
PARIS 13 (Agerpres). „t *ț ..

Teroriștii din bandele ultracolo- 
nialiștilor continuă să săvîrșească 
crime sîngeroase pe teritoriul Al
geriei. După cum anunță France 
Presse, la 12 noiembrie în apro
piere de orașul Alger, în plină zi, 
a fost asasinat Salah Benasser, 
membru al senatului Franței din 
partea Algeriei. Senatorul care se 
afla într-un taxi a fost împușcat 
cu focuri de arme automate de un 
grup de „indivizi necunoscuți".

★

ORAN 13 (Agerpres).
După cum rezultă din relatările 

corespondentului din Oran al a- 
genției Reuter, bandiții din „Orga
nizația armată secretă" au făcut 
să explodeze în noaptea de 11 spre 
12 noiembrie în diferite orașe al
geriene 14 bombe. De pe urma ex
ploziilor acestor bombe se semna
lează 14 răniți dintre care trei co
pii.

©

Mapioneta din Katanga suferă 
noi infpîngepi

LONDRA 13 (Agerpres).
Trupele armatei naționale congo

leze acționînd împreună cu detașa
mentele tribului Baluba au instau
rat controlul asupra orașului Al
bertville, cel mai mare centru din 
Katanga de nord-est.

Potrivit agenției Reuter, admi
nistrația Chombe a fost alungată 
și din importantul centru Manono. 
Orașul Kongolo a fost înconjurat 
de detașamentele Baluba.

„Chombe este amenințat cu pier
derea totală a controlului asupra 
părții de nord a katangăi“, subli
niază ziarul „Observer" într-o ști
re din Elisabethville.

Din relatările ziarului reiese că 
Anglia încearcă să salveze regimul 
falie al lui Chombe și să-l mențină 
cu orice preț la putere pe acest 
lacheu al imperialismului ocdden-

să în- 
central

călăto-

tal. Se anunță că Derek Riches, 
ambasadorul Angliei în Congo, care 
se află în prezent la Elisabethville 
i-a propus lui Chombe să plece 
imediat la Leopoldville și 
ceapă tratative cu guvernul 
al Congoului.

După cît se pare scopul
riei urgente a lui Riches la Elisa
bethville este de a împisdica to
tala înfrîngere militară a lui 
Chombe și a neutraliza totodată 
eventualele acțiuni ale Consiliului 
de Securitate al O.N.U. care s-a * 
întrunit la 13 noiembrie pentru 
discutarea problemei Congoului. In 
momentul de față, scrie în legătură 
cu aceasta „Observer", pare puțin 
probabil ca Anglia să se pronunțe 
în favoarea vreunei „extinderi a 
mandatului O.N.U., în Congo".

bările legate de „realitatea ameri
cană". Experiența agenților impe
rialismului american trimiși în 
U.R.S.S., scrie ziarul, nu este ni
cidecum în favoarea atoatorilor de 
aventuri antisovietice. Dar, eșecul 
lor evident nu permite cîtuși de 
puțin opiniei publice sovietice să 
privească cu nepăsare această ac
tivitate criminală care este ilus
trată cît se poate de bine în cel 
de-al doilea document — „Intro
ducere la îndreptarul agitatoru
lui".

„Agenții" sînt instruiți cum să 
strecoare în U.R.S.S. publicațiile 
cuprinzînd materiale antisovietice 
și cum trebuie să le difuzeze. In 
cazul cînd nu dispun de asemenea 
materiale, ei se pot adresa amba
sadei S.U.A. Această activitate 
mîrșaviă, arată ziarul, este cu totul 
incompatibilă cu menirea unei re
prezentanțe diplomatice.

Referindu-se la capitolul îndrep
tarului intitulat „Țelurile", ziarul 
scrie că principalul scop al propa
gandei antisovietice constă în sub
minarea influenței și prestigiului 
partidului și sădirea discordiei între 
partid și poporul U.R.S.S.

Dealtfel, subliniază ziarul încer
cări de a instiga pe oamenii so
vietici împotriva partidului au fost 
făcute de dușmani de-a lungul în
tregii perioade de existență a pu
terii sovietice, și aceste încercări 
de fiecare dată au suferit un eșec 
total.

In încheierea „introducerii în
dreptarului" este vorba de princi
pala sarcină care se pune în fața 
agenților Agenției de Informații a 
S.U.A., și anume — culegerea de 
informații cu caracter de spionaj 
și pregătirea agenturii.

_=0=_

Iuri Gagarin 
invitat în Italia
ROMA 13 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Asociația „Italia—U.R.S.S." a 

trimis maiorului Iuri Gagarin o 
nouă scrisoare în cate îl Tivită să 
viziteze Italia.

Exprimîndu-și regretul profund 
pentru faptul că în octombrie I. 
Gagarin nu a avut posibilitatea să 
vină în Italia, prof. Paolo Alatri, 
secretarul general al asociației roagă 
pe gloriosul cosmonaut sovietic și 
pe soția sa să viziteze Italia ca 
oaspeți ai secției din Roma a Aso
ciației „Italia — U.R.S.S.".

-=©=-

Un act inuman 
al autorităților 
sud-vietnameze

HANOI 13 (Agerpres).
Agenția de informații a patrio- 

țilo.: sud-vietnamezi „Eliberarea" 
a dat publicității o declarație în 
care protestează împotriva refuzului 
autorităților ngodinhdiemiste de a 
primi alimentele, medicamentele și 
țesăturile oferite de R.D. Vietnam 
locuitorilor din regiunile Vietnamu
lui de sud care au suferit din prir 
cina inundațiilor.
1 Acest transport de alimente, me
dicamente și țesături (10.000 tone 
orez, un milion de metri de țesă
turi și 5 tone de medicamente) este 
gata pentru a fi transmis, fapt co
municat societății de Cruce Roșie 
din Vietnamul de sud prin Crucea 
Roșie internațională.

[... anunț ”
T.A,P.L. Petroșani organi- 

ІІ zează în seara zilei de 16 no 
;i iembrje 1961, orele 20 la res- i 
■' ta-ur antele „Minerul" din Pe i 
:, troșar.i, „Gina“-Lupeni, „Că.-. ■ 

bunele" - Lonea, „Straja" - i 
i; Vulcan tradiționala i

„CINA PORCULUI ‘ І 
■■ Se va servi următorul me- j 
:• niu : 50 gr. cîrnați de porc, 
:■ 50 gr. tobă specială, 50 gr. 
:■ cartaboș, 50 gr. sîngerete, 
■: friptură de porc la grătar cu 
•i garnitură, murături asortate 
:j și pline albă (6 bucăți) la 
:• prețul total de 15 lei.
:■ La comandă se vor servi și 
j! aJte specialități.
■: Dans și antren pînă in zori

T. C. M. c.
Grupul de șantiere 

Coroiești — Vulcan 
ANGAJEAZĂ

— Conducători auto pentru 
autobasculante, care vor lu 
era numai în incinta șantie
rului.

— Conducători auto cti a 
autorizație de macara pentru 
autocrane ZIS. |

Gospodine !
Frigiderul „Fram“ 

poate fi cumpărat de 
dv. și cu plata în 
rate!

Condiții de plată foarte a 
vantajoase:

Avans minim 30 -la sută 
restul în :

6 rate pentru muncitori și i 
militari,

5 rate pentru alți salariați.
Condițiile avantajoase cu 

plata în rate expiră la 31 
■ decembrie 1961, deci profi- , ' 

tati de ele cit mai repede. ) '
—

PR06RAM DE RADIO
15 noiembrie

PROGRAMUL 1. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Formații de muzică u-. 
șoară, 9,30 Scene de petrecere din 
opere, 10,08 Teatru la microfon : 
„Cine a ucis". Scenariu radiofo
nic de Ștefan Berciu, 12,00 Mu
zică populară din țări socialiste,
12.30 Melodii de estradă de com
pozitori romîni, 14,30 Soliști de 
muzică populară romînească, 
15,10 Programe muzicale alcătui
te de ascultători, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,30 In slujba patriei, 
18,00 Muzică ușoară, 18,35 Mu
zică populară din Banat, 19,25 
Din istoria muzicii corale romî- 
nești : Ciprian Porumbescu, 21,15 
La microfon : Satira și umorul 
(reluare). PROGRAMUL II. 12,15 
Muzică de balet, 13,25 Cîntă or
chestra de muzică populară „Cin- 
drelul" din Sibiu și orchestra de 
muzică populară a Sfatului popu
lar din Giurgiu, 14,30 Muzică din 
opere la cererea ascultătorilor, 
15,00 Din folclorul popoarelor,
16.30 Muzică ușoară, 16,50 Curs 
de limba rusă, 18,05 Vitrina cu 
noutăți muzicale. In program mu
zică populară (reluare), 19,00 Mu. 
zică ușoară, 20,10 Muzică popu
lară romînească, 20,40 Cîntă Co
rul Radioteleviziunii, 21,20 Răsu 
nă cîntecul și jocul pe întinsul 
țării, 22,00 Muzică de estradă.

CINEMATOGRAFE
15 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Umbre albe; AL. SAH1A : 
Patru în potop;, PETRILA ; Ga
ribaldi; ANINOASA : Familia 
Mianard; VULCAN : Garibaldi; 
LUPENI : Vals pentru un milion; >. 
BARBĂTENI : Aveau 19 ani.
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