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Comitetului 
Petroșani 
die plan

a carfiere- 
acum, dez- ‘ 

1962 va • 
pe baza 
reducerea 
a finisa-

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

Cu planul anual îndeplinit

plan pe 1962
menajarea definitivă 
lor construite pînă 
baterea sarcinilor pe 
trebui să stabilească, 
propunerilor făcute,
termenelor de execuție 
jelor la cel mult 2 luni pentru 
un bloc, mecanizarea lucrărilor 
de săpături în proporție de cel 
puțin 50 la sută.

Dezbaterea sarcinilor de plan 
pe 1962 ridică probleme deosebit 
de importante în fața organiza
țiilor de partid, a comitetelor 
sindicatelor miniere. Membrii și 
candidații de partid trebuie să 
se situeze și cu ocazia discutării 
sarcinilor de plan pe anul viitor, 
în : fruntea celorlalți muncitori, 
să vină cu propuneri concrete 
pentru continua îmbunătățire a 
muncii.

Este ’ necesar să Se acorde o 
deosebită atenție 
venite din partea 
angajamentelor pe care aceștia 
și le iau și, în planurile de mă
suri tehnico-organizatorice, tre
buie să fie incluse toate aceste 
propuneri și angajamente. In a- 
dunările ce au loc, conducerile 
administrative vor trebui să pre
zinte referate asupra îndeplinirii 
sarcinilor pe acest an și asupra 
celor ce revin sectorului respec
tiv în anul viitor. Este de dato
ria organizațiilor de partid să 
vegheze ca aceste referate să nn 
fie întocmite în mod formal, să 
facă o analiză amănunțită asu
pra realizărilor obținute,; să vină 
cu măsuri pentru noul an la ni
velul real al posibilităților ce se 
vor crea.

Asigurînd o largă participare 
a oamenilor muncii 1A dezbate
rea sarcinilor.de plan pe 1962, 
asigurînd înfăptuirea măsurilor 
luate în urma propunerilor fă
cute de. muncitori, vbm crea con
dițiile necesațe ca in noul an 
sarcinile de plan și angajamen
tele de întrecere să fie depăși to!
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Pe un drum mai scurt
l» cariera /atei topti de la 

Jieț există o rezervă naturală de 
cea. 100.0Ѳ0 in. c; piatră de rîn 
pentru concasat. Transportul pie
trei concasate la șantier, în ve
derea folosirii ei la confecționa
rea bolțarilor era făcut, pînă nu 
demult, pe ruta Jieț — Petrila — 
Petroșani. Conducerea șantierului, 
îndrumată de organizația de ba
ză, a studiat posibiltatea trans
portului pe un , drurrt mai con
venabil. După cercetări făcute la 
fața locului a fost ^stabilit tra
seul unui nou drum de acces la 
carieră. Noul drum, care leagă 
cariera de Petroșani prin șoseaua 
de pe Maleia, a fost construit în 
intervalul octombrie — noiem
brie. Transportul pietrei conca- , 
sate din, carieră se face acum pe j 
un drum cu 4 km. mai scurt.

a sarcinilor de
De curînd, la toate sectoarele 

miniere și la celelalte unități e- 
conomice din Valea Jiului a în
ceput, la indicația 
orășenesc de partid 
dezbaterea sarcinilor
pentru anul 1962, prilej de scoa
tere la iveală a resurselor inter
ne, de manifestare a spiritului 
creator al oamenilor muncii.

Discutind sarcinile pentru 
noul an, colectivele de muncă' 
din Valea Jiului pornesc de pe 
baza trainică a importantelor 
succese obținute in anul acesta, 
de la cele aproape 185.000 tone 
de cărbune date peste plan, de 
la cele circa 14 milioane lei e- 
conomii peste planul prețului de 
cost obținute in zece luni.

In anul 1962 în față colective
lor de muncă din Valea Jiului 
stau sarcini de plan considera
bil sporite, stau obiectivele sta
bilite de Conferința orășenească 
de partid Petroșani. In 1962, 
minerii vor trebui să extragă 
peste plan cel puțin 135.000 to
ne de cărbune cocsificaibil și e- 
nergetic, muncitorii forestieri 
vor trebui să pună la dispoziția 
economiei naționale cel puțin 
4.700 m. c. lemn peste plan, e- 
nergeticienii să furnizeze peste 
sarcini cel puțin 15—20 mili
oane kWh energie electrică. LA 
BAZA ÎNDEPLINIRII ACESTOR 
OBIECTIVE STĂ SPORIREA 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII, 
CREȘTEREA BAZEI MATE
RIALE A ÎNTREPRINDERILOR 
PE SEAMA PROGRESULUI 
TEHNIC. Sarcini de mare im
portanță sfau în fața întreprin
derii de industrie locală, a uni
tăților de prestații aătre popu- 

fața organizațiilor co
in 1962 volumul valo- 
mărfurilor distribuite 
din Valea Jiului va 
crească la cel puțin 

cu 27 milioane

4<pag. 20 bani

Colectivii celei nai nare 
reefir minier din Valea Jiilil

Minerii sectorului III de la 
mina Lupeni au extras în 
cursul dimineții de azi ulti
mele tone de cărbune în con
tul sarcinilor de plan avute pe 
1961. In marile frontale ale 
acestui sector s-a muncit cu 
hărnicie în tot cursul anului. 
Frontaliștii lui Ghioancă Sa
bin, cei care au preluat ini
țiativa minerilor de la Telîuc 
sub lozinca „Nici un vagonet. 
de cărbune rebutat pentru șist", 
au dat patriei peste plan mai 
bine de 6400 tone de cărbune 
cocsificabil de bună calitate. * 
Cu aproape 2000 tone de căr-sf" 
bune și-au întrecut planul șlTj 

Spinii Petru. Rezultate bune î 
au. obținut, de asemenea, mi- < 
nerii* de la pregătirile sectoru- < 
lui din brigăzile lui Aslău *■ 
Ioan, Hom Gheorghe, Vlad* \ 
Dumitru, Șimo Alexandru etcic

In anul 1961, pe sector,!? 
randamentul în ciărbune a fosf i 
în medie de 3,417 tone pe post,-/ 
în frontale depășind 4,200 tona-jj 
pe post. Această creștere sej, 
datorește faptului că s-a extins.*/ 
larg armarea metalică în fron- J 
tale și pregătiri, ceea ce ai per- \ 
mis minerilor să obțină avan
sări sporite față de cele plani
ficate. In urma aplicării ini?

; țiativei „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist'* 
colectivul de aici a redus a- 
proape la zero cebtiiurile 

j cărbune și a obținut, în bună 
măsură

; conomii 
: valoare

Minerii de aici s-au angajat 
i caySi cursul lunii decembrie ;! 
j săf dea peste plan cel puțin ji 
j 1500 tone de cărbune cocsifL j!
I cabil de bună calitate. л totuși nu apare. Cetățenii încep să

devină nerăbdători. Au mai trecut
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S minerii frontaliști conduși de 
' ^nîrtii Pufnii PatiiItяtn. Кипр.
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Brigada U.T.M. de muncă patriotică de la sectorul IV J 
' aii minei Lone a a obținut succese de seamă prin acțiunile în- * 
: treprinsc. Cu ocazia ultimei acțiuni de muncă patriotică or- І 

’ ganizată, membrii brigăzii au colectat 8000 kg. fier vechi și J 
l 1.100 kg. deșeuri și resturi de plumb nefolosibile.
ț IN CLIȘEU: Burcin Gheorghe, secretarul organizației de ț 
j bază U.T.M. cu tinerii Lașcu Vasile, Dobre llarion, Bașa To- * 
ț miță și Cristea Traian din brigada U.T.M. de muncă pa- * 
I triotică. î
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propunerilor 
muncitorilor,
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seama calității, e- 
prețul de cost în 
641.000 lei.

Transportul în eomun 
cerințelor

Zorii unei zile noi. Orașul,, îm
prejurimile, toate-s învăluite încă 
în pîclă. Și totuși orașul s-a tre-

L- ■ ■. ■

Jrjzit la viață.’ Străzile, noile cartiere 
<[ Ditnitrov, Livezeni încep să răsu- 
) " ■*
I

de ,'J începe o nguă zi mup.că. Cu ♦j — —чі---- ж_ ----
'I
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i[ ne de pașii celor ce se grăbesc 
spre locurile lor de muncă, spre 
abataje, ateliere, uzine, pentru a

toții se grăbesc. In fiecare stație 
de autobuz se adună grupuri de 
oameni. Pe măsură ce timpul trece 
aceste grupuri devin tot mai mari, 
mai agitate.

— E timpul de plecare, trebuie 
să apară imediat autobuzul, spu
ne cineva liniștitor către tovarășii 
lui.

Minutele se scurg. Autobuzul&•

la nivelul 
actuale!

Citiți în pag. IV-a

• Declarația guvernului so-:* 
vietic în legătură cu tra
tativele privind 
experiențelor cu 
eleată.

• LA MOSCOVA:
chis cel de-al V-lea Con
gres Sindical Mondial.

• Declarația Comitetului Cen
tral al Mișcării sindicale

• democrate din Grecia^

încetarea 
arma nu-

S-a des-

zece minute și incă o jumătate 
de oră. Cei mai mulți își privesc 
ceasurile înciudați.

— Să mergem pe jos, zice unui 
din grup.

— Nu, mai stăm, doar, oricum 
tot trebuie să vină. E tîrziu să 
mai. mergem pe jos. Asupra aces
tei alternative au căzut de acord 
cei mai mulți. Grupul rămase pe 
loc cu privirea îndreptată spre di
recția din care trebuia să vină au 
tobuzul. Și într-adevăr, cotind ă- 
gale curba, autobuzul se apropie 
de stație și se oprește. Insă alt 
ghinion... Majoritatea - călătorilor 
din grupul de oameni aflați în

stație rămîne pe jos din cauză că 
autobuzul e arhiplin. Același tablou 
putea fi văzut în toate stațiile de 
pe ruta cartierul Livezeni — Pe- 
trila. In stații rătnîn zeci de oa
meni întîrziațî de la lucru, în 
timp ce la numeroase locuri de 
muncă se așteaptă schimbul 
dimineață,,

In ultimă vreme la redacția zia
rului nostru au sosit numeroase 
scrisori din partea oamenilor mun
cii prin care aceștia își arată ne
mulțumirea față de felul in care 
întreprinderea comunală orășeneas
că Petroșani 
transportului 
din sesizările 
muncitorilor 
greutățile pricinuite de întîrzierile 
repetate de la lucru ale muncito
rilor și tehnicienilor care au domi
ciliul în orașul Petroșani. Numai in 
zilele de 22, 24 și 27 noiembrie

de
-

asigură desfășurarea 
în comun. Intr-una 
primite din partea 
petrileni se arată

I DUBEK
Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 3-a)

lație, în 
merciale. 
ric al 
populației 
trebui să 
537.300.000 lei, 
lei mai rnuit ca în 1961.

Sarcini mobilizatoare! Discu
ți nd modul de îndeplinire și de
pășire a lor, oamenii muncii din 
Valea Jiului vor trebui să vină 
cu propuneri .concrete și eficace, 
care să-f ajute în realizarea o- 
biectivelor stabilite. Iri domeniul 
minier, măsurile concretizate în 
urma dezbaterii largi a sarcini
lor de plan pe 1962 vor trebui 
să ducă la obținerea unei viteze 
de avansare de cel 
m./lună în frontale, prin trece
rea treptată in cursul anului la 
programul de exploatare cu 3 
fîșii pe 2 zile și 2 fîșii pe zi, la 
o viteză de avansare de cel pu
țin 65 ni./lună în abatajele ca
meră, unde va trebui să se în
cetățenească programul de ex
tragere a cel puțin 6 cîmpuri de 
cărbune pe zi. In domeniul con
strucțiilor, care vă trebui să dea 
în folosința oamenilor muncii 
din Valea Jiului noi aparta
mente, să termine finisarea și a-

puțin 30

DOUĂ

pe Dombi 
una din.

printre 
bună ca-

atenție 
nici o 
lovită, 

ori cu

ca

controlul 
calității bobine
lor filate se cere 
multă 
pentru 
bobină 
pătată,
ajt defect să nu 
treacă 
cele de 
litate.

Iat-o 
Maria,
tre controloarele 
de calitate de la 
Viscoza Lupeni 
făcînd fișe pen
tru marcarea că
rucioarelor cu 
bobine pe denie- 
Fe și calități.

Ca și la alte 
sectoare miniere 
de pe cuprinsul Văii Jiului, ieri, 
clis de dimineață, minerii din 
schimbul de noapte al sectorului 
I A' de la mina Lupeni, s-au în
trunit pentru a dezbate cifrele 
planului. de producție ■ pe anul
1962. Minerii au aflat' cu acest 
prilej cite tone de cărbune trebuie 
să extragă colectivul sectorului, din 
ce fronturi de lucru va fi extra 

. să cantitatea de cărbune, cocsifica
bil planificată ca sarcină de plan 
și pentru fiecare brigadă in parte 
cite tone de cărbune revine din a- 
ceastă cantitate totală. Se poate 
spune că minerii din schimbul de 
noapte și-au aruncat privirile îti 
două direcții : in urmă, gindindu-se 
la felul cum au muncit; 
privind optimiști spre 
vor munci în viitor.

Minerii din sectorul 
discutat pe larg despre 
care au muncit în anul 
pre realizările și lipsurile lor. Deo
sebit de îmbucurător este faptul 
că în timp ce luni de-a rîndul în 
anii trecuți sectorul I A era pena
lizat cu sute și sute de tone de 
cărbune pentru calitatea necores- 
Vi. "Moare a câ/bunelui, în cele 
trei trimestre trecute din anul 
1961, acest sector n-a fost penali
zat cu nici o tonă de cărbune,. do
vadă concretă că în abataje mi
nerii privesc cu toată răspunderea

și înainte, 
felul cum

1 A au 
modul în 

1961, des-

PRIVIRI
sarcina de-a îmbunătăți neconte
nit calitatea cărbunelui cocsificabil. 
Cu amărăciune au 
despre insuccesele 
avut în ultimii doi 
tivul sectorului nu 
sarcinile de plan.

In discuțiile lor ei au dezvăluit 
cauzele pentru care un număr încă

.............. •

vorbit minerit 
pe care le-au 

ani tind colec- 
și-a îndeplinit

mare de brigăzi din sector nu-și 
realizează lună de lună sarcinile 
de plan și din aceasta ei au tras 
concluziile necesare stabilind felul 
cum vor trebui să muncească în 
viitor. S-a insistat îndeosebi asupra 
măsurilor tehnico-organizatorice pe, 
care colectivul sectorului trebuie 
să le ia și să le îndeplinească în 
timpul cel mai scurt. Astfel s-a 
considerat că datoria față de plan 
de '2200 tone cărbune va ■ trebui 
lichidată pînă la sfîrșitul anului 
1961, pentru ca în acest fel să se, 
creeze o bază bună și sigură de 
plecare in noul an de muncă- In

■ primul rînd brigăzile rămase sub.

plan trebuie aju-, 
tate să se ridice la 

nivelul sarcinilor pe care le au.
Minerii au cerut ca în planul 

tehnico-organizatoric să fie stabili
te măsuri care să prevadă întări-, 
re o disciplinei de producție, să se 
arate cînd se vor. lichida suflările 
de aer in sector, cînd locomoti
vele — prin reparații și o întreți
nere mai bună — vor efectua trans
porturile în bune condițiurii. In a- 
tenția serviciului electromecanic va 
trebui să stea și întreținerea mai 
bună a ciocanelor de abataj și 
perforatoarelor, a parcului de va- 
gonete.

In adunarea sectorului 1 A de 
dezbatere a cifrelor de plan pe 
anul 1962 au luat cuvîntul un nu
măr mare de mineri, ajutori mineri, 
vagonetari, maiștri. Cu toții și-au 
exprimat părerea că sarcinile de 
plan pe noul an vor fi nu numai 
îndeplinite, dar și depășite.

Minerul, șef de brigadă Caila 
Vasile și-a luat angajamentul în 
numele brigăzii sale de a extrage 
peste sarcina anuală de plan 1200 
tone cărbune de bună calitate. Șe-, 
ful de schimb din aceeași brigadă. 
Doja Gheorghe, a arătat că schim
bul pe care-l conduce își va aduce 
partea de contribuție la angajamen
tul brigăzii cu 600 tone de căr
bune pe care le va extrage peste 
plan.

M. CONSTANTINESCU

sarcinilor.de


STEAGUL ROȘUi

Un Joc frumos și o victorie țjară

V O L I I

Partida amicală de fotbal din
tre Jiul și C.S.O. Craiova a fost 
așteptată cu nerăbdare, dovadă 
numărul marș de spectatori pre- 
renii duminică ne stadionul din 
Petroșani.

Meciul â arătat încă o dată că 
echipa Jiul este o forntație pu
ternică, matură care dispune de 
Jucători taientați, cu multă vo
ință și dragoste pentru culorile 
clubului. De altfel ți ultimele me
ciuri în turul actualului cam
pionat de fotbal au arătat că •- 
chip# Jiul și-a atins aproape 
punctul de omogenizare și echi
libru între compartimente.

întîlnirea dintre Jiul ei C.S.O. 
Craiova s-a ridicat la un bun 
nivej fotbalistic. Echipa Jiul a 
combinat frumos cu pase la om, 
cu pătrunderi rapide încheiate cu 
multe șuturi puternice și, bine 
înțeles, cu goluri Ia poarta cra- 
tovenilor.

Cele două extreme și în spe
cial Ciornoavă (cel mai bun de 
pe teren) au creat adevărate 
momente de panică în apărarea 
adversă. Jucătorul Ciornoavă a 
plăcut deosebit de mult. Atacu
rile în viteză inițiate de el pe 
partea stingi au fost cu greu 
estompate de apărători. De la 
apărare a jucat cu mult calm 
și siguranță Cazan.

In general echipa Jiul a des
fășurat un joc tehnic, cu faze 
Spectaculoase și acesta în spe
cial în repriza a doua. Scorul 
putea fi mult mai mare 
ia multe alte meciuri, 
și multe ratări.

Tir schimb echipa din 
ș-a prezentat mult 
ultimelor partide prestate în ac
tualul campionat. înaintarea a 
acționat fără legătură, apărarea

---------------- ©

dar, ca 
au fost

!¥■

Crpiova 
sub nivelul

a avut de luptat foarte mult dar 
ni S-a părut nesigură.

Jiul ia conducerea chiar din 
primele minute de joc și iniția
ză atacuri periculoase la poarta 
craiovenilor.

Ce urmare, în minutul 8 de 
ioc, 1» un atac pe partea dreaptă 
Manea trimite mingea printre s 
păratori u Ciornoavă care șu-, 
tează impargbil și deschide sco
rul 1—0.

In continuare Jiul 
tacuri după atacuri, 
cărarea adversă, 
Ciudărescu, Mateon 
ratează ocazii bune 
scorul. Cea mai mare ocazie de 
a înscrie a fost ratată în minu
tul 31. Meiinte deschide pe Cjor- 
noavă și acestas singur cu por
tarul, ridică mingea mult peste 
poartă.

La reluare se operează unele 
schimburi la ambe’e echipe care 
aduc o înviorare în jpc. Introdus 
în linia de atac ca centru, Șardi 
șe înțelege bine cu Ciornoavă, 
Maximilian și Meiinte, creind a- 
tacuri p}me de vervă, în viteză- 

Scorul este mărit în minutul 
47 prin Ciornoavă dintr-o pasă 
primită de la Manea. Alte două 
minute de joc și din nou scorul 
se modifică prjn același Cior- 
noavă care driblează trei apără
tori și portarul- Scor 3—0. Cel 
de-al patrulea gol a fost înscrie 
în minutul 51 în urma unei com
binații Șardi — Meiinte. ultimul 
marcă de la 18 metri.

Din acest moment jucătorii de 
la C.S.O. Craiova pornesc mai 
hotărîți la atac. Ei reușesc să 
încjiege acțiuni destul de peri
culoase pe partea dreaptă prin 
Gang».

Unicul gol al craipvenilor a

inițiază a 
hîrtuind a- 
Ciornoavă, 
si Meiinte 

de a mări

Minerul Aninoasa
14-0 I

Cupa R.P.R.ria fotbal s-a bucu
rat în fiecare an de multă popu
laritate și interes în rîndurile a- 
matorifor jocului cu balonul ro
tund. întrecerile de cupă s-au 
ridicat deseori la un înalt nivel

©

BOX
Incepînd jocurile de calificare pe 

anul 1961/1962, secția de box din 
Lonea a organizat în ziua de 3 
decembrie, cu ocazia deschiderii 
spartachiadei d? iarnă a tineretu
lui, prima gală de box la care 
au asistat peste 1000 de spectatori.

Au fost clasați pe locurile I și 
selecționați ca cei mai buni boxeri 
următorii tineri :

Șonta Nicolae, Costinaș Vladi- 
mir, Vitez Gheorghe la juniori, 
Robică Ștefan și Șanta Domocoș 
la seniori.

Secția de box a programat ca 
tn ziua de 16 decembrie 1961 să 
organizeze 
la juniori 
ți juniori 
Petroșani.

i — Unirea Banița 
(6-0)!

tehnic, nelipeind nici elementul 
surpriză. Dovada gea mai elocven
tă în acest sens fiind finala dintre 
Rapid București și echipa de ca
tegoria В Arieșul Turda câștigată 
de aceasta din urmă.

Duminică s-a dat startul unei 
-] noi ediții a Cupei R.P.R. la fotbal 

ediția 1962. Cu acest prilej pe sta
dionul Jiul din Petroșani s-a dis
putat partida dintre Minerul Ani" 
noasa și Unirea Biănița care acti
vează în campionatul orășenesc de 
fotbal. Echipa din Aninoasa a 
arătat și de astă dată că e o echipă 
cu reale calități dovedite de alt
fel ți în turul campionatului re
gional cînd s-a clasat pe locul III 
în clasament. In partida cu Uni
rea Bănița, jucătorii aninoseni au 
cîștigat cu categoricul scor de 14-0. 
Fotbaliștii din Bănița nu au putut 
face față ritmului impus de cei 
din Aninoasa, cedind pasul cbiar 
de la începutul partidei.

Cupa 30 Decembrie 
la care vor fi invitați 

din Vulcan, Lupeni ji

V. HLOPEȚCHI

i
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fost înscris In minutul 71 de că
tre Anton care scapă singur »i 
ridică frumos nllngee paste por
tar în poartă. 4—1.

Da remarcat faza din minu
tul 78; Ciornoavă la mingea de 
la mijlocul terenului.la mijlocul terenului, trece In 
viteză printre apărători, tentează 
pe pprtar »i trimite nesținghe- 
nț mingea pare se rortogoleHa 
încet spre poarta goală dar... 
exact pe linia porții mingea re 
oprește în noroi, portarul ridi- 
cînd-o fără efort.

Echipele au folosit următorii 
jucători: JIUL : Gram (Zamfir) 
FRANK (Raczi), Tîlvescu, CA
ZAN, Zamfir (Farkaș), CRIȘAN 
(Собтос), MANEA, Ciurdăreseu 
(Meiinte), Mateon (ȘARDI), 

Meiinte (MAXIMILIAN), CIGR- 
NOAVA.

C.S.O. CRAIOVA: URZICEA- 
NU (Șugar), Hîrșova 
FTȚA, - '
Deliu, 
Popa 
Riscă

(Popa). 
Dumitrescu, BITLAN, 

Onea (GANGA), Pană, 
(ANTON), Tîșler (Onea), 
(Mihăiescu).

C. COTOȘPAN
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Victorie în prelungiri
Meciul de cupă dintre Mine

rul Vulcan și Minerul Petriia a 
avut o desfășurare mai dramati
că decît s-ar fj putut aștepta. In 
prima repriză gazdele joacă mai 
lent, combină frumos și organi
zează 
poarta 
re se 
poartă, 
na cu

Repriza secundă se desfășoară 
timp de 20 de minute sub sem
nul dominării vulcăneniloT 
marchează prin Cotroază : 1—0 
pentru Minerul Vulcan. Apoi 
vuleănenii slăbesc jocul, iar pe- 
trilenii, bine pregătiți din punct 
de vedere fizic, asaltau poarta 
vufcănenilor. înainte cu 10 mi
nute de terminarea jocului Mi
norul Petrila înscrie, egalînd 
scorul.

Conform regulamentului, jocul 
se prelungește cu 2 reprize a 
cîte 15 minute. Vuleănenii, cu 
mei mulți jucători accidentați, 
se părea că vor lăsa să le scape 
victoria, mal ales că petrilenii 
mergeau din ce în ce mai bine 
Totuși, cu cîteva minute înaintea 
terminării jocului, Beudean, de 
la Minerul Vulcan, reintrat pe 
teren, printr-o acțiune personală 
trece prin aproape toată apăra
rea oaspeților și deschide inspi
rat pe Smith care marchează 
spectaculos: 2—1 pentru Mine
rii Vulcan, scor eu care ia sfîr- 
șit meciul.

mai multe atacuri la 
petrilenilor, atacuri ca- 
termină ’ cu șuturi la 
Totuși repriza se termi- 

scor alb.

care

unui

HANDBAL IN 11
In zilele de 2 și 3 decembrie 

ac., la Cugir s-a desfășurat etapa 
regională a campionatului de cali
ficare la handbal în 11 masculin și 
feminin pe 1961/1962.

La această competiție, Valea Jiu
lui a participat atit cu echipa mas
culină cît și cu cea feminină.

Comportîndu-se bine, echipa Mi
nerul Vulcan, la fețe, s-a clasat 
pe primul loc, calificîndu-se deci 
pentru etapa interregională. La 
băieți reprezentativa Văii Jiului a 
ocupat locul III deși putea obține 
un retultat mai bun.

r
I
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...-„Balonul se afla la Sandu care 
înaintează vertiginos spre coșul 
oaspeților. O fentă, o sărituri in 
echer și... coș I Formidabil. Su
tele de spectatori, în picioare, a- 
plaudă frenetic. Verva de joc a 
celor două echipe a molipsit și 
spectatorii".

...Of! Acestea slnt doar amin
tiri pe care nu le pot uita, din 
timpul cînd aproape în fiecare 
după-amiază și tn special dumi
nicile animația se revărsa în clo
cot pe fata-mi roșie de Zgu
ră. Așa a fost odată, cînd întîl- 
nirile de baschet și volei adunau 
în juru-mt sute de înflăcărați prie
teni ai sportului. Dar vai, ce-am 
ajuns azi ?! Un prăpădit loc pen
tru depozitarea lemnelor fi ciră-

4

ani în urmă, i.ibnorii 
de volei din Valea Jiului au aș
teptat cu emoție și nerăbdare re - 
zultatul turneului de calificare de 
la București la care partioipa cu 
șanse riu prea mari și echipa din 
Fetroțam. Spre bucuria tuturor, e- 
diipa a promovat în categoria A, 
oferind de atunci ți pînă în actuala 
ediție, jocuri rămase întipărite în 
memoria spectatorilor. Anul trecut 
formația din Petroșani era una din 
cele mai bune din țară, fiind în
special pe teren propriu, foarte 
greu d« întrecut,
Dar, în actualul ”

Sb X- in loc de cronică
căraților suporteri, _
echipa se pre’ 
aintă tub orice critică, iareglstrind 
S înfrfngeri in cinci meciuri, în- 
trcvăîdndu-sc de pe acum perico- I 
Iul retrogradării, Cum se explică 
acest lucru ?l

In anul trecut, în echipa din Pe
troșani, transferată fără motive te
meinice cînd la Știința cînd la Jiul, 
jucau voleibaliști de valoare ca 
Dan Gornoviceanu. Crivăț, Bran
denburg, Vasilescu, Săndulescu care 
în prezent драг în formațiile altor 
echipe. I

Lăsind la o parte faptul că та 
joritatga celor de mai sus aveau 
datoria morală șj materială de a 1
continua să lucreze în Valea Jiului 1
și după terminarea Institutului, 1
ca ingineri, continunind astfel să 1
activele in echipa petroțeneană Gi i
s-au creat condiții optime pentru J
a-raste.), șe pune întrebarea Pc <
ce asociațiile sportive Jjul și 
Știința nu au acordat nici cea mai 1
miță atenție creșterii tineretului. 1
promovării lui în echipă încă de '
anul trecut pentru al forma în 
așa fel înțit „veteranii" să poată

-- ------------- Q
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fi înlocuiți oricind fără ca echipa 
să sufere o asemenea decădere ?.

In meciul de duminică în care 
Știința Petroșani a pierdut,cu 3-1 
in fața formației Dinamo Orașul 
Dr. Petru Groza, proaspăt promo
vată în categoria A, au fost folo
siți jucători noi și tineri cg Cibu, 
Szilagyi, Schiopu care nu au îndrep
tățit decît în parte speranțele spec
tatorilor. Aceasta însă nu din vina 
lor deoarece ei au făcut tot cg te-a 
Hat în putință pentru a duce echipa 
la victorje. Dar numai voința și 

dorința nu sînt 
suficiente. Dacă 
aceștia începeau 
antrenamentele cu 
echipa încă de a- 
nul trecut, azi #- 
pregățirea tehnicăv?au, pe lingă 

necesară, și rutina care pu poate fi 
dobîndită In cîteva meciuri.

Duminică tp sala I.M.P. supor
terii echipei au fost foarte deza
măgiți avînd în față viziunea re
trogradării, aruneînd întreaga vină 
asupra celor care au părăsit echipa, 
plețînd la alte formații din tară. A- 
ceasta este prima greșeală a «lor 
care doresc sincer să ajute echipa. 
In lop de a comenta re a fost, mai 
bine să s@ discute cu curaj, cu realism 
și mai mult optimism cc/Vn trebui 
făcut căutîndu-ee posibilitățile prin 
care echipa să evite retrogradarea- 
Organizarea antrenamentelor cu 
minuțiozitate și pricepere, încuraja
rea jucătorilor tineri, reintroducerea 
in formație a lui Rtntea precum ți 
alte măsuri ar fi mult mai eficace 
decît „plîngerea după cei plecați".

In întîlnirea de duminică victo
ria a revenit oaspeților, cu scorul 
de 3-1 
deși la 
ducerea

(15-9; 6-15; 15-7; 15-8) 
începutul fiecărui set țoo- 
3 avut-o Știința.

M. DUMITRESCU

LA L O N E A

A fost deschisă spartachiada de iarnă 
a tineretului

In ziua de 2 decembrie, în 
fosta sală a sindicatului din 
Lonea, s-au adunat mulți spor
tivi și simpdtizanți ai sportului 
împreună cu familiile lor.

Tov. ing. Feier Gheorghe, pre
ședintele asociației sporiive. a 
prezentat o informare asupra 
rezultatelor obținute în acest an 
la box, popice, tir, șah și în spe
cial fotbal unde echipa lonenilor 
se șituiază pe locul I la încheie
rea turului campionatului regio
nal. De asemenea, a scos în e- 
vidență secția de ciclism ai cărei 
component, au făcut în acest an. 
excursii turistice în țară, par- 
curgînd mai bine de 2500 km 
Apoi au fost înminate premii tn 
cărți celor mai buni sportivi. 
Printre premianți se numără 
Laszlo Zoltan, Santa Arpad, Po- 
dosu Ștefan, Haiduc Iosif, Fur- 
dui loan. Stoicoi Cornel și alții 
precum și activiștilor sportivi 
voluntari. Consiliul U.C.F.S. Pe
troșani a tnmtnat fotbaliștilor 
Ionenl diplome și macheta unui 
fotbalist pentru comportarea dis
ciplinată pe terenul cte aport, u- 
rîndu-le noi succese pe viitor.

După analiza activităttf'-spor
tive de vară a avut loc deschide
rea spartachiadei de iarnă a ti- 
neretului. Cei peste 200 de parii- 
ripanți au aflat 
trecerilor după 
reuniunea cu un 
cultural.

In ziua de 3 
încă de la orele 8 dimineața, clu
bul din Lonea a primit pe tine
rii dornici să participe la între
cerile sportive organizate în ca
drul spartachiadei de iarnă pe 
anul 1961 —1962. La întreceri au 
fost invitați și tineri din

Intrecîndu-se la șah, 
lip. tenis de masă ,s-au 
următoarele rezultate :

La tir s-au întrecut 35 de spor
tivi. La 4 focuri, individual s-au 
clasat în ordine: Panait Nicolat 
cu 34 p., Voja Viorel cu 29_p 
Rotaru Gheorghe cu 
trei din Lonea.

Pe echipe : Lonea 
Petrila 98 puncte.

programul în
carc a urmai 
bogat program

decembrie 1961,

Petrila
P<4 »> 
obtinut

26 p. Tot'i

102 puncte;

ȘAH

disciplinați

teren de sport
mizilor, atit de crunt sfidat, incit 
nici nu eu catadicsit să așeze ma
terialele depozitate, aruncîndu-le 
de-a valma.

De atîta supărare, un coș de la 
panoul de baschet, împreună cu 
un stîlp de la fileul de volei au 
luat drumul pribegiei, dispărînd 
fără urmă. Celălalt panou de atîta 
rușine a întors fața de la mine, 
lăcrimînd și azi după epoca de 
glorie.

Fața-mi, altădată netedă ca o 
oglindă, udată și trasată în fie
care zi era —ața spun sportivii
— unul din cele mai bune terenuri 
de volei ți baschet din Petroșani.

Dar de dnd m-au luat în griji
— n-aș mai fi avut parte de ea
— asociația sportivă „Voința"*

Sfatul popular orășenesc Petro
șani, am ajuns'ca vai de capul 
meu de frici copiii n-ar mai juca 
țurca pe mine. Că asociația a avut 
„voință'' nimic de zic dar nu să 
faci sport ci să mă vadă din ce 
în ce mai dări mat.

Dacă credeți ci exagerez, veniți 
la fața locului, adică în curtea 
Sfatului popular orășenesc Petro
șani fi vi veți convinge de cele 
cu durere spuse, că cei de la 
„Voința", deși alături de mine, 
nu eu ochi să mi vădi.

Regret ci nu pot semna deoa
rece nu mai (tiu nici cum mă 
cheamă,

Pentru conformitate 
C, BANAȚEANU

t
i
*

Bine pregătiți și 
tinerii din Petrila au cîștigat cu 
6 la 0. De la Petrila s-au evi
dențiat tinerii: Brînzan Con
stantin. Codrea Constantin, H> 
dta Emil, Inovan Ștefan și alții,

De asemenea, la popice, pe e- 
chipe, locul I a revenit tot tine
rilor din Petrila care au reali
zat 225 lemne fată de 222 lem
ne cit au realizat tinerii începă
tori din Lonea. La individual lo
cul 1 a revenit tov. Groza loan. 
Lopea, iar locul II lui Munteanu 
Petru. Lonea.

TENIS DE MASA

Deși au participat pentru pri
ma dată la întreceri, tinerii din 
Lonea au cîștigat cu 3—1.

După întrecerile sportive 
inilor clasați la individual și pe
echipe 11 s-au înmînat diplome 
din partea comitetului U.T.M., 
apoi a urmat o reuniune a tine
retului cu program artistic.

pri-

1 «<
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De cc s-a prelungit stagiul 
unor candidau ?

Candidatul de partid Mogoș 
Mihaj șe numără printre cei care 
își fac stagiul, în vederea pri
mirii în rîndul membrilor de 
partid, jn cadrul organizației de 
bază nr. 5 de la mina vulcan. 
Dar tovarășul Mogoș .figurează 
printre candidați de multă vre
me; stagiul lui de candidatură a 
expirat încă de acum doi ani. 
din 23 decembrie 1989.

Tovarășul QalJ loan, țâre ₽î- 
nă la ultimele alegeri a deținui 
funcția (te secretar al organiza 
țtei de ba?ă, iar în prezent mem
bru al biroului, sbățin© că aceas 
la stare de lucruri se datorește 
unor cauze care nu depind de 
organizația de bază; tovarășul 
Mogoș a fost bolnav timp de 
vreo 8 luni. Dpr. orice s-ar spu
ne, într-un an și jumătate, cjt 
candidatul a fost 1» lucru, si
tuația lui putea fi lămurită. Alt
ceva a lipsit — anume preocu
parea pentru sprijinirea candi- 
daților spre a se ridica la ni 
velu| cerințelor impuse de înal
tul titlu de membru de partid, 
grija pentru ea la expirarea 
stagiului, candidatul să fie pri- 

^pnt- în rîndul comuniștilor. Din 
Vsrițși motiv, candidatul Szdcs 
lpsiî. al cărui stagiu a expirat, 
de asemenea; din 1959 n-a foșt 
primit nici el în rîndul mem
brilor de partid. Și în acest caz 
se invocă motive : el a venit din 
altă parte în această organiza
ție de bază. Totuși, birenii orga
nizației de bază nu trebuie să 
uite că acest candidat a sorit de 
multă vreme tn organizația de 
bază nr. 5 și. dacă ar fi existat 
preocupare, situația lui putea fi 
de mult rezolvată.

Acestea nu sînt 
zuri de candidați 
giu a expirat de 
Mtuatia lor să fie analizată în 
adunările generale ale organi
zațiilor de bază. Tot la mina 
Vulcan, candidatului de partid 
Dan Tîberiu din organizația de 
bază nr. 4 i-a expirat stagiul de 
anul trecut, altui candidat, Iov. 
Blro DiOnisie, i-a expirat stagiul 
din luna august a acestui an. 
Pentru nici unul din aeaato ca
zuri, nu existiă motive întemaiate 
ca&să fi împiedicat punerea 
cererilor lor de primire în dis
cuția adunărilor generale.

Nu în puține cazuri, unele bi
rouri ale organizațiilor de bază 
care au candidați cu stagiul ex
pirat <te multă vreme, caută si 
motiveze această stare de lucruri

singurele ca- 
al căror sta 
mult f|ră ca

pe șeama greutăților întîmpjn^ 
te la strîngerea unor documenta 
necesare completării dosarelor. 
Dar cum să poată sosi aceste 
documente, efnd ele nu slnt ce 
rute la timp ? La termocentrala 
Paroșenj a expirat de mult sta
giul candidatei Fănicâ Ortensja, 
-ar dosarul ди a putut fi com
pletat din cauză că biroul nu a 
cerut din timp documentele ne
cesare. La fel biroyl organiza
ției de bază de la sectorul LL-L 
Petroșani n-g cerut la timp.do
cumente pentru candidatul Rum
pel A„ biroul organizației de 
bagă de la I.R.T.A. pentru can
didatul Crețu Radu, organizația 
d® bază de la școala de 7 an! 

Lonea pentru candidatul Popescu I.
Au fost semnalate, de aseme

nea, cazuri cînd dosare complete 
ale ynpr candidați au stat vreme 
îndelungată închise în sertare, 
fără s| fie puse în discuția adu
nărilor generale ale organizații
lor de bagă, așa cym au foșt ca
zurile candideților Biro Alexan
dru de la cooperativa Sprijinul 
minier ■ Lupeni, Locodi Carol 
de la mina Aninogșa, Narița 
Ioan de 
Petru de

Aceste 
nicilg în 
de organizații de ba«ă nuacor- 
dă atenția cuvenită muncii .de 
primire în partid, considerînd că 
dacă odată candidatul a fost 
primit, lucrurile vor merge de la 
sine.

Deficiențe serioase există și 
în ce privește evidenta stagiului 
candidaților. Organizațiile de 
bază nr. 1 Uricani. 4 A Și 7 de 
la mina Lupeni, de pe șantierul 
7 construcții Lupeni, precum și 
altele nu completează rubricile 
іц registrele de evidență eu da
tele candidaților, nu urmăresc 
expirarea stagiului, nu cer din 
timp documentele necesare pen
tru ca ele să sosească pînă la 
expirarea stagiului. »

Comitetele de partid orășenești 
și de întreprinderi au obligația 
de a analiza cu atenție cauzele 
care duc lș expirarea stagiului 
unor candidați fără ca situația 
lor să fie analizată in adunările 
generale, să ajute concret birou
rile în ce privește organizarea 
temeinică a muncii de educare 
a candidaților, ținerea evidenței, 
completarea la timp a dosarelor, 
deoarece astfel vor ajuta aceste 
organizații să îmbunătățească 
munca de primire în partid.

la mina Petrila, Ținea 
Ia mina Lenea, 
deficiente își au rădă- 
faptul că unele birpuri
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( Adunările generale de partid slnt o școală de educare co- 
( munistă. iată de ее, biroul organizației d« Șaz| de la U. E.
i Vulcan acordă o atenție deosebită pregătirii adunărilor ge- 
\ nerale.
ș Fotoreporterul nostru i-a surprins pe tov. Popescu Miron, 
> secretarul organizației de bază de la U.E.V. șl Vințan Ale- 
! xandru, locțiitorul său pregătind o adunară «rnraiă a comp- . 
I niștllor din uzină. І

Alegerile de Cruce Roșie — prilej 
de îmbunătățire a muncii sanitare
In Valea Jiului, organizația de 

Cruce Roșie cuprinde 158 secții, 
totalizînd 13.224 membri. Absol- 
venții cursurilor 
că la cifra de 
noștri deservesc 
prim ajutor fixe 
mobile.

In intervalul de la 
pînă la 20 decembrie 1961 au loc 
adunări generale pentru dări de 
seamă și alegerea comitetelor de 
secții, In aceeași etapă vor avea 
loc șt conferințele pentru alegerea 
comitetelor de întreprindere și de 
circumscripție.

Aceste alegeri trebuie să consti
tuie o cotitură în orientarea noas
tră de viitor. Discuțiile purtate cu 
ocazia alegerilor trebuie să cuprin
dă aspectele concrete ale muncii 
noastre. Ele nu trebuie să se o- 
prească numai la constatări, ci să 
aducă Sugestii și propuneri în sco
pul îmbunătățirii muncii.

Dacă activitatea de Cruce Roșie 
desfășurată în localitățile din Va
lea Jiului este satisfăcătoare, ca 
nu reflectă totuși aspectele calității 
muncii depuse. Ori tocmai sub 
acest aspect și în această direcție 
trebuie orientată musca noastră,

Așa, spre exemplu, qu toace sec-

G.P.A.S. se ridi-
8.500. Activiștii

613 posturi
Și

de
187 posturi

lâ noiembrie

Transportul In comun la nivelul cerințelor actuale I
(Urmare din pag. 3-a)

260 de muncitori de la mina Pe- 
trila au îotirziat cite o jumătate 
de oră de la lucru, ceea ce înseam
nă 130 ore lipsă din procesul de 
producție. In aceleași zile au mai 
intimat de la serviri

- tehnice și funcționari 
și pnparația Pctrila.

Asemenea intîrzieri_ ___ _ ...
- în tot cursul lunii noiembrie din 

cauza desfășurării defectuoase a 
transportului în comun — lucru ce 
provoacă nemulțumiri in rîndul 
solari, lor de la mina și preparația 
Petrila, ca și în rîndul metalurgiș- 
tilor de la U.R.U.M.P., a elevilor 
de la școlile din Petroșani, care lo
cuiesc în Petrila și a altor șala- 
riați ai întreprinderilor și institu
țiilor orașului.

De ce atîtea greutăți din cauza 
transportului jn comun? — se în
treabă cetățenii.

Iată doar dteva fapte care fac 
ca mașinile să nu iasă în cursă la 
orele prevăzute, să nu respecte 
orariul circulației. In dimineața 
zilei de 27 noiembrie, autobuzul 
nr. 51.215, condus de șoferul Bo- 
chi Francisc, și-a întrerupt cursa 
din piața Victoriei și a intrat în 
garaj fără să aibă vreo defecțiune 
tehnică, ci pentru motivul că „nu 
toți pasagerii și-au scos bilet**. In 
aceeași zi, la o oră de vîrf, pa
sagerii au fost dați jos din auto
buzul nr. 50.119, condus de șo
ferul Cocota Gheorghe, pe motiv 
că întră la garaj să ia benzină. 

'Un alt șofer, An drone Ioan, de pc 
■utobuzuț 50.942 «-a retras dia

30 
de

au avut loc

cursă într-o stradă laterală din 
Pctrila pentru a lua- micul de
jun, intrerupind circulația timp de 
30 minute. Unele anomalii în des
fășurarea transportului în comun 
sînt provocate din cauza întîrzie- 
rilor repetate de la serviri 
unor 
dor, 
Constantin, Cocotă Gheorghe 
alții, ceea ce faoe ca autobuzele să 
iasă dimineața cu întârziere in 
cursă. Tot din cauza personalului 
de deservrire, în după-amiaza zi
lei de 28 noiembrie, 4 autobuze Io* 
cale au intrat în garai, dezorgani- 
zînd buna desfășurare a transpor
tului. întârzieri de la serviciu, in
trarea în timpul zilei cu autobuzele 
în garaj fără motive întemeiate, 
nerespectarea orariului de circula
ție pe parcurs, opriri între stații — 
toate acestea sînt dovezi grăitoare 
că în rîndul șoferilor și taxatorilor 
mai există serioase lacune In ce 
privește respectarea disciplinei de 
muncă.

Deficiențele existente în desfă
șurarea transportului se mei da- 
toresc și lipsurilor în întreținerea 
parcului de mașini. Secția auto a 
LC.O. nu se preocupă ca întreg 
parcul de mașini dat in exploatare 
să fie în perfectă stare de circu
lație. Se întîmplă deseori ca ma
șinile să iasă în curșă fără a li 
se controla sistemul de frinare, 
luminile, mersul motorului, sau da
că, sînt alimentate suficient cu 
benzină și ulei. Lipsa de control 
face ca multe, mașini să-și întreruoă 
cursele pentru mici defecțiuni teh"

. .............................. „ ale
șoferi, cum sînț Oaidă Teo- 
Băncilă Comei, Stanislav 

și

nice care puteau fi remediate înain
te de ieșirea în cursă. Totodată 
autobuzele nu intră la timp in re
vizii periodice.

Pentru rempdirea cauzelor care 
determină deficiențele în desfășu
rarea transportului în comun, este 
necesar ca direcția întreprinderii să 
ia măsuri pentru întărirea discipli' 
nei Jn munca în rîndul personalu
lui de deservire, a personalului 
de îndrumare și control pe tra* 
seu, pentru o bună organizare a 
lucrărilor de întreținere și repa* 
rații. De asemenea, să intervină la 
conducerea regionalii I.Q.O. - 
Deva pentru utilarea corespunză
toare a atelierului de reparații și 
aprovizionare cu piese de schimb.

De lipsurile existente în desfă
șurarea transportului în comun se 
face vinovată și organizația de 
partid, care în cursul acestui an 
nu a analizat această latură im
portantă a activității întreprinderii 
și a scăpat din vedere felul în 
care membrii și candidați» de 
partid, conducerea secției auto s-au 
îngrijit de asigurarea unui trans
port cît mai bun în localitățile Văii 
Jiului. In scopul îmbunătățirii de 
către ‘LC.O. Petroșani a transpor
tului, va trebui ca organizația da 
partid să stabilească măsuri con*- 
crete pentru întărirea muncii po
litice și educative în rîndul perso
nalului de deservire de pe autQ< 
buze și a personalului din ataU^ 
rul de reparații, să întărească răs
punderea întregului colectiv pentru 
a asigura ca transportul in comun 
în localitățile Văii Jiului sa se 
desfășoare ia nivelul ceijjjțelor. .

țlile și-au trăit viața. Uneori 
munca de educație sanitară a fost 
dusă în salturi și nu toate acțiu
nile întreprinse au avut profunzi
mea suficient*. Șînt încă multi 
membri care doar cotizează, în rest 
slot absenți de la activitatea de zi 
cu zi a organizației.

Exjștă un numeros activ de vo
luntari pregătit de medici în ca
drul întreprinderilor și al cartie
relor, dar care nu este folosit încă 
în aețiunlle sanitare.

Nu țoți activiștii sînt 
de faptul că aportul lor 
constituie un pivot 
ocrotirea sănătății.

Dările de seamă 
întocmi nu trebuie 
lipsurile. Ele trebuie __ „
duzii asupra întregii activități, să 
ic încheie cu propuneri izvorîte 
din necesități și în același timp 
țloînd seama de posibilitățile exis
tente.

, Activitatea de pînă acum arată 
că acolo unde în comitete au fost 
aleși oameni cu experiență și dra
goste de muncă s-au obținut rea
lizări frumoase.

Organizația de Cruce Roșie ește 
chemată să participe la îmbună
tățirea condițiilor igienico-sanitare) 
la prevenirea și combaterea bolilor 
a accidentelor de muncă și de cir
culație, dt și la creșterea nivelului 
de cunoștințe sanitare tn rîndurile 
maselor largi populare.

Adunările generale și conferin
țele vor contribui la întărirea con
tinuă a muncii colective, la lichi
darea lipsurilor și a metodelor 
birocratice, la întărirea organiza
torică a secțiilor și la sporirea e- 
fortului cu care trebuie să parti
cipe fiecare la ocrotirea propriei 
sănătăți și a sănătății semenilor 
săi.

Dr. D1RLEA GEORGE
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Angajează urgent •
Revizori de gestiune

Icu limitele de salari- 
sare între 750—925 

lei lunar.
Condițiile de angajare sînt: 
Studii medii de specia
litate sau studii mei 
cu stagiu de cel pu- 

țin 2, ani.
Pentru informații su

plimentaro doritorii se vor 
adresa ia Direcțiunea 
O. G L- Alimentara Pe
troșani în str. Gh. Gheor- 
ghlu-Dej nr. 1Q2, servi- 
ciul de cadre.

lntreprinoeiea ue explo- 1' 
rări Lupenj, cu sediul în ; • 
Lupani strada Avram Iancu < 
nr. î, angajează imediat: ]•
— electricieni bobinatori, ;;
— maiștri mecanici,
— ingineri energetici.

Salarii corespunsi- 
toare.

Solicifanții se vor ' 
prezenta la întreprin
dere cu acte de stu- j 
dii și vechime.

Oameni ai 
din Valea 

CITITI

muncii 
Jiului

„8TEA6UL ROȘIT1
Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere ț 

faceți abonamente
TRIMESTRIALE 

și SEMESTRIALE^
Primesc abonamente 

DIFUZORII VOLUNTARII 

din întreprinderi 
și instituții 

FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. R.

✓

Printre mun
citorii fruntași 
ai atelierului 
mecanic de Ia 
termocentrala Pa- 
roșenl se numă
ră și strungarul 
Muneran Tralan. 
El hi îndepli
nește cu conști
inciozitate obliga
țiile in producție 
șl dă lucrări de 
calitate. In ace
lași timp, ti nă
rui strungar este 
și un elev frun
taș la învățătură 
în das» a IX a 
liceului seral.
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DE PESTE HOTARE
ia Moscova.- S-a deschis cel de-al V-lea

Congres Sindical Mondial

DECLARAȚIA GUVERNULUI SOVIETIC 
în legătură cu tratativele privind încetarea 

experiențelor cu arma nucleară

MOSCOVA 4 (AgerpresJF. — 
TASS transmite:

La 4 decembrie la ora 10 (ora 
Moscovei) în capitala Uniunii 
Sovietice s-a deschis cel de-al 
V-lea Congres Sindical Mondial. 
El a fost convocat de Federația 
Sindicală Mondială (F.S.M.) 
care reunește peste 107 milioane 
de oameni, fiind detașamentul 
cel mai numeros al mișcării sin
dicale mondiale. Pentru prima 
oară reprezentanții sindicatelor 
din toate continentele se întru
nesc la Moscova. La congres 
Participă o delegație a sindica
telor din R. P. Rottiînă. condusă 
de tovarășul Martin Isac, pre
ședintele C.C.S. din Rj P- Ro- 
mînă. Ședințele congresului se 
desfășoară în sala congreselor 
dip Kremlin. Congresul a fost 
deschis de Agostino Novella, pre
ședintele F.S.M. La propunerea 
lui Louis Saillant, secretar ge
neral al F.S.M., participanții au 
cinstit printr-un moment de re
culegere memoria lui Giuseppe 
di Vittorio, fost președinte al 
F.S.M. și a celorlalți reprezen-

Declarația Comitetului Central 
al Mișcării sindicale democrate din Grecia

ATENA 4 (Agerpres). TASS 
transmite:
... Comitetul Central al Mișcării 
sindicale democrate din Grecia 
a . publicat o declarație în care 
își exprimă neliniștea în legă
tură cu continua cursă a înar
mărilor în lume, lipsa de dorin
ță- a puterilor occidentale de a 
accepta interzicerea experiențelor 
ndcleare și dezarmarea totală și 
generală.
Г'іп fața pericolului de război, 
se spune în rezoluție, datoria 
tuturor oamenilor, indiferent de 
culoarea pielii lor și de sex, in
diferent de sisteme sociale, este 
să ceară în mod hotărît marilor 
puteri încetarea experiențelor 
nucleare, încheierea unui acord 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală, distrugerea armei 
atomice și a tuturor felurilor de 
armament de exterminare în 
masă.

Subliniind că transformarea 
Greciei într-o platformă racheto- 
atomică a N.A.T.O. creează un 
pericol de moiarte pentru țară, 
Comitetul Central al Mișcării 
sindicale democrate se adresea
ză Confederației Generale a 
Muncii, tuturor organizațiilor 
sindicale ,din Grecia cerîndu-le 
ca în pofida divergențelor să-și 

.unească eforturile în lupta pen
tru pace.

Idhiilt »ин№іііѵе tie oamenilor Midi itanitli 
ian awtoaie

MADRID 4 (Agerpres).
Relatînd despre intensificarea 

acțiunilor revendicative ale mun
citorilor spanioli, agenția France 
Presse informează că în regiu
nea Asturia minerii organizează 
o adevărată „rezistență pasivă" 
ceea ce duce la o importantă 
scădere a producției. Acțiunile 
minerilor se alătură grevei .de
clarate săptămîna trecută de 
muncitorii de la Uzinele de va
goane din Beasain (provincia 
Guipuzcoa) care după cum se 
știe a prilejuit intervenția arma
tei și acțiuni represive din par
tea autorităților.

France Presse subliniază, ci
tind date oficiale, că manifesta
țiile de nemulțumire ale munci
torilor oglindesc situația tot mai 
grea a salariaților spanioli ca 
urmare a scăderii puterii de 
cumpărare a monedei. In regiu- 
rtile din nordul Spaniei, ca ur
mare a diferitelor măsuri econo
mice cu caracter restrictiv adop
tate de guvern, salariile mineri- 

tanți de seamă aî mîșdării sin
dicale internaționale, care au 
încetat din viață după congre
sul al IV-lea.

Deschizînd congresul, Agos
tino Novella, a mulțumit Consi
liului Central al Sindicatelor 
din Uniunea Sovietică și oame.- 
nilor muncii sovietici pentru 
ospitalitate Și pentru primirea 
prietenească. Calea Uniunii So
vietice, ,a spus Novella, este mar
cată de remarcabile victorii 
ale științei și minții omenești.

Președintele F.S.M. a decla
rat că cel de-al V-lea congres 
face bilanțul glorios al luptei 
mișcării sindicale mondiale pen
tru independența națională, pen
tru pace, împotriva oricărei ex
ploatări și asupriri. Relevînd că 
în ultimul timp zeci de milioa
ne de oameni au dobîndit inde
pendența, Agostino Novella a 
salutat pe oamenii muncii din 
Algeria care luptă pentru elibe
rarea lor, popoarele Angolei, 
Congoului, Cubei și celelalte 
popoare care duc lupta împotri
va colonialismului.

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

Rezoluția cheamă la crearea 
unui comitet sindical comun în 
frunte cu Confederația Generală 
a Muncii pentru a conduce cam
pania pentru pace în Grecia. A- 
cest comitet va cere tuturor ță
rilor și în primul rînd S.U.A. și 
U.R.S.S. încheierea unui acord 
cu privire la încetarea experien
țelor nucleare și dezarmarea ge
nerală și totallă, precum și lichi
darea bazelor atomice din Gre
cia.

S. U. A. au instaurat în Okinawa 
o administrație colonială

TOKIO 4 (Agerpres)';
Hoasi, deputat în Camera in

ferioară a Parlamentului japo
nez din partea Partidului Socia
list scrie în ziarul „Mainiți" din 
2 decembrie că adoptarea de că
tre Adunarea Generală a rezo
luției cu privire la aplicarea De
clarației referitoare la acordarea 
independenței țărilor și popoare
lor coloniale este un prilej fa
vorabil pentru eliberarea Oki
nawei și alipirea acestor insule 
la Japonia.

Guvernul japonez, subliniază 
Hoasi, în zadar ezită să aplice 
această declarație față de Oki
nawa. S.U.A. asigurîndu-se la 
conferința de pace (se are în 

lor și metalurgiștilor au scăzut 
cu pînă la 40 la sută, în timp ce 
costul vieții a crescut de mai 
multe ori.

Incercînd să reprime acțiunile 
revendicative ale oamenilor mun
cii, autoritățile franchiste recurg 
la intimidări și procese. La Ma
drid a fost judecat un nou lot 
de muncitori acuzați de „rebe
liune" și „propagandă ilegală".

In ciuda acestor măsuri re
presive, mișcarea revendicativa 
și de protest se extinde și în alte 
regiuni ale țării. Agenția France 
Presse relatează că „nemulțumi
rea care se manifestă în cercu
rile clasei muncitoare constituie 
un motiv de îngrijorare pentru 
autoritățile franchiste". Minis
trul franchîst al Muncii a fost 
nevoit să se deplaseze personal 
în regiunea Asturia și, relatează 
France Presse, se studiază în 
momentul de față noi măsuri 
pentru a împiedica extinderea 
manifestațiilor revendicative.

Subliniind caracterul agresiv 
al militarismului vest-german, 
Novella a declarat qă pentru a- 
sigurarea păcii este necesară 
unitatea mișcării sindicale in
ternaționale. El a spus că po
poarele trebuie să se unească în 
lupta pentru rezolvarea pașnică 
a tuturor problemelor importan
te. Președintele F.S.M. a subli
niat că organizațiile sindicale 
au ajutat ca oamenii muncii să 
obțină mari succese. Noi reafir
măm din nou, a declarat No
vella, principiul unității întregii 
clase muncitoare internaționale. 
Noi vom sprijini lupta popoare
lor pentru independența națio
nală, pentru eliberarea de sub 
exploatarea capitalistă. Apoi a 
urmat la cuvînt Viktor Grișin, 
președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor din Uniunea So
vietică care a dat citire mesa
jului de salut al sindicatelor so
vietice adresat congresului. Con
gresul a aprobat în unanimitate 
următoarea ordine de zi: Acti
vitatea F.S.M. și sarcinile ac
tuale ale organizațiilor sindicale 
în lupta pentru pace, împotriva 
Imperialismului, pentru coexis
tența pașnică, pentru dezarma
rea generală și totală, în apăra
rea revendicărilor economice și 
sociale ale oamenilor muncii. 
Dezvoltarea activității și solida
rității organizațiilor sindicale în 
lupta pentru lichidarea colonia
lismului. Darea de seamă finan
ciară și alegerea organelor de 
conducere ale F.S.M. Congresul 
a aprobat de asemenea, regula
mentul și ordinea de desfășurare 
a lucrărilor sale. După aceea 
Louis Saillant, secretar general 
al F.S.M., a prezentat raportul 
Ia primul punct de pe ordSnea 
de zi.

vedere conferința de la San 
Francisco — N. R.) de consim- 
țămîntul O.N.U. asupra admi
nistrării sub mandat a Okinaweî, 
arată autorul, au instaurat în 
realitate asupra insulelor o ad
ministrare colonială în condițiile 
ocupației militare. In prezent, 
populația Okinawei nu numai că 
nu are nici un fel de drepturi 
la autodeterminare, dar îi sînt 
limitate la maximum libertatea 
cuvîntului, de întrunire și a pre
sei.

Drept valută locală a fost im
pus dolarul american. Locuitorii 
Okinaweî nu au nici măcar drep
tul de a călători liberi în Japo
nia.

De la terminarea războiului, 
continuă Hoasi, au trecut 16 ani 
și jumătate din copiii Okinaweî 
au uitat chiar și faptul că el a- 
parțin poporului japonez. Pînă 
cînd populația Okinawei, care în 
timpul războiului a avut de su
ferit pierderi uriașe va fi des
părțită de patria sa, dît timp și 
pe ce temei ea va avea de sufe
rit din cauza orînduirii colonia
le? întreabă autorul.

Din inițiativa P. C. dinDanemarca ‘

Un mare miting ia Copenhaga
COPENHAGA 4 (Agerpres).
Din inițiativa Partidului Co

munist din Danemarca, a avut 
loc la Copenhaga un mare mi
ting la care au luat cuvîntul 

. Herta Kuusinen, președintele 
fracțiunii Uniunii Democrate a 
Poporului Finlandez, (U.D.P.fr) 
din parlamentul finlandez și 
Norlund, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Dane
marca.

Referindu-se la situația poli
tică contemporană H. Kuusînen 
a subliniat că în problemele de 
politică externă 90 la sută din

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite textul integral 
al declarației guvernului sovie 
tic în legătură cu tratativele cu 
privire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară. Guvernul so
vietic remarcă cu satisfacție că 
noile propuneri ale Uniunii So
vietice în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară și 
termonucleară au fost apreciate 
cum se cuvine die popoarele în
tregii lumi. Toți cei interesați 
în consolidarea păcii au văzut 
în mod just în aceste propuneri 
posibilitatea practică de a se 
pune capăt imediat tuturor ex
periențelor cu arma nucleară. 
Făcîrtd propunerea de a se în
cheia un acord cu privire la în
cetarea experiențelor nucleare în 
atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă, a cărui îndeplinire să 
fie controlată reciproc de părți 
cu ajutorul mijloacelor naționale 
de detectare a exploziilor nu
cleare și propunînd instituirea 
unuî moratoriu asupra experi
mentării armei nucleare în sub
teran, guvernul sovietic a con
siderat că aceste propuneri vor 
fi întîmpinate în mod pozitiv de 
către puterile nucleare occiden
tale — S.U.A., Anglia și Fran
ța. Doar, după cum se știe, cu 
totul recent, președintele S.U.A., 
J. Kennedy, șî primul ministru 
al Marii Britanii, H. Macmillan, 
au recunoscut ei înșiși că mij
loacele naționale de detectare a 
exploziilor nucleare sînt absolut 
suficiente pentru a asigura con
trolul reciproc asupra respectă
rii de către părți a acordului cu 
privire la încetarea exploziilor 
nucleare în atmosferă și s-au 
pronunțat în favoarea unei ast
fel de abordări a soluționării 
problemei încetării experiențelor 
nucleare. Așadar există terenul 
pentru a se ajunge în curînd la 
un acord care să scape popoarele 
de exploziile experimentale cu 
arma nucleară. Dar nu se poate 
să nu atragă atenția faptul că 
în legătură cu reluarea la 28 no
iembrie a. c. a tratativelor de 
la Geneva. în cursul cărora va 
trebui să fie examinate noile 
propuneri sovietice, cercurile gu
vernamentale din S.U.A. au fă
cut declarații că S.U.A. intențio
nează să continue și de acum 
înainte efectuarea de experiențe 
cu arma nucleară. Despre aceas
ta a vorbit și reprezentantul a- 
merican Ia tratativele de la Ge
neva. In prezent se desfășoiarfă 
pregătiri pe față pentru o nouă 
experiență în statul New Mexico.

Pe de altă parte, guvernul en
glez a declarat că el nu poate 
„să-și asume obligația de a nu 
efectua sau de a nu sprijini e- 
fectuarea de noi experiențe nu
cleare".

Guvernul Franței, care a fă
cut experiențe în timp ce la Ge
neva se făceau încercări de a se 
ajunge la un acord cu privire la 
interzicerea acestor experiențe, 
nu și-a exprimat pînă acum ho- 
tărîrea de a-și asuma obligația 
de a nu mai efectua asemenea 
experiențe.

Să ne fie permisă întrebarea 
ce caută să obțină în fond Sta
tele Unite și aliații lor: înceta
rea pretutindeni a experiențelor 
nucleare sau continuarea cursei 
lor pentru superioritatea iluzorie 
în domeniul armei nucleare?

Cui nu-i este limpede că con
tinuarea experiențelor cu arma 

poporul finlandez sprijină pozi
ția U.D.P.F. Majoritatea po
porului finlandez, a subliniat ea, 
vede în Uniunea Sovietică cea 
mai bună garanție a independen
ței și bunăstării Finlandei. Re
ferindu-se la recentele tratative 
sovieto-finlandeze Kuusinen a 
subliniat că Uniunea Sovietică 
nu a cerut să i se acordte baze 
militare în Finlanda.

In cuvîntul său Norlund s-a 
referit la pericolul pe care îl 
prezintă pentru poporul danez 
crearea comandamentului mixt 
danezo-vest-german. 

nucleară de către puterile occi
dentale oriunde: sub pămînt, în 
atmosferă, în spațiul cosmic 
sau sub apă ar da o lovitură 
aspirațiilor popoarelor, îndeosebi 
în momentul cînd, datorită noii 
inițiative a Uniunii Sovietice, a 
fost deschisă calea liberă către 
încheierea imediată a unui acord 
cu privire la încetarea tuturor 
experiențelor cu arma nucleară ?

Uniunea Sovietică năzuiește în 
mod sincer la realizarea unui 
acord cu puterile occidentale. Ar 
fi însă în zadiar să se aștepte 
ca o parte să privească liniștită 
cum puterile occidentale fac ex
periențe în scopul de a perfec
ționa arma nucleară și încearcă 
în acest fel să obțină avantaje 
militare pentru blocul agresiv 
N.A.T.O. Guvernul sovietic de
clară cu toată fermitatea că da
că puterile occidentale vor con
tinua experiențele cu arma nu
cleară, inclusiv și sub pămînt, 
atunci Uniunea Sovietică, în 
scopul asigurării securității sale, 
va fi nevoită să efectueze acele 
experiențe cu arma nucleară pe 
care ea le va considera necesare 
pentru întărirea capacității sale 
de apărare.

Am dori să credem că 
cata sanatoasa va triumfa totuși 
în cercurile conducătoare ale 
puterilor occidentale și că ele 
vor păși, în cele din urmă, pe 
calea care duce Ta încetarea jo
cului periculos în dbmeniul ex
periențelor nucleare, pe calea 
încheierii unui acord cu privire 
la interzicerea definitivă a aces
tor experiențe, după cum propu
ne Uniunea Sovietică puterilor 
occidentale.

Traducerea în viață a noilor 
propuneri sovietice ar permite 
într-o considerabilă măsură în
sănătoșirea situației internațio
nale și crearea de condiții favo
rabile pentru soluționarea cît 
mai grabnică a principalei pro
bleme a zilelor noastre — pro
blema dezarmării generale și to
tale. Implicit, s-ar aduce o con
tribuție prețioasă la cauza men
ținerii șî consolidării păcii pe 
pămînt.

PR06RAM DE RADI;
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6 decembrie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 

medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară, 10,08 
Teatru la microfon: „Ancheta". 
Scenariu radiofonic de Dan Grî- 
gore Mihaescu, 11,24 Muzică in.- 
strumentală și vocală, 12,00 Me
lodii populare romînești și ale 
minorităților naționale, 14,00 
Din cele mai cunoscute operete, 
15,10 Programe muzicale alcă
tuite de ascultători, 15,40 Con
cert de muzică ușoară, 16,15 
Vorbește Moscova! 17,30 In
slujba patriei, 18,00 Melodii 
populare din țări socialiste, 18,20 
Poșta muzicală (2), 18,40 Mu
zică ușoară romînească, 19,25 
Formații artistice de amatori în 
studiourile noastre, 21,15 Cine 
știe cîștigă (reluare). PROGRA
MUL II. 12,55 Cîntă orchestra 
de estradă a Radiioteleviziunii 
sovietice, 13,25 Concert de mu
zică populară romînească. 14,03 
Muzică de estradă, 14,30 Muzică 
din opere,. 15,00 Melodii popu
lare romînești, 16,30 Mutică u- 
șoară, 16,50 Curs de limba rusă, 
17,00 Fragmente din opereta 
„Vițelușul tărcat" de Otto Vincze, 
18,05 Muzică ușoară de compo
zitori romîni, 18,35 Cîntece de 
Radu Paladi, 19,00 Din viața de 
concert a Capitalei, 19,40 Pre
lucrări de folclor ale compozito
rilor noștri, 20,00 Vitrina cu 
noutăți de muzică ușoară (relua
re), 20,40 Cîntece pe versuri de 
Tiberiu Utan, 21,20 Muzică 
populară romînească.
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CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Imperiul soarelui; AL. 
SAHIA : Genovieve; LONEA: 
Aeroportul nu primește; ANI- 
NOASA : Frumoasa aventură; 
VULCAN : Evdokia; LUP'ENI: 
Primul raid spre stele; URI- 
CANI : Patru în potop.
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