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In abatajul camera nr. 506 de la sectorul V al minei Lonea lucrează 
brigada minerului Danciu Moise, una dintre fruntașele sectorului. In 22 de 

> zile lucrătoare, din acest abataj au fost trimise la ziuă 243 tone de căr
bune în plus de sarcinile de plan.

Iată o parte din membrii brigăzii în frunte cu șeful de schimb Cuzulov 
Gheorghe (stînga).

Wl DE PE ȘANTIERELE I. C. PI. n!•

preajma sărbătoririi 
major âtuliii

Obiective industriale 
predate înainte 

de termen
Terminarea la timp a 

construcțiilor industriale 
ridicate la exploatările 
miniere din Valea Jiu
lui este o sarcină de 
ma.-e răspundere pe ca
re trebuie s-o îndepli
nească aolectivul cons
tructorilor de pe șantie
rele I.C.M.M. Veștile ce 
parvin de pe aceste șan
tiere dovedesc că harni
cii constructori reușesc 

să respecte această obli
gație față de beneficiar, 
termînînd în ultimul tjnăp' 
un număr însemnat de 
construcții industriale. 
Dintre acestea 
minăm pe oele cu 
Iț* de predare în 
mestrul IV și care
fost date în folosința be
neficiarului cu mult îna- 
inte. de ' data prevăzută.

a- 
ter- 
tri-
au

Este vorba despre casa 
ventilatorului la suitorul 
5—6 construită la mina 
Uricani de brigada tov. 
Băcilă Remus, construcție 
care a fost predată încă 
în luna septembrie. Pre- 
parația Lupeni a primit 
și ea cu mult înainte de 
termen spre folosință par
țială iazul de sedimentare 
la a cărui construcție au 
muncit membrii brigăzii 
de constructori condusă 
de Sterpu Costache. La 
fel, mina Aninoasa folo
sește și ea pentru cerin
țele procesului de pro
ducție' din subteran insta
lația de rambleu de - Ia- 
Biscu, deși termenul dării 
in folosință încă nu a 
sosit.

Sporesc economiile
Unul dintre obiecti

vele principale pe care 
constructorii de la

I.C.M.M. le urmăresc în 
întrecerea socialistă ce o1' 
desfășoară pe șantiere es-1; 
te reducerea prețului de 
cost al construcțiilor in-:! 
dustriale. Ei au hotărît să li 
obțină, pe această cale.jj 
în trimestrul III, 200.000' 
lei economii peste sar
cina planificată. Și hotă- 
rîrea luată a fost dusă 
cu succes la îndeplinire. 
Economiile realizate în 
cursul trimestrului III se 
cifrează la 234.000 lei. 
Suma economiilor obținu
te de- I.C.M.M: ;în pe
rioada 1 aprilie — 10 
octombrie, de exemplu, 
se ridică la 256.000 lei.

La baza reducerii pre
țului de cost și obținerea 
de economii a stat în 
primul rînd creșterea 
productivității muncii.

Zilele trecute, colecti
vul sectorului V inves
tiții de la exploatarea 

■ minieră Aninoasa a ra
portat îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de 
producție anuale.

Prin folosirea judi
cioasă a materialelor, 
prin aplicarea metode
lor înaintate de lucru 
minerii din sectorul de 
investiții de la Ani
noasa au realizat eco
nomii la prețul de 
cost în valoare de 
proape 1.200.000

La acest frumos 
zultat și-a adus contri
buția întregul colectiv 
al sectorului și în mod 
special brigăzile conduse 
de Panczer Gheorghe, 
David Traian, Bordoși 
Victor, Pop Vasile.

Cîte bucurii; cîte satisfacții 
n-ai avut în viata ta fragedă 
tu, tinere de 18 ani! Crescut 
sub soarele regimului democrat- 
popular, ai dreptul la învățătu
ră, la muncă, ai în fată pers
pectivele unei vieți pline de bu
curii, marea satisfacție că vei con
tribui la înflorirea , minunatei 
noastre patrii, la făurirea unei 
vieți tot mai fericite pentru în
tregul nostru popor.

Tinere de 18 ani, te afli în 
pragul unui moment unic în via
ta ta — trecerea la vîrsta ma
joratului, cînd societatea noas
tră te primește în mijlocul ei ca 
cetățean major cu drepturi și 
îndatoriri egale, și-ți încredin
țează răspunderi înalte, datoria 
să muncești cu pasiune, pe șan
tierul tumultos al vieții noastre 
noi de desăvîrșire a construcției 
socialiste în patria noastră.

Pentru ca acest moment 
semnat din viata tinerilor să 
mînă un eveniment neuitat
amintirea lor și să contribuie la 
înțelegerea mai profundă a răs
punderii pe care o au în lupta 
întregului nostru popor pentru 
înfăptuirea politicii partidului de 
făurire a societății socialiste și 
comuniste în patria noastră, ma
joratul trebuie pregătit ■ și săr
bătorit în mod deosebit. Iată de 
ce, una dintre sărbătorile tra
diționale noi, socialiste a tinerei 
noastre generații a devenit și 
sărbătoarea majoratului, sărbă
toarea tinerilor care împlinesc

în- 
ră- 
în

a- 
lei. 
re-

Spectacolele 
reșițenilor I

i De citeva zile se aflăi 
în ' Valea Jiului obiectivul i 
Teatrului pe slut dări Re
șița care prezintă come- 
dia muzicală în 3. acte 
„Gintă privighetorile" de 
Lucia *e> • trius pe mu
zică de Aurel Giroveanu, i 
In cadrul turneului ofi
cial teatrul amintit a 
prezentat duminică seara 
un spectacol la 
urmînd ca azi să 
aceeași comedie 
de spectacole a 
din Vulcan.

i

Petrila 
prezinte 
in sala 
clubului

18 anf. Deși s-a statornicit doă, 
de cîtiva ani. sărbătoarea majo
ratului s-a dovedit o formă va. 
loroasă în educarea comunistă a 
tinerilor.

An de an. organizațiile U.T.M., 
îndrugate de organizațiile de 
partid’, desfășoară o activitate 
politică-educativă tot mai boga
tă în cadrul manifestărilor închi
nate sărbătoririi majoratului. In 
Valea Jiului pregătirile pentru 
sărbătorirea celor peste 400 de. 
tineri care împlinesc 18 ani în 
1961 au și început. Pe lîngă Co
mitetul orășenesc U.T.M. Petro
șani a fost constituit un colectiv 
format din activiști ai sfatului 
popular, ai organizațiilor U.T.M. 
și sindicat pentru organizarea 
și coordonarea acțiunilor de pre
gătire a sărbătoririi majoratu
lui. Pe baza planului de măsuri 
elaborat de acest colectiv, pen
tru tinerii care trec pragul ma
joratului vor fi organizate ac
țiuni educative variate și boga
te care să-i ajute să cunoască' 
mai bine trecutul de luptă al po
porului nostru, realizările regimu
lui democrat-popular, drepturile și; 
îndatoririle cetățenești, politica, 
partidului nostru.. In fata aces
tor tineri, în perioada dintre 20. 
noiembrie — 10 decembrie 1961 
se vor prezenta expuneri pe' ur
mătoarele 5 teme: „Sarcinile

(Continuare
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■Activui fără de partid 
de nădejde al organizației de bază

Activul fără de partid consti
tuie un,a din rezervele de unde 
partid'ul își formează noi mem
bri. De aici decurge și impor
tanța ce trebuie să i se acorde 
activului: fără de partid.. In or
ganizația' d£ bază din sectarill; I 
al minei Lonea, activul fără de 
partid cuprinde aproape 70 de 
oameni ai- muncii. ‘ In mod deo
sebit, activul fără' de partid s-a 
dezvoltat din punct de vedere 
numeric după Conferința orășe
nească de partid Petroșani, cînd 
organizația de bază a luat un 
șir de măsuri eficace pentru a- 
tragerea în activul fără de partid 
a celor mai buni oameni ai 
muncii, mineri, șefi de brigăzi 
și de schimb, care s-au distins

sprijin

Concursul de teatru 
al amatorilor

Sîmbătă seara a avut loc în 
sala de spectacole din Lonea 
faza regională a primului con
curs regional al formațiilor de 
teatru de amatori organizat în 
cinstea aniversării Republicii de 
către Casa regională de creație 
populară Deva. Astfel, la Lonea 
s-au întîlnit în concurs formati-a 
clubului din localitate care a pre
zentat piesa „Un musafir picat 
din cer",'formația din Aninoasa 
cu „In noaptea asta nu doarme 
nimeni" și echipa de teatru a că
minului cultural din Iscroni cu 
piesa „Aripă de rîridunică".

Juriul format din ' specialiști 
ai Casei regionale a creației 
populare Deva care se deplasea
ză la mai multe centre din re
giune pe.ntru a asista la întrece
rea formațiilor artistice va sta
bili cîștigătorii anuntîndu-i în 
preajma aniversării Republicii. 
Sîmbătă la Lonea atît publicul 
care a umplut sala pînă Ta refuz 
cît și juriul au fost mulțumiți 
de calitatea interpretării celor 
trei piese.

al 
al

s-a înapoiat

• Mesajul C.C. 
adresat C.C. 
S.U.A.

• U. Kekkonen 
la Helsinki

• In cifre de trilioane
•Situația din Republica 

Dominicană
• Lucrările Conferinței ță

rilor nordice .pe anul 
1961.
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Sărbătoare la mina
Cei harnici sînt felicitași

24 noiembrie a.c. colectivul 
minei Uricani a trăit un eveni
ment de seamă. El a sărbătorit 
îndeplinirea integrală a planului 
anual de producție. Cu acest pri
lej, înainte de intrarea schimbu
lui II în mină s-a ținut un însu
flețit miting — la care au par
ticipat sute de muncitori mineri, 
tehnicieni și ingineri. Primul, care 
a luat cuvîntul a fost ing. Peșitz 
Iosif, șeful exploatării miniere 
Uricani care a vorbit despre suc
cesele'repurtate de colectivul mi
nei Uricani în îndeplinirea înain
te de .termen 
producție.

La miting a 
tovarășul litiu 
comitetului de 
U r icam . El a

La

a sarcinilor'

mai luat cuvîntul 
loan, secretarul 
partid al minei 
felicitat călduros

harnicul colectiv al celei mai 
tinere exploatări miniere din ba
zinul carbonifer al Văii Jiului.

In sunete de tobe și trompete 
în entuziaste urale și aplauze, 
și-a făcut apariția delegația de 
pionieri, copiii celor care și-au 
sărbătorit revelionul cu 39 zHe 
înainte de data calendaristică —

Siabătorirea a fost întregită cu 
urările de bine ale pionierilor, 
adresate harnicului colectiv al mi-

Uricani
net, prin pioniera Șerbănescu Eu
genia, președinta unității de pio
nieri de la școala cea nouă din 
Orașul nou Uricani, și cu fru
moase cîntece populare interpre
tate de către taraful, de lăutari 
al clubului muncitoresc.

A doua tinerețe...
In dimineața aceea, Vascul 

baci1 s-a trezit mai devreme ca 
de obicei. Seara auzise la ra
dio vestea că mina Uricani și-a 
îndeplinit planul pe ’61. De 
fapt vestea asta nu l-a surprins
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La 23 noiembrie minerii de la Uricani au scos primele tone * 
de cărbune în contul anului 1962. Cinstea de a trimite la ziuă J 
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vagonetul nr. Г al noului an a revenit minerilor din brigada 
lui Bria loan. Clișeul nostru a fost luat tocmai în clipa cînd 
inginerul lunger Herman șeful sectorului II îl felicită pe bri
gadierul Bria loan, în prezenta tehnicianului Matei Vasile, a 
maistrului Mardare Eftimie șl ă brigadierului Siklodi Beniamin.

în lupta pentru sporirea conti
nuă a producției de cărbune și 
reducerea prețului de cost al a- 
cestuia, mecanici de locomotive 
și lăcătuși fruntași, tehnicieni și 
alți oameni ai muncii fără de 
partid, care desfășoară o acti
vitate neobosită pentru îndeplini
rea sarcinilor de producție, câreT 
se bucură de prestigiu. Priițțței. 
aceștia se numără tov. Bălănes- 
cu Mănăilă, șef de brigadă, Ră- 
duca Dumitru, șef de schimb în 
abatajul nr. 1 și alții.

Pe lîngă faptul că biroul or
ganizației de bază, comuniștii 
din sector se ocupă cu răspun
dere de creșterea numerică a ac
tivului fără de partid, aici se 
acordă o atenție deosebită și 
pregătirii politice a activului fă
ră de partid. Din totalul tovară
șilor din activul fără de partid, 
20 sînt înGadrati în cursul spe
cial pentru mineri, iar alți 15 
tovarăși au fost înscriși la cer
cul de studiere a Statutului1 
P.M.R. al cărui propagandist 
este tov. Mogoș Simion. Pe lîn
gă acest lucru, biroul organiza
ției de bază 
mai ridicați 
să răspundă 
unui" tovarăș 
p-artid, să-l 
rea în viată
în fața organizației de bază.

De tovarășul Szilagy Ludo
vic, din activul fără de partid, 
de exemplu, se ocupă tov. Cos- 
tinaș Andrei. Comunistul Costî- 
naș se interesează atît de educa
rea politică a tov. Szilagy. cît 
și de ridicarea nivelului profe
sional și cultural al acestuia; 
el a reușit să-l atragă la acti
vitatea culturală. Tovarășul Cos- 
tinaș a mai antrenat în activi
tatea culturală și pe lăcătușul 
Moian Ioan II, tot din activul 
fără de partid.

Cu răbdare și perseverență se 
ocupă și comunistul Bonko Io
sif de ridicarea calificării profe
sionale a minerului Burdea Ilie. 
El se interesează cum tov. Bur- 
dea - frecventează cursurile școlii 

mineri din Lonea unde este!

s-a îngrijit ca cei 
membri de partid 
de educarea a cîte 
din activul fără de 
atragă la traduce- 
a sarcinilor ce stau

de

Z. ȘUȘTAC U t
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Un succes remarcabil al gimnastelor

FOTBAL

Minerul: La mijlocul campionatului 
la mijlocul clasamentului

Iată-ne la sfîrșitul turului 
campionatului categoriei A de 

, fotbal. încheind această etapă 
s-ar cuveni să facem un bilanț 
al întregii activități din prima 
parte a campionatului, o analiză 
a felului cum s-a pregătit echipa 
d»n Lupeni, a rezultatelor obți 
nute. Dar întîlnirea de dumini
că în care Minerul a jucat în 
compania textiliștilor arădani a 
fost de fapt un rezumat al în
tregului tur. Echipa din Lu- 

■ peni a dovedit încă odată că a- 
funci cînd vrea poate să obțină 
victoria chiar dacă adversarul 
este mai tehnic, opunînd supe
riorității lui un elan și o putere 
de luptă greu de egalat. In rest 
Minerul s-,a comportat și dumi
nică destul de slab arătînd că 
antrenamentele nu au reușit să 
ducă echipa la o tactică moder
nă de joc, la o tehnică indivi
duală corespunzătoare iar siste
mul practicat de-a lungul între
gului campionat și deci și du
minică a fost bazat pe .pase 
lungi, înainte, uneori la întîm- 
plare și o apărare masivă și 
strictă la om.

Dacă întîlnirea de duminică a 
fost aproape identică celor an
terioare ea a avut totuși și anu
mite trăsături noi, destul de în
grijorătoare : greșeli elementare 
în preluări și în pase la majo
ritatea jucătorilor și în special 
la înaintare; Sima II și Paras- 
chiv au arătat duminică încă-

odată și cu prisosință că nu fac 
față în categoria A și încercă
rile antrenorului, deși bine ve
nite, nu sînt și eficace cu toată 
bunăvoința băieților. In plus 
duminică și apărarea a fost u- 
neori nesigură, în special Stan
ei и fiind de nerecunoscut. Cu 
alte cuvinte deci, deși a obținut 
victoria echipa din Lupeni s-a 
comportat și sub cerințe dînd e- 
moții destul de intense și pre
lungite numeroșilor suporteri.

De la început și aproape pînă 
la sfîrșitul meciului U.T.A. a 
avut inițiativa, a șutat mult și 
destul de periculos la poartă, a 
combinat cu fantezia și sigu
ranța specifică școlii arădane de 
fotbal și a reușit chiar să ia 
conducerea înscriind prin Țîrlea 
în minutul 68. Marea greșeală a 
oaspeților a fost că mulțumin- 
du-se cu acest unic gol s-au re
tras în apărare. In schimb me
ritul mare al jucătorilor lupe- 
neni ,a fost că în această situa
ție, departe de a se descuraja, 
întreaga echipă a pornit la joc 
cu și mai mult dan și cu toate 
greșelile dbfectele tactice ea a 
reușit să cîștige cu 2—1 în ul
timele 15 minute de joc. înscri
ind de două ori prin Mihaly. 
De reținut că în minutul 72, cînd 
U.T.A. conducea cu 1—0, Grigo
re ratează o lovitură de la 11 
metri într-un mod curios dove
dind o lipsă de responsabilitate, 
dte respect față de coechipierii

Atacul și-a făcut datoria
Duminică seara, iubitorii fot

balului din Petroșani au aștep
tat cu legitimă nerăbdare rezul
tatele sportive. Echipa lor în
frunta doar în deplasare pe Me
talul Tîrgoviște, aceea care i-a 
făcut multe minute de emoții lide
rului chiar la el acasă, cedînd abia

_=0=- -------

Campionatul 
orășenesc de fotbal

Rezultatele 
minfci 
Unirea Banița — Minerul 
Vulcan 2—3; 
noasa - - 6 August 
17-1; _ -
C.F.R. Petroșani 5—1; Prepara
torul Lupeni — Utilajul Petro
șani amînat pe 3 decembrie.

Clasamentul
1. Minerul II Vulcan

10 10 0 0 40: 7
2. Unirea B&nița

10 4 4 2 19:13
3. Preparatorul Lupeni

- - - - 22:11

etapei de du-
26 noiembrie a. c.: 

II 
Minerul II Ani-

Livezeni 
Parîngul II Lonea —

20

12

din t*ra
Victoriile de răsunet dobîndi- 

te de echipa feminină de gim
nastică a tării noastre sînt bine 
cunoscute. Grafia, suplețea și si
guranța Elenei Leușteanu, So- 
niei Iovan și ale celorlalte com
ponente ale lotului national au 
stîrnit de nenumărate ori ropote 
de aplauze și exclamații de ad
mirație. Intredndu-se la Stras- 
sburg cu reprezentativa Franței,

noastră
gimnastele noastre au mai adău
gat o nouă perlă la șirul victo
riilor. In schimb la băieți pe 
echipe au ieșit învingători fran
cezii, astfel că victoriile au fost 
împărțite. Și la băieți, locul I la 
individual compus a fost ocupat 
de reprezentantul nostru F. 
Orendi, iar locul 11 de france
zul M. Lashari.

(Agerpreș)

Campionatul republican de lupte clasice

9 5 13
4. Energia Paroșeni

9 4 3 2 
Retezatul Uricani

10 4 2 4 
Preparația Petrii a

10 3 4 3 
Minerul II Aninoasa

9 3 2 4 
C.F.R. Petroșani

3 2 5
11 Loneg 
3 1 6 

Petroșani 
2 1 6
Livezeni
1 2 7
Comisiei

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II.

18:18

22; 16

16:13

37:21

17:28

16:30

11:26

11

IC

10

în final cu 2-3. Jucătorii de la Jiul 
au dovedit însă că știu și pot 
sâ scoată puncte chiar și de a- 
colo de unde nici cei mai înflă
cărați susținători nu le prea a- 
cordă șanse. Teama suporterilor 
era cu atît mai mare cu cît din 
formație lipseau Romoșan, Cră
ciun și Martinovich Juctnd însă 
cu multă ardoare, jiuliștii au 
spulberat încă de la început spe
ranțele gazdelor într-o victorie 
ieftină. De fiecare dată la suita 
de 6 goluri marcate, tonul l-au 
dat jiuliștii. Conduși cu 1—0, 
metalurgiștii depun eforturi sus
ținute pentru a egala. Pînă la 
urmă reușesc, dar jiuliștii pre
iau din nou conducerea. La sco
rul de 2—1 pentru Jiul, arbitrul 
acordă o lovitură de 11 metri 
în favoarea gazdelor și scorul 
devine din nou egal. Apoi, oas
peții condiuc din nou. Sub spec
trul înfrîngerii, gazdele depun e- 
forturi susținute sfere a obține 
măcar un punct din cele două 
puse în joc. Reușesc la sfîrșitul 
partidei, astfel că ea se încheie 
cu scorul de 3—3.

Cele trei goluri marcate arată 
că atacul nostru și-a făcut 
plin datoria.

A*
La tineret, metalurgiștii 

cîștigat cu 1—0 printr-un 
marcat din 11 metrL

săi, de eforturile acestora depu
se de-a lungul celor 70 de mi
nute. Este greu de explicat fap- 
țul că Grigore a executat atît 
de prost lovitura de la 
tri, cînd echipa lui era 
cu 1—0 și cum de nu a 
dicat un alt jucător să 
penalti ? !

In meciul de duminică 
a fost din nou „un gol“ în e- 
ehipă părînd epuizat și dezorien
tat. La înaintare cele două „spe- 
ranțe“ ale spectatorilor — Cucu 
și Oltean — au îndreptățit nu
mai în parte așteptările deoarece 
se observă și la ei tendința că
tre jocul individualist, ceea ce 
dovedește egoism și o notă dte 
îngîmfare.

Faze de joc prezentăm doar 
cîteva, deoarece majoritatea au 
fost lipsite de frumusețe, de in
teres și de... 
7 — Otlean 
Ionul trimis 
și numai în 
man reține;
rezolvă o situație grea, respin- 
gînd prin „foarfecă** pe spate 
un pas precis a lui Floruț; mi
nutele 54 și 71 U.T.A. ratează 
ocazii mari prin Sasu care s-a 
aflat liber în fața porții; ulti
mul minut de joc, Grigore, sin
gur în fața porții, șutează iar 
Coman respinge în corner.

Arbitrului V. Pădureanu (Bu
curești) care a condius foa-rte bi
ne i s-au aliniat următoarele 
formații; MINERUL : Sziklai — 
Stanciu, COMAN, Dan II — 
Mihăilă, MIHALYI — Сиси, Pa- 
raschiv (din minutul 62 Grigo
re), Oltean, Szoke, Sima II. 
U.T.A.: Coman — SZUCS, BA- 
CUȚ, Neamțu — Capaș, Mețcaș 
— Selvmeși, SASU, Pop (din mi
nutul 60 ȚIRLEA), Floruț, 
Csako.

11 me- 
condusă 
fost in- 
execute

Mihăilă

eficacitate : minutul 
urmărește atent ba
de Băcuț „acasă** 

ultima instanță Co- 
minutul 20 — Dan

M. DUMITRESCU

RUGBI , O
etape a 
republi-

din

au 
gol

In cadrul penultimei 
returului campionatului 
can de rugbi s-au întîlnit dumi
nică, pe terenul Jiul, formațiile 
Știința Petroșani și Progresul 
București.

Meciul a fost cîștigat de echi
pa studenților petroșăneni cu 
scorul de 3—0 (3—0).

Jocul era așteptat cu mult in
teres mai ales că se întîlneau e- 
chipe de valori apropiate, fapt 
ilustrat și de pozițiile lor în cla
sament.

Cu toate că aveau de înfrun
tat o înaintare Unanim recu
noscută ca fiind foarte grea, to
tuși înaintașii Științei nu s-au 
intimidat. încă de la începutul 
meciului s-a văzut că echipa 
Progresul își axează acțiunile 
mai mult pe înaintare, deschi- 
zînd de puține ori linia de trei
sferturi. Cu toate acestea cei ca
re atacă sînt studenții care ob
țin în primele minute cîteva lo-

9:46
orășenești

10 
Parîngul 

io 
Utilajul

9
6 August

10
Din partea

de fotbal: In urma contestații
lor făcute, Minerul II Vulcan a 
cîștigat meciul cu Preparația Pe- 
trila cu 3—0 (pe teren 2—3) 
pentru folosirea de jucători de 
la Minerul I și C.F.R. Petro
șani cîștigă cu 3—0 meciul cu 
Utilajul Petroșani (pe teren 
2—5) pentru substituire de ju
cători.

CRAIOVA 27 (Agerpres),
Campionatele republicane de 

lupte clasice pe anul 1961 s-au 
desfășurat la Craiova, reunind 
peste 100 de concurenti. La ca
tegoria muscă campionul olim
pic Dumitru Pîrvulescu a fost din 
nou cel mai bun dintre partici
pant! și s-a clasat pe locul întîi 
înaintea lui Gh. Szabad. Cam 
pionul mondial la semimijlocie, 
Văleriu Вціагса, a evoluat de 
data aceasta în limitele catego-

---------------Ѳ

riei ușoare terminînd și el neîn
vins pe primul loc. Trecînd de 
la categoria cocoș la categoria 
pană, dinamovistul Ion Cernea a 
cucerit de o manieră categorică 
tricoul de campion al tării. La 
celelalte categorii au devenit 
campioni republicani următorii 
sportivi: M. Cristea (cocoș); 
I. Moca (semimijlocie); V. O- 
noiu (mijlocie); Gh. Popovici 
(semigrea); N. Martineșcu 
(grea).

Handbal in 7
Sala de sport din Lupenî, a 

cunoscut duminica trecută o vie 
activitate handbalistică. Aici s-au 
întrecut în această zi un număr 
de 10 echipe, majoritatea fiind 
din asociația sportivă Straja. 
Multe din întîlniri au oferit 
spectatorilor, faze bune de hand
bal, în special întrecerea celor

mici — Casa pionierilor — Se
lecționata școlilor nr. 1 și 2.

Iată rezultatele înregistr “л: 
Clasa ѴПІ-а A — Clasa 
В 9—18; Clasa IX-a A — Clasa 
IX В 8—9; Clasa X-a — Clasa 
IX — 14—13; Casa pionierilor 
— Selecționata școlilor nr. 1 șl 
2 — 20—11; Straja Lupeni — 
Elevul Lupeni 17—20.

Ѳ-----------------

Spartachiada de iarnă a tineretului
La 1 decembrie a. c. în în

treaga țară, se inaugurează com
petiția sportivă de masă rezer
vată tineretului — Spartachiada 
de iarnă a tineretului.

Conform regulamentului, în 
actuala ediție se vor desfășura 
întreceri la următoarele discipli
ne ; gimnastică, șah, tenis de 
masă, patinaj, schi și săniuțe 
pentru băieți și fete; haltere și 
trintă pentru băieți.

Spartachiada de iarnă a tine
retului se va desfășura în 3 e- 
tape după cum urmează : etapa 
I-a pe asociații, între 1 decem
brie și 1 februarie; etapa II-a 
interasociații între 1 februarie și 
10 martie, etapa III raională 
(orășenească) între 10 și 20 
martie 1962.

Consiliilor asociațiilor sporti
ve din Valea Jiului le revine 
sarcina ca în această perioadă 
să ia toate măsurile privind 
pregătirea bazelor sportive pen
tru sezonul de iarnă (pîrtii de 
schi, locuri pentru patinaj), pre
gătirea echipamentului sportiv 
precum și a sălilor de șah, te
nis de masa și dotarea acestora 
cu cele necesare

De asemenea, consiliile aso
ciațiilor sportive, în această pe. 
rioadă trebuie să desfășoare • 
temeinică muncă de popularizare 
a acestei competiții în așa 
ca toți tinerii să fie atrași la în
trecerile spartachiadei de iarnă.

S. BALOI

victorie
vituri de picior pe care însă le 
ratează. In continuare inițiativa 
aparține Științei care în minu
tul 18 reușește- să deschidă sco
rul: la o acțiune pe înaintare 
Marin pleacă în dribling spre 
butul advers însă în apropierea 
lui este placat. Petrache urmă
rind atent faza, culege balonul 
și înscrie spectaculos la colț. 
Antimoianu ratează transforma
rea astfel că e 3—0. Prin con
traatacuri periculoase, Progresul 
caută să egaleze situația, însă 
petroșănenii se apără organizat 
Pînă la sfîrșitul reprizei cei care 
domină sînt localnicii.

încă din primele minute după 
reluare studenții se instalează 
în jumătatea de teren a echipei 
Progresul și supun unui adevă
rat „asalt*’ butul advers. Ei 
caută ca prin acțiuni pe linia de 
treisferturi și mai ales pe îna
intare să străpungă dispozitivul 
de apărare al echipei Progre-

L« rugbi, grămezi Iu sînt întotdeauna spectaculoase. Acest lucru se poate vedea și din clișeu.

meritată
sul. Totuși п аи reușit să majo. 
reze scorul deoarece bucureștenii 
s-au apărat foarte bine. Fluierul 
final al arbitrului găsește echipa 
Știința în atac.

A fost un meci de uzură in 
care greul l-au dus înaintările 
celor două echipe. înaintarea 
Științei acționînd grupat și lup- 
tînd cu multă ardoare, a reușit 
să pună în dificultate pachetul 
de înaintași advers.

Calitatea jocului a fost influ
ențată și de starea terenului. 
S-au remarcat Dijmărescu, Rîm- 
niceanu, Nicolescu, Burac (Ști
ința Petroșani), Bojenescu și A- 
lexandrescu (Progresul Bucu
rești).

N. Popa (București) a arbi
trat bine.

Au jucat formațiile:
ȘTIINȚA PETROȘANI: Sto- 

ian — Georgescu, Drăcea, Nico
lescu, Burac — Ureche. Mate- 
escu — Antimoianu. Chiosea, 
Marin, Petrache (din minutul 
38 Ghiță), Zalman, Rîmniceanu 
(din min. 56 Petrache), Dijmă- 
nescu.

PROGRESUL BUCUREȘTI: 
Alexandrescu — Chiriac II. Ni- 
culescu, Ghiuzelea. Cristăchescu
— Călărașu, Dragomirescu — 
Florescu. Tăbăran. Dumitrescu
— Marinache, Dogaru — Cris- 
tescu, Bojenescu, Vicol.

-йг
In deschidere s-a disputat me

ciul de rugbi dintre echipele a- 
nilor I-I1-111-IV de la I.M.P. și 
selecționata anului V. A învins 
prima selecționată cu scorul de 
9—0 (3—0).

C. TAUTU
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Activul fără de partid — sprijin 
de nădejde al organizației de bază : Sărbătoare la mina Uricani\

(Urmare din pagina I-a)

înscris, cum învață. Tov. Burdea 
este un muncitor fruntaș în pro
ducție, ascultă cu atenție sfatu
rile ortacului său de muncă, 
caută în permanență să se a- 
chite cu cinste de sarcinile încre
dințate.

Biroul organizației de bază nu 
s-a mărginit numai la reparti
zarea de sarcini comuniștilor ca
re să se ocupe de educarea tova
rășilor din activul fără de partid. 
In adunările generale, biroul ce
re cu regularitate membrilor dc 
partid să informeze organizația 
de partid asupra felului în care 
reușesc să-și ducă la îndeplinire 
sarcinile încredințate, 
informări au prezentat 
mult în fața 
tov. -Burdea 
Vasile și alți comuniști 
ganfza-ția de bază.

O metodă eficace de muncă a 
organizației de bază cu activul 
fără de partid este invitarea a- 

'cestuia la adunările de 
deschise unde se discută 
me legate de bunul mers 
ducției. Aceste adunări

adunării 
Nicol ae.

Asemenea 
nu de 

i generale 
Ciriperu 
din or-

partid 
proble- 
al pro- 
au un 

important în antrenarea ac- 
‘toflîltii fără de partid la rezol
varea problemelor care stau *n 
fața organizației de bază, în 
creșterea conștiinței politice a 
celor din activul fără de partid. 

Organizația de bază s-a inte
resat ca fiecare tovarăș din ac
tivul fără de partid să răspun
dă de cîte o problemă pe linfe 
de producție, sau cu caracter ob
ștesc. Așa de pildă, tov. Iacob 
Petru, șef de brigadă în abata
jul 109 face parte din colecti
vul de agitatori al organizației 

’de partid. Artificierul Deak Va
sile și revizorul de cratere Cîcrt 
Aurel, fac parte din colectivul 
de pavoazare al sectorului. Sar
cini asemănătoare au primit și

4 (

Contribuția electro-lăcăfușilor
> oa mina Uricani brigada elec- 
tro-lăcătușilor în frunte cu to
varășul Polareschi Iosif, s-a si
tuat la loc die frunte în bătălia 
pentru cît mai multe economii. 
In urma aplicării unei inovații, 
membrii brigăzii au ridicat la 
5.000 lei suma economiilor rea
lizate, fără să, se pună la soco
teală că lunar, la 64 contacte

îndeplinirea 
sarcinilor de 
iroducție. a an
gajamentelor ar 

sumate în întrecerea socialistă, 
îmbunătățirea continuă a calită
ții cărbunelui extras constituie 
preocuparea de bază a mineri
lor din sectorul IV Aninoasa. 

încă din primele luni ale ă- 
cestui an. rezultatele acestor 
preocupări au fost fructuoase, 
sectorul ocupînd locul fruntaș 
în întrecerea pe mină. Acest loc 
minerii sectorului IV îl mențin 
și în prezent.

Aceasta nu este însă întîmplă- 
tor. întregul colectiv, mobilizat 
de organizația de pariid, a mun
cit cu însuflețire, s-a străduit ca 
lună de lună planul de produc
ție să fie îndeplinit și depășit. 
In acest scop s-au asigurat de 
către conducerea sectorului con
diții bune de muncă. Prin execu
tarea la timp a lucrărilor de pre
gătiri prevăzute s-au creat aba
taje de rezervă care au asigu
rat menținerea în funcțiune a 
unui front de lucru corespunză
tor sarcinilor de extracție. In 
majoritatea locurilor de muncă 
brigăzile și-au organizat temei
nic operațiunile de lucru, fapt 
care a făcut ca ele să munceas
că cu randamente sporite. De e- 
xemplu. brigada condusă de Co- 
drea Gheorghe care lucra la a- 
batajul cameră nr. 13. după ce 
cîteva luni de-a rîndul nu și-a 
făcut planul, a fost înlocuită cu 
una din cele mai bune brigăzi, 
cea condusă de comunistul Ian
cu Victor. Minerii din: această 
brigadă nu s-au speriat de greu- 

tov. Duma Iiie, precum și tova
rășii 'Arpezan Nicolae, Albu Ghe- 
orghe, Szatori Ernest și alți to
varăși din activul fără de partid, 
’mportant este faptul că majori
tatea tovarășilor din activul fără 
de partid se achită cu cinste de 
sarcinile încredințate și alături 
de comuniști depun eforturi sus
ținute pentru îmbunătățirea con
tinuă a procesului de producte. 
O activitate rodnică desfășoară 
tov. Ujora Ștefan, din act’vul 
f?ră de partid, care nu de mult 
a confecționat un dispozitiv de 
tragere a cuplungurilor și șai
belor de la transportoarele cu 
’aclete. Această inovație este în 
curs de extindere și la alte sec 
’oare ale minei.

Lărgirea continuă a activuiui 
fără de partid. îmbunătățirea 
muncii cu acest activ, a dat po
sibilitatea comuniștilor să obțină 
rezultate bune în întărirea rân
durilor organizației de bază

In acest an în rândurile mem
brilor și candidaților de partid 
au fost primiți 32 tovarăși d:’n 
activul fără de partid.

Muncitori cum sînt 
culiță Frosin, Lungu 
Eaibole Dumitrache si
re nu de mult au fost primiți 
îr rândurile candidaților dc 
partid, din activul fără dte partid, 
au devenit fruntași în produc
ție, fotografiile lor se află la 
loc de cinste pe panoul de onoa
re al sectorului

Activul fără de partid este v.n 
sprijin de nădejde al organiza
ție’ de bază, un mijloc impor
tant de mobilizare a oamenilor 
muncii la înfăptuirea politicii 
partidului. Organizația de bază 
din sectorul I este hotărâtă să-și 
întărească în permanență mun- 
<a cu activul fără de partid, să-l 
atragă cît mai mult la îndepli
nirea sarcinilor ce stau în fața 
colectivului.

.0-------------- «

tov N1- 
Nicolae. 

alții ca-

confecționate se utilizează nu
mai plăcuțe de cupru rezultate 
din deșeuri. Astfel e1ectro-lăcă- 
tușii au rezolvat problema re
ducerii consumului de material 
neferos. Tot ei, în ultimul timp 
au adunat peste 100 kg. deșeuri 
de sîrmă de cupru pe care ur
mează să le predea I.C.M.

Cu metode bine cunoscute
tăți și nici de condițiile grele de 
lucru. Luînd măsurile ce se cu
veneau, organizînd în mod judi
cios lucrul și fiind sprijinită e- 
fectiv în scurt tițnp brigada a 
reușit să extragă preliminarul 
cerut și chiar să-l depășească. 
La un alt loc de muncă, în a- 
batajul figuri din stratul 4. unde

DIN EXPERIENȚA 
COLECTIVELOR FRUNTAȘE
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lucra brigada lui Pistol Ghiță 
treaba mergea, de asemenea, 
slab. Aici a fost schimbat nu
mai șeful de brigadă: în locul 
lui Pistol a fost numit Moisiu 
Remus, un șef de brigadă pri
ceput și cu multă experiență. Cu 
aceiași oameni, însă muncind 
mai organizat, cu mai mult simt 
de răspundere, brigada a înce
put să muncească la nivelul po
sibilităților.

S-a pus un mare accent pe ca
litatea producției. Inițiativa mi
nerilor de la Lupeni a fost îm
brățișată de toate brigăzile din 
sector. Prin aplicarea unor mă
suri, cărbunele extras a fost tot 
timpul de bună calitate. Datori
tă acestui fapt, minerii sectoru
lui IV au primit în perioada ce 
a trecut din acest an. bonificații 
echivalente cu valoarea a aproa
pe 1800 tone de .cărbune.

(Urmare din pag, la)
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* de loc deoarece cu o zi înainte 
J cînd făcuse' „revirul" de plim- 
‘ bare la mimă auzise că-i aproa-
• pe gata planul anual. S-a tre- 
î zit deci și a și început să-și

zorească nevasta:
— Hai, tu femeie, gătește-mi 

odată hainele cele bune, că-i 
musai să merg pe la mină!

I
AzI o fi sărbătoare acolo că 
auziși се-or spus aseară la ra
dio !

...Minerii de la Uricani s-au 
obișnuit să-1 vadă mereu prin 

J curtea minei pe Vascul baci fă- 
] dndu-și, cum spune el, revi- 
J rul. In ziua aceea nu s-au ml- 
!- rat de loc cînd l-au văzut îm

brăcat cu hainele de sărbătoa- 
}re, cu baretele decorațiilor pe 

piept. Și-au dat seama că bă- 
j trinul miner, azi pensionar, nu 
J poate sta acasă, departe de mi- 
* na lui dragă, mină căreia i-a 
І* smuls în anii trecuți zeci de mii 

de tone de aur negru.

...Vascul Dumitru, un nume 
binecunoscut la Uricani, la Lu
peni și în toată Valea Jiului. 

IPînă prin anul trecut brigada 
pe care a condus-o s-a situat 
mereu în primele rînduri ale 
întrecerii socialiste. II cunosc 
tcfi minerii de la Uricani ca pe 
unul din profesorii lor, miner 
cu multă experiență de muncă 
acumulată de-a lungul a peste 

* trei decenii de minerit. Apostol 
î Vasile. Bria Ioan (cel a cărui 
ț brigadă a dat prima tonă de 
s cărbune în contul lui 1962), 
j Hrițcan Vasile, Cîrciumaru Vie- 

Â
î

In urma efor 
tului depus de 
minerii din sec
tor și a unei or- 

bune a muncii ran-ganizări mai 
damentul obținut întrece pe cel 
planificat în medie cu peste 3 
la sută. Planul. de producție în 
perioada 1 ianuarie — 18 no
iembrie inclusiv, a fost depășit 
cu 13.169 tone de cărbune, an
gajamentul anual fiind îndepli
nit încă în luna septembrie. Re
zultate satisfăcătoare a obținut 
sectorul și în privința reducerii 
prețului de cost, fiind de altfel 
singurul sector al minei Ani- 
noasa care nu are pierderi în a- 
ceșt domeniu.

La îndeplinirea și depășirea 
planului de extracție un aport 
prețios l-au adus brigăzile con
duse de David Nicolae, Moisiu 
Remus și Doroghi Florian care 
au extras în această perioadă 
cantități însemnate de cărbune 
peste sarcina prevăzută. Cede 
mai bune rezultate au fost obți
nute de minerii din brigada lui 
Iancu Victor care, muncind cu 
un randament mediu de 5,270 I 
tone de cărbune pe post, și-au 
depășit planul de producție pe 
zejce luni cu 863 tone de cărbu
ne față de 580 tone cît s-au an
gajat să extragă în plus pe în
tregul an.

Frumoasele succese obținute 
de minerii sectorului ,IV. hotă- 
rîrea lor de a munci și în con
tinuare cu elan, fac să se între
vadă obținerea de' noi și însem
nate'succese pînă la sfîrșitul a- 
nuiui.

I

ST. EKART

tor, Poloboc Constantin, Năsă- î 
leanu, Sorescu Constantin, І 
Neamțu Viorel toți- mineri de j 
frunte ai Uricaniuluj de azi au * 
învățat mineritul fie muncind * 
cot la cot cu Vascul baci, fie j 
asculțimdu-i povețele 
cît a fost maistru 
istoria tinerei mine 
leagurile de sus ale 
rămîne mereu scrise

pe timpul 
minier. Ini 
de pe me- 
Jiului vor 

vitezele

mari de avansare (de peste 
100 m.) pe care le-a obținut 
luni la rând în ’59 abatajul con. 
dus de Vascul Dumitru.

Mulți mineri de frunte a 
crescut bătrânul pensionar. Pe 
mulți i-a educat, la mulți le-a 
dat recomandări spre a fi pi imiți 
în rândurile comuniștilor minei.

...Ajuns acasă, după ce îm
preună cu minerii sărbătorise I

? 
i 
î
♦ f
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tineri, te simți tînăr, deși anii j 
s-au adunat cu zecile ? 1... |

GH. DUMITRESCU |
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cel de-al doisprezecelea „reve
lion" al minei, Vascul baci a- 
vea să aibă parte de încă o bu
curie. In ziar se și vorbea des
pre succesul Uricaniiului. De bu
curie, bătrânul a uitat să-și mai 
ia ochelarii. Mai trebuie oare 
ochelari, cînd împreună cu cei •

In preajma sărbătoririi 
majoratului

(Urmare din pagina I-a)

anului tre- 
expunerile 

însoțite de

stabilite de cel de-al Hl-lea 
Congres al P.M.R. pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste la 
noi în țară"; „Constituția — le
gea de bază a R.P.R. Drepturile 
și îndatoririle cetățenilor patriei 
noastre"; „Trăsăturile morale 
ale omului de tip nou"; „Pro
bleme actuale ale situației inter
naționale" și „Știința și religia". 
Sarcinile organizațiilor U.T.M. 
pentru educarea științifică a ti
neretului, pentru combaterea su
perstițiilor mistico-religioase". 
Comitetele orășenești și de mină 
ale U.T.M. au datoria să spri
jine organizațiile U.T.M. pentru 
ca aceste expuneri să-și atingă 
scopul, să contribuie la lărgirea 
orizontului politic al tinerilor.

Merită relevat exemplul mai 
multor organizații U.T.M. care 
folosind experiența 
cut, se preocupă ca 
programate să fie 
alte acțiuni educative interesan
te. De pildă, comitetul orășenesc 
U.T.M. Petrila a prevăzut ca în 
perioada pregătirii sărbătoririi 
majoratului să se organizeze în- 
tîlniri ale tinerilor cu tov. Ni- 
coară Coriolan. deputat în Ma
rea Adunare Națională care va 
vorbi despre dezvoltarea patriei 
noastre și, cu comunistul Kovacs 
Mihai.; miner pensionar, care va 
povesti despre viața din trecut 
a minerilor. Tot la P'etrila se vor 
organiza cu tinerii de 18 ani ac
țiuni de muncă patriotică Pentru 
colectarea fierului vechi, vizio
narea îti colectiv a 3 filme. iar 
o joie de tineret va fi dedicată 
acestor tineri. La Aninoasa,, s-au 
prevăzut printre altele o întîlni- 
re cu minerul fruntaș Cristea 
Aurel,, deputat în Marea A.duna-

In editura tehnica
au apărut : 

Tehnica și arta 
fotografică

' ' de L. DIKO — E. IOFIS
In lucrare sînt1 tratate toate 

aspectele importante ale fotogra
fiei, atît din punctul de vedere 

. al fotografului amator, cît și al 
celui profesionist.

In primele capitole, după ce 
se face o descriere a principii
lor de construcție și funcționare 
a principalelor tipuri de aparate 
fotografice, lucrarea tratează 
materialele fotografice (filme, 
plăci, hîrtie, materiale în cu
lori) și tehnica fotografică, fără 
a neglija amănuntele necesare ori
cărui fotograf.

Se d-au apoi noțiuni despre 
formarea imaginii fotografice, se 
descrie modul de prelucrare a 
materialelor sensibile, expunîn- 
du-se atît procesul negativ cît 
și cel pozitiv, dsndu-se de ase
menea diferite retete practice

In 
de a 
unor 
tează 

ultimele capitole, în scopul 
arăta calea spre obținerea 
imagini artistice, se tra- 
principiile de compoziție a

imaginii fotografice, iluminarea 
la fotografiere, cum și utiliza
rea mijloacelor plastice și teh
nice în diferitele categorii de 
fotografii: portrete, peisaje, fo
tografia de reportai, fotografia 
de arhitectură etc.

Să ne îmbrăcăm cu gust 
de V. VOEVODINA' 

— R. DUBININA 
Lucrarea este un îndrumător 

pentru croirea și confecționarea 
îmbrăcămintei pentru .femei, ast
fel încît să se obțină o îmbră
căminte elegantă, care să se po
trivească bine persoanei pentru 
care este confecționată. Cartea 
cuprinde cîteva sfaturi privind 
alegerea culorii și a celor mai 
potrivite țesuturi și modele pen
tru diferite articole.de îmbrăcă
minte. Autoarele dau. de aseme
nea sfaturi asupra îmbrăcămin
tei indicată femeilor pentru lu
cru, odihnă sau acasă.

=------  

emisiune va 
Kurta Ala- 
seral, care 
an 18 ani. 
sărbătoririi 
artistică dte

re Națională, organizarea cu ti
nerii care trec pragul majoratu
lui a unui concurs „Cine știe 
răspunde" pe tema „Realizările 
regimului democrat-popular", în
vățarea de către tineri a unor 
cîntece revoluționare și citirea a 
cîte o carte din bibliografia con
cursului „Iubiți cartea". In pro
gramul stațiilor de radioficare 
și radioamplificare din Aninoa- 
sa a fost rezervată săptămînal 
o oră dedicată tinerilor de 18 
ani. La o asemenea 
vorbi tînărul forjor 
dar, elev la liceul 
împlinește în acest 
Pentru festivitatea 
majoratului, brigada 
agitație din Aninpasa pregăteș
te un program special dedicat ti
nerilor de 18 ani.

Sărbătorirea festivă a majora
tului care coincide cu sărbăto
rirea zilei de 30 Decembrie — 
aniversarea proclamării R.P.R. 
— va trebui desfășurată într-o 
atmosferă plină de entuziasm. 
Organizațiile U.T.M. trebuie să 
asigure ca această serbare să 
devină sărbătoarea întregului 
colectiv din care face parte tî
nărul de 18 ani. De aceea aceste 
sărbători trebuie pregătite cu 
mare atenție. După declararea 
tinerilor cetățeni maiori ai pa
triei, de către președintele sfa
tului popular din localitate, ur
mează sărbătorirea tinerilor ma
jori care va trebui să rămînă 
neuitată în amintirea tinerilor.

Să pregătim astfel sărbători
rea majoratului ca noua genera
ție a celor de 18 ani să pășească 
în viată cu hotărîrea de a fi 
Ia înălțimea marilor răspunderi 
ce îi revin în opera de deșăvîr- 
șire a construcției socialiste în 
patria noastră.

articole.de


In cifre de trilioaneadresai (.[. al P.[. dli S.U.A.
BERLIN 27 (Agerpres)
După cum relatează agenția 

ADN, Comitetul Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania 
a adresat Comitetului Central al 
Partidului Comunist din S.U.A. un 
mesaj de salut semnat de W. Ul- 
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., în care își exprimă sen- 
timcntele frățești de solidaritate 
cu comuniștii americani.

Ir, mesaj se subliniază că ac
țiunile reacțiunii îndreptate împo
triva partidului Comunist din 
S.U.A. urmăresc să înăbușe lupta 
poporului american pentru pace și 
democrație.

C.C. al 
convingerea 
din S.U.A. 
și de acum
tutor persecuțiilor.

P.S.U.G. iși exprimă 
că Partidul Comunist 
va continua să existe 
înainte în pofida tu*

_==©=—

Conferința asociației 
vest-berlineze pentru prietenia 

germano-sovietică
BERLINUL OCCIDENTAL 27 

(Agerpres).
La 26 noiembrie în Berlinul 

occidental a avut loc o confe
rință a activiștilor Asociației 
vest-berlineze pentru prietenia 
germano-sovietică. A fost prezen
tat raportul „Pentru relații paș
nice, de prietenie cu popoarele 
Uniunii Sovietice".

Participanții la conferință au 
adoptat o rezoluție prin care a- 
dresează populației Berlinului oc- . 
cidental. chemarea de a lua ati
tudine pentru înțelegerea și prie
tenia cu Uniunea Sovietică, îm
potriva promovării de către Se
natul vest-berlinez a politicii 
„orașului de front".

După cum subliniază rezolu
ția, politica anticomunismului și 
vrajbei față de Uniunea Sovie
tică este lipsită de perspective, 
periculoasă și nu corespunde in
tereselor populației Berlinului 
occidental.

In rezoluție se arată de ase
menea că transformarea Berli
nului occidental în oraș liber de
militarizat v,a deschide largi 
perspective pentru extinderea și 
adîncirea legăturilor multilaterale 
cu Uniunea Sovietică.

LI. Kekkonen s-a înapoiat 
la Helsinki

HELSINKI 27 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 26 noiembrie președintele 
Republicii Finlandeze — Urho 
Kekkonen și persoanele ■ care l-au 
însoțit s-au înapoiat la Helsinki 
din călătoria pe care au făcut.o 
în Uniunea Sovietică. Astfel s-a 
încheiat o vizită importantă ca
re a contribuit la întărirea con
tinuă a relațiilor de prietenie 
bazate pe încredere dintre 
U.R.S.S. și Finlanda.

In gara Helsinki U. Kekkonen 
a fost salutat de primul minis
tru M. Miettunen care a arătat 
că rezultatele tratativelor pe ca
re U. Kekkonen le-a dus cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri

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

al U.R.S.S., N. S. Hrușclov, sînt 
salutate de poporul finlandez cu 
un sentiment <fe profundă satis- 
facfie. Politica Paasikivi-Kekko- 
nen, a ' subliniat Miettunen, și-a 
dovedit din nou trăinicia.

*
HELSINKI 27 (Agerpres). — 

TASS transmite :
In seara zilei de 26 noiembrie. 

U K. Kekkonen, președintele Re
publicii finlandeze, a rostit o 
amplă cuvîntare la posturile de 
radio și televiziune finlandeze în 
care a analizat convorbirile a- 
vute cu N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Situația din Republica Dominicană
SAN DOMINGO 27 (Ager

pres)
Secretarul general al Partidului 

Avangarda revoluționară domini
cană, Horacio Ornes, care s-a 
înapoiat în țară din exil, a cerut 
ca președintele Balaguer să demi
sioneze imediat iar viitorul gu
vern să fie format numai din re
prezentanții opoziției. Ornes a 
declarat, de asemenea, că mem
brii partidului său „sînt extrem 
de surprinși de intervenția străină 
fățișă în afacerile noastre interne". 
;,Cu toate că nu a numit pe față 
— transmite agenția — cuvintele 
sale s-au referit direct la pre-

zența navelor de război ale S.U.A. 
în fața portului San Domingo".

Intre timp în capitala țării au 
continuat manifestații împotriva 
lui Balaguer. Agenția UPI rela
tează că tinerii dominicani au de
monstrat din nou pe străzi scan- 
dînd : „Libertate". Potrivit u- 
nor știri — transmite aceeași agen
ție — 20 de țărani au fost uciși 
la Villa Melia, localitate situată 
la 6 mile de San Domingo, unde 
trupele au deschis focul împotriva 

încercat să pă- 
din proprietățile 
Rafael Trujillo.

mulțimii care a 
trundă pe una 
fostului dictator

Ѳ

Marioneta Chombe cheamă la „război total”
LEOPOLDVILLE 27 (Ager

pres)
Insolența lui ' Chombe, care în 

acțiunea de menținere a secesiunii 
Katangăi se bucură de sprijinul 
colonialiștilor, nu cunoaște mar
gini. Intr-o conferință de presă 
ținută sîmbătă șî la o adunare ca
re a avut loc duminică la Elisa- 
bethville, el a chemat la „război 
total" pentru a-și menține 
nația în Katanga. Potrivit 
rii agenției Associated

dotni- 
relată-
Press,

Lucrările Conferinței țărilor nordice 
pe anul 1961

COPENHAGA 27 (Agerpres) 
— TASS transmite :

La Copenhaga își continuă lu
crările „Conferința țărilor nordice 
pe anul 1961" la care participă 
reprezentanți ai organizațiilor ca
re luptă pentru pace din Dane
marca, Suedia, Norvegia și Fin
landa. La conferință participă, de 
asemenea, reprezentanți ai organi - 
zațiilor obștești din R. D. G. și 
R.F.G. In centrul atenției parti- 
cipănților la conferință se află 
una din cele mai importante pro- 

. bleme ale contemporaneității — 
apărarea și consolidarea păcii în 
nordul Europei.

La conferință, 
cipal „Problema

referatul prin- 
germană și si-

tuația internațională" a fost pre
zentat de V. Knudsen, redactor 
șef al ziarului danez „Holbaek 
Amts Veristreblad".

Problema germană, există de
oarece puterile occidentale nu au 
îndeplinit acordurile de la Pots
dam, a subliniat raportorul. Noi 
nu vom depăși situația existentă, 
pînă ce nu se va crea o zonă 
denuclearizată. Noi în Scandinavia, 
a subliniat raportorul trebuie să 
sprijinim adevăratele forțe demo
cratice din Germania. In încheiere 
Knudsen a declarat că țările scan
dinave trebuie să-și reunească e- 
forturile pentru transformarea a- 
cestei regiuni 
clearizată.

G

într-o
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Poporul laoțian cere formarea unui 
de coaliție în frunte

XIENG KUANG 27 (Agerpres) 
Pe întreg cuprinsul Laosului 

continuă să aibă loc mitinguri ale 
populației care cere reglementa
rea cît mai grabnică a problemei 
laoțiene și formarea unui guvern 
de coaliție în frunte cu prințul 
Suvanna Fumma.

După cum a anunțat postul de 
radio „Vooea Patet Lao'j în ul
timi le patru luni numai în pro
vincia Sam-Nea au avut loc peste 
700 de asemenea mitinguri la

cu Suvanna

zonă denu-

guvern 
Fumma

care au participat 82.000 persoane. 
Participanfii la aceste mitinguri 
au declarat că sprijină programul 
politic al guvernului regal și cer 
să fie format un guvern de coa
liție în frunte cu Suvanna Fumma, 
cu participarea reprezentanților 
Partidului Neo Lao Haksat. Cei 
care au luat cuvintul au înfierat 
acțiunile imperialismului american 
și ale clicii lui Fumi Nosavan 
care urmăresc pregătirea unui nou 
război.

Chombe s-a declarat gata să facă 
război „chiar dacă vă trebui să 
moară întreaga populație a Ka
tangăi, iar economia ei să fie dis
trusă". Chombe a declarat că nu 
toți soldații săi „vor avea arme au
tomate sau puști, dar le rămîn 
săgeți otrăvite, topoare: pentru do- 
borît copacii, târnăcoape . pentru 
săpat gropi...".

Agenția reuter apreciază că 
„Chombe a chemat pe katan- 
ghezi șă fie pregătiți pentru răz
boi împotriva aplicării rezoluției 
Consiliului de Securitate care pre
vedea să se pună capăt scesiunii 
în Katanga".

Chombe l-a atacat direct pe 
secretarul general provizoriu al 
O.N.U.j U. Thant, care a început 
consultări cu diferite oficialități 
ale O.N.U. în legătură cu situa
ția din Katanga.

In Programul 
Partidului Co
munist al Uniu
nii Sovietice a- 
doptat 
greșul 
lea al 
planul 
trificării țării. Primul plan com
plex al dezvoltării electrificării
— planul Goelro, elaborat din 
inițiativa lui Lenin, prevedea 
sporirea producției de energie e- 
lectrică la 8 miliarde 800 mili
oane kWh.

După cum se știe acest plan 
a fost îndeplinit înainte de ter
men, iar în anul 1947 Uniunea 
Sovietică s-a situat deja în ceea 
ce privește producția de energiie 
electrică pe primul loc în Europa 
și pe locul al doilea în lume.

De atunci industria energetică 
a Uniunii Sovietice continuă să 
se dezvolte rapid. Anul trecut 
puterea centralelor electrice din 
U.R.S.S. era de 66.700.000 kW. 
In prezent puterea centralelor e- 
lectrice din Uniunea Sovietică se 
cifrează la trilioane de kilowați. 
La Congresul al XXlI-lea al 
P.C.U.S. Nikita Sergheevici Hruș
ciov a spus că se prevede ca pro
ducția anuală de energie electri
că să fie sporită pînă în anul 
I960 la 2 trilioane 700 miliarde
— 3 trilioane kWh.

Această sarcină este pe deplin 
realistă. Anul acesta în Uniunea 
Sovietică producția de energie 
electrică va fi de aproximativ 
330 miliarde kWh. Așadar, noul 
Program al P.C.U.S. prevede o 
nouă creștere a industriei ener
getice sovietice de 9—10 ori.

Anul trecut pe planeta noastră 
producția de energie electrică a 
fost de 2 trilioane kWh. Aceasta 
înseamnă că peste 20 de ani în 
U.R.S.S. producția de energie e- 
lectrică va fi de 1,5 Ori mai ma
re. Vor fi date în exploatare noi 
capacități aproximativ egale cu 
250 de centrale electrice ca hi
drocentrala de la Volgograd de 
pe Volga. Acest lucru 
ca producția de energiie 
să se dezvolte în ritm

de Gon- 
al XXII 
P.C.U.S. a 
măreț al dezvoltării elec-

de ALEKSEI PAVLENKO
Șeful Secției electrificarea 

conomiei naționale, membru 
al Consiliului Economic 

de Stat al U.R.S.S.

fost elaborat

va face 
electrică 
mai ra-

Manifestație în Rhodesia 
de sud

SALISBURY 27 (Agerpres)
„Forțele de poliție au deschis 

focuil duminică seara împotriva 
negrilor care manifestau în cartie
rul african din Bulawayo (Rho
desia de sud)“ anunță agenția 
France Presse.

Manifestația a fost organizată 
în semn de protest împotriva po
liticii rasiale promovată de guver
nul Welensky. Un negru a fost 
tlănit iar alți 36 arestați.

Ziarul „Pravda“ despre rezultatele 
vizitei lui Adenauer în S.U.A.

MOSCOVA 27 (Agerpres).
Comentînd rezultatele vizitei 

lui Aidenauer la Washington 
ziarul ,,Pravda" scrie între al
tele: Tratativele de la Washing
ton au demonstrat că în. politica 
americană prevalează forțele care 
nu doresc lichidarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mondial 
în Germania ci folosirea lor pen
tru a accelera pregătirea unui 
nou război. Popoarele iubitoare 
de pace se găsesc din nou în fa
ța unei alianțe strînse între cer
curile ultrareacționare și agresi
ve din S.U.A. și militariștii re
vanșarzi vest-germani.

Adenauer și acoliții săi pot 
triumfa, se spune în continuare 
în comentariul „Pravdei", Pre
ședintele S.U.A.. care reproșa 
predecesorului său că nu promo
va o politică independentă în 
Europa, * se află acum la remor
ca bătrînului cancelar de la 
Bonn, adoptînd de fapt politica 
rigidă, lipsită de orice perspec
tivă a acestuia. După cuțn sub
linia corespondentul din Washing.

Ti-
o 

pe

ton al ziarului „New York 
mes“, „Adenauer a obținui 
mare parte din asigurările 
care le solicitase".

Opiniei publice internaționale 
care cere solutionarea pașnică a 
crizei Berlinului i s-a făcut o 
mică concesie exprimîndu-se în 
mod demagogic dorința formală 
de a se începe tratative între 
Vest și Est. La baza tratativelor 
însă se spune că ar trebui să 
stea... menținerea statutului de 
ocupație a Berlinului. Promoto
rii de la Bonn ai „autodetermi
nării" și-au anunțat dinainte in
tenția de a obține extinderea re
gimului de ocupație asupra în
tregului Berlin, adică și asupra 
capitalei Republicii Democrate 
Germane suverane. Ar fi greu 
de găsit o bază mai absurdă 
pentru tratative. Este limpede că 
se propune așa ceva în scopul 
evident și premeditat de a se 
submina orice idee de tratative 
cu privire la Berlinul occiden
tal.
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pid în compara
ție cu dezvolta
rea celorlalte ra
muri ale econo
miei naționale.

Planiul electrificării prevede 
ca încă în următorii 10 ani să 
fie sporit de trei ori gradul de 
inzestrare a muncii industriale 
cu energie electrică. Nivelul pro
ducției de energie prevăzut pen
tru anul 1980 va permite să se 
înlocuiască acea cantitate de 
muncă umană exprimată prin 
cifra astronomică de 5 
oameni-oră.

Iată pe ce bază în 
Sovietică va exista în general 
ziua de lucru cea mai scurtă din 
lume și două zile libere pe săp- 
tămînă.

In cel de-al doilea deceniu e- 
lectrificarea U.R.S.S. va fi desă- 
vîrșită în linii mari, 
rurali vor consuma 
voile curente tot atîta 
lectrică ca și orășenii.

Principala sursă de 
cu energie electrică a 
naționare în următorii 
vor rămîne termocentralele. De
sigur, puterea 
gregatelor va 
In ultimii ani 
fost dotate cu 
fere de 150.000—200.000 kW fie
care. Anul viitor vor fi puse în 
funcțiune agregate cu o putere 
de 300.000 de kW. Ulterior 
terea agregatului va crește 
la 500.000 de kW pînă la un 
lion de kW.

In total, în decurs de 20 
ani se prevede să se construias
că 180 de hidrocentrale puterni
ce, aproximativ 200 
centrale raionale, cu 
pînă la 3 milioane 
Afară de aceasta, 
cbrtstruft*ea a 260 de 
electrocentrale.

Aceste construcții energetice 
mări vor funcționa în comunism.

trilioane

Uniunea

Locuitorii 
pentru ne- 
energie e-

alimeiV'Te 
есопхя.йі 
20 de a<ni

centralelor și a a- 
crește nemăsurat, 
termocentralele au 
agregate cu o pu-

pu- 
de 

mi-

de

de termo- 
o putere de 
kW fiecare, 
se prevede 
mari termo-

PR06RAM DE RADIA
29 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as- 
îtăzi, 9,00 Muzică distractivă, 
10,08 Teatru la microfon: „Pro
cesul maimuțelor". Scenariu ra
diofonic dte Silvia Kerim și Ana 
Roman, 12,00 Cu cîntecul și jo
cul pe meleagurile patriei, 14,00 
Muzică din operete de compozi
tori sovietici, 14,30 Melodii 
populare romînești, 15,10 Pro
grame muzicale alcătuite de as
cultători, 16,15 Vorbește Mosco
va ! 17,30 In slujba patriei,
18,35 Muzică ușoară de Sile Di- 
nicu și Eugen Teger, 19,25 Din 
istoria muzicii corale romînești: 
Eduard 
crofon: 
luare). 
Muzică 
tundă : 
țiile unei întreprinderi, 14,03 
Muzică de estradă, 15,00 Melodii 
populare romînești și ale mino
rităților naționale, 16,50 Curs 
de limba rusă, 17,00 Uverturi 
din operete, 18,05 Soliști și for
mații 
ne-au 
viata 
20,00 
zică 
tece 
tului
Iară 
din

Caudella. 21,15 La mi- 
Satira și umorul (re- 

PROGRAMUL II. 12,15 
de balet, 13,15 Masă ro- 
Cooperarea dintre sec. 

întreprinderi,

ușoasă care
19,00 Din 

a Capitalei,

de muzică 
vizitat tara, 
de concert

Vitrina cu noutăți de mu- 
ușoară (reluare), 20,40 Cîn- 
inspirate din lupta tinere- 
sovietic. 21,20 Muzică popu. 
romînească, 22,00 Pagini 

muzica contemporană.

-=G=-
CINEMATOGRAFE

29 noiembrie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Două vieți (seria H-a); 
AL. SAHIA : Spectatori în of
said; PETRILA : Am supravie
țuit morții mele; ANINOASA: 
La începutul secolului; VUL
CAN : Balada epocii de piatră; 
I.UPENI : Insula în flăcări; 
BARBATEN1 : Lanțul; URI- 
CANI: S-a futat un tramvai.

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


