
Proletari din toate țările, uniți-vă!

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

¥

socialiste în patria

conducătorilor de 
de stat a fost salu- 

putemice aplauze și

regional. București al 
Vasile Vaida, prim
at comitetului regional 
P. M. R., Constantin 
prim-secretar al Co-

Luni dimineața, la Bucu
rești, în sala Palatului R. P. 
Romîne s-au deschis lucrările 
Consfătuirii pe țară a țărani
lor colectiviști.

La consfătuire participă 1SOO 
țărani colectiviști, fruntași ai 
agriculturii noastre socialiste, 
desemnați de consfătuirile 
raionale ale colectiviștilor și 
peste 1300 invitați din rindurile 
lucrătorilor din stațiunile de 
mașini și tractoare și gospodă
riile agricole de stat, oameni 
de știință, ingineri și tehni
cieni, activiști de partid, de 
stat și ai organizațiilor ob
ștești, scriitori, ziariști.

Pe fundalul scenei, între stea
guri țoșUși tricolore, se află 
stema R.P. Romîne și chema
rea : „Sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn 
înainte spre desăvîrșirea con
strucției 
noastră".

Sosirea 
partid și 
tată cu _ 
ovații. La masa prezidiului au 
luat loc tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceau- 
șescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Moghioroș, Mihai Dalea, Ion 
Cozma, ministrul Agriculturii. 
Vasile Vîlcu, prim-secretar al 
Comitetului regional Dobro- 
gea al P.M.R., Gheorghe Ne- 
cula, prim-secretar al Comi
tetului
I Й.Р., 
secretar

- Cluj al 
Drăgan, 
mitetului regional Oltenia al 
P.BUL, Virgil Cazacu, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Iași al P.M.R., Nicolae 
Giosan, directorul Institutului 
de cercetări agricole, Vasile 
Daju, președintele Sfatului 
popular regional Banat, Ni
colae Găneț, președintele 
Sfatului popular regional Ga
lați, Gheorghe Pop, președin
tele Sfatului popular regional 
Maran ureș, acad. Gh. Ionescu- 
Sisești, vicepreședinte al A- 
cadomiei R. P. Romîne, mai 
mulți președinți de gospodării 
colective și reprezentanți ai 
Unor gospodării de stat și Sta
țiuni de Mașini și Tractoare. 

Lucrările consfătuirii au 
fost deschise de tovarășul 
Alexandru Moghioroș, 
al Biroului Politie al 
P.M.R.. vicepreședinte 
siliului de Miniștri 
spus: In numele Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn și al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Romî
ne, vă aduc un călduros sa
lut dv., participanților la 
Consfătuirea pe țară a țăra
nilor colectiviști și prin dv. 
tuturor oamenilor muncii din 
agricultura patriei Noastre. EI
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L. I. Brejnev

totală și de- 
sistemului co-

a subliniat că participanții la 
consfătuire sînt în primele 
rînduri ale muncii însuflețite 
ce se desfășoară în întreaga 
țară pentru transformarea so
cialistă a agriculturii și spo
rirea continuă a producției a- 
gricole.

Vorbitorul a arătat că or
dinea de zi a consfătuirii es
te : examinarea activității 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al III-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn pri
vind colectivizarea agricul
turii, întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor 
agricole colective, sporirea 
producției vegetale și animale.

Ne exprimăm convingerea — 
a spus în încheiere tov. A- 
Iexandru Moghioroș — că 
participanții la consfătuire 
vor contribui cu cunoștințele 
și ^xperiența lor la desfășu
rarea cu succes a lucrărilor 
ei.

Au fost constituite 6 comisii 
de lucru ale consfătuirii pen
tru probleme privind : pro
ducția de cereale și plante teh
nice ; producția pomiviticolă ; 
producția legumicolă ; creșterea 
animalelor; mecanizarea agri
culturii : problemele econo- 
rice și organizatorice ale 
gospodăriilor agricole colec
tive. Consfătuirea a desemnat 
o comisie de redactare a Pro
iectului .Chemării* . către toți 
oamenii muncii dfn agricul
tură.

In ședința 
luat cuvîntul 
ghe Necula, 
Comitetului 
rești, al P.M.R., Petre 
președintele Sfatului 
al regiunii Dobrogea, 
Vaida, prim-secretar al Comi
tetului regional Cluj al P.M.R., 
Emil Bobu, președintele Sfa
tului popular al regiunii Su
ceava, Ion Cozma, ministrul 
Agriculturii, Dumitru Tudose, 
președintele G.A.C. din co
muna Stoicănești, regiunea Ar
geș, Nicolae Munteanu, ingi
ner agroftom la G.A.C. ,PIopu, 
regiunea Galați^

In ședința de după-amiază 
au luat cuvîntul alți 15 dele
gați la consfătuire.

'Lucrările, consfătuirii con
tinuă astăzi îh comisiile pe 
probleme.

d ai eată au 
tovarășii Gheor- 
prim-seeretar al 
regional Bucu- 

lonescu, 
popular

Vasile

(Agerpres)membru 
C.C. al 

al Con- 
care a
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ZI DE REPAUS
A intrat în obiceiul loneni- 

lor ca în fiecare duminică să 
petreacă la club clteva ore ci
tind o carte, jucînd șah, remmy, 
tenis de masă, ascultînd o con
ferință etc.

Duminică, conducerea clu
bului le-a pregătit o surpriză : 
prezentarea unui program ar
tistic la care șl-au dat con
cursul elevii Școlii medii mix
te din localitate. închinat 
fruntașilor în producție care 
și-au îndeplinit planul înain
te de termen, programul a cu
prins cintece interpretate de 
corul elevilor, recitări, precum 
și soliști vocali și instrumen
tiști. In partea a doua a pro
gramului au fost organizate 
întreceri sportive dotate cu 
„Gupa 30 Decembrie".

RA© ANCHETA

Ofclârillor patriei — cantități sporite 
de llcr vechi ’

In acest an, oamenii muncii din Valea Jiului și în primul1 
rînd tinerii, au colectat cantități importante de fier vechi pe 
care siderurgiștii îl transformă în oțel nou, atit de necesar 
înfloririi patriei, dezvoltării economiei naționale. Colectivului 
termocentralei Paroșeni i s-a decernat drapelul de fruntaș pe 
regiune în acțiunea de colectare a fierului vechi. Muncitorii 
Uzinei de reparat utilaj minier Petroșani, ai întreprinderii de 
explorări Lupeni șl-au depășit încă din luna trecută sarcinile 
privind colectarea fierului vechi și expedierea lui spre centrele 
siderurgice. Sînt Insă unele exploatări miniere și întreprinderi 
care nu și-au realizat în întregime șarcirțile privind colecta
rea fierului vechi, între care minele Lonea, Aninoasa, prepara- 
ția Petrila și altele. Trebuie subliniat că strîngerea fierului 
vechi, trimiterea Ш1 spre oțelării constituie nu numai o im
portantă sarcină, ci și. o înaltă îndatorire patriotică, la care 
sînt chemați să contribuie, alături de tineri, toți oamenii 
munoiL

Oțelăriilor patriei le sînt necesare cantități sporite de 
fier vechi. Iar în cadrul exploatărilor miniere, din bazinul nos
tru carbonifer, îh numeroase întreprinderi, pe șantiere există 
resurse importante de fier vechi, pe care avem 
le folosim din plin, contribuind astfel, alături de 
la sporirea producției de oțel.

Iată, în rindurile care urmează, cîteva din, 
făcute cu prilejul unui raid privind rezervele de 
care așteaptă să fie puse la dispoziția oțelurilor.

Cîteva măsuri fi o inițiativă importantă 
care trebuie extinse

al muncitorilor din diferite 
sectoare, se încarcă zilnic au
tocamioane cu fier vechi.

Merită atenție o inițiativă 
deosebit de prețioasă a ute- 
miștilor de la mina Vulcan 
privipd strîngerea fierului vechi 
din subteran. Tinerilor li s-a 
adresat chemarea ca în fiecare 
zi, cînd ies din mină după 
terminarea șutului, să aducă 
la suprafață cîte o bucată de 
fier vechi. Această inițiativă 
trebuie să găsească ecou la 
toți tinerii din Valea Jiului, 
la toți cei care lucrează în sub1 
teran, deoarece astfel, bucată 
cu bucată, se vor strînge miil- 
te tone de fier vechi. Această 
inițiativă trebuie. popularizată 
de organizațiile U.T.M. de la 

exploatările carbonifere pentru
a

mina Vulcan, s-a între
it! ultima vreme o ac- 
rodhlcă de descoperire

La 
prins 
țiune 
de noi resurse de fier vechi, 
spre a fi predat I.C.M. Astfel, 
în apropierea puțului Procop 
s-a stabilit că există posibili
tăți pentru strîngerea a 8 tone 
fier vechi, la Bealomaș și la 
atelierul electric — cite 10 to
ne fier vechi, la puțul 7 vest 
— alte 10 tone, De la aceste 
puncte, cu ajutorul brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică,

Tînărul fila
tor Vereș Vasile 
lucrează la o 
mașină de filaj 
cu capacitatea 
de producție 
dublată. Numele 
lui ; figurează 
printre cele ale 
filatorilor frun
tași. Angaja
mentul său — 
Ia 2000 bobine 
filate, nici o 
bobină rebut — 
și l-a îndeplinit 
încă din prima 
jumătate â lunii 
octombrie, pro- 
ducînd peste 
6000 bobine fă-* 
ră nici un de
fect.

IN CLIȘEU : 
Vereș Vasile, e- 
xecutînd opera
ția de schimba
re a firelor, la 

demașină sa 
filaj.

Miile de tone de cărbune cocsificăbil pe care sectorul III 
al minei Lupeni le-a extras începînd din ziua de 5 decembrie, 
peste prevederile planului pe anul curent, au la bază, în bună1 
parte, aportul frontaliștilor din brigada condusă de minerul. 
Ghioancă Sabin. Pentru anul viitor harnicii frontaliști ai a- 
cestei brigăzi și-au luat angajamentul — cu prilejul dezba
terii cifrelor de plan — să extragă 4000 tone de cărbune 
cocsificăbil de calitate în afara sarcinilor de plan. IN CLI
ȘEU : Un grup de mineri din brigada tov. Ghioancă Sabin 
s-a oprit cu maistrul miner Maier Petru în fața unui panou 
ce ilustrează succesele sectoru lui III.

obligația să 
siderurgiști,

constatările 
fier vechi

au

fi generalizată.

Rezerve mari — 
realizări mai mi cin.

De la mina 4ninoasa 
pornit în acest an spre cen
trele siderurgice sute de tone 
de fier vechi, dar dacă se ține 
seama de rezerve, “realizările 
puteau fi, mult mai mari.

lată ce se poate vedea in 
circuitul’ puțului, în sectorul I, 
orizontul IV ăl minei Дпіпоа- 
sa. Tuburi de aer comprimat, 
rame. și scocuri pentru trans
portoarele cu raclete. 300-400 
m. cablu — tpate degradate 
—. stau de multă vreme acolo 
în lo₽ să fie scoase la supra
față și trimise pentru retopi
re. Pe rampa puțului auxiliar 

1 de la orizontul- IV mediu se 
găsesc alte tuburi de aer, ra
me și scocuri de crațere de

gradate care, de asemenea, 
trebuie valorificate. Carcase 
de întrerupătoare, corpuri pen-: 
tru pompe, cupe de funicular, 
cablu de funicular care nu mai, 
pot fi folosite, pot fi strînse, 
încărcate și trimise centrelor 
de colectare.

Dar nu numai la mina Anl- 
noasa pot fi intîlnite rezervă 
însemnate de fier vechi, c*re 
pot și trebuie să fie trimise b- 
țelăriilor. lată numai cîteva 
puncte de la mina Petrila un
de se găsesc anumite tuburi 
vechi de aeraj, tuburi de 
aer comprimat, troci de eră'* 
țere și alte resurse de fier 
vechi care trimise la oțelării 
pot deveni oțel nou.

Infr-un singur loc : 
32 tone fine

Pe căile ferate forestiere 
d ispre Aușelu, Girbovina, Vo- 
ievodu ș. a. au fost Înlocuite 
șinele pe porțiuni mari cu al-., 
tele noi. Șinele vechi, în can
titate de cca. 32 tone, stau 
sub cerul liber la sectorul 
C.F.F. Lonea. Alături de stiva; 
cu aceste șine se găsesc limbi 
de macaze, inimi de încruci
șare, de asemenea, degradate. 
In apropierea depoului de lo
comotive, la cantoanele Cimpa 
și Picioruș există grămezi de 
fier vechi strînse de muncitori 
a căror expediere întîrzie. De 
ce nu se iau măsuri pentru ca’ 
aceste importante cantități de 
fier vechi să fie expediate 
spre uzinele siderurgice ?

Sortării și depozitării 
metalelor vechi ■ — ’ 
mai. multă atenție

Pentru a asigura , condiții 
corespunzătoare colectării și 
expedierii metalelor, vechi, în
tre I.C.M. și celelalte . .nități 
economice care livrează aces
teia materiale fieroăse s-.au în
cheiat unele înțelegeri în" ceea 
ce privește sortarea .și depo
zitarea metalelor degradate, 
destinate, spre a fi trimise spre 
uzinele siderurgice. In baza a- 
cestor înțelegeri, ■ unitățile ca
re livrează materialul feros 
jsînt obligate de a sorta mate
rialul, de al depozita în boxe 
special amenajate, așezate pe 
locuri accesibile, de unde sălocuri accesibile, de unde 
poată fi încărcate ușor; șl în 
timp scurt 
acest scop 
de fonduri 
bligația de 
din fondurile 
premii pentru . metalele expe
diate în vederea îmbunătățirii 
Condițiilor de colectare,: sor
tare și depozitare a metalelor

Inde către I.C.M. 
unitățile dispun, și. 
speciale. Ele' au o- 
a folosi 50 la sută 

primite drept

(Continuare in p 3-a)



LA JUMĂTATE D E DRUM
Sflrșitul campionatului ca

tegoriei A, ediția 1959—1960 a 
produs multă amărăciune ju
cătorilor șl Inflăcăraților su
porteri ai echipei de fotbal 
Jiul Petroșani. Ca urmare a 
rezultatelor slabe obținute de-a 
lungul acelui campionat, una 
dintre echipele cu cel mai vechi 
stat de serviciu în prima ca
tegorie a țării, a trebuit să 
cedeze locui alteia.

Retrogradarea nu i-a dezar
mat pe jucători, sub îndru
marea noului antrenor, Bazil 
Marian, jucătorii s-au pregătit 
cu asiduitate, preocupați cu 
toții de același gînd: să rein
toe în prima categorie a țării, 
întreaga desfășurare a cam
pionatului in seria а ПІ-а a 
categoriei В Ia fotbal a pus 
mereu sub semnul întrebării 
reintrarea Jiului în A, mai a- 
les că la aceasta, aspirau cî
teva echipe, șl în special re
prezentativa minerilor din Baia 
Mare. Cu un finiș impresio
nant, Jiul și-a întrecut prin
cipalii adversari tocmai pe li
nia de sosire și iată-i pe bă
ieții noștri din nou în A Du
pă cum se vede, obișnulți de 
inttlți ani in A, nu le-a priit 
B-ul.

După o vacanță scurtă, ca
re totuși susținătorilor echipei 
Jiul Ii s-a părut că durează o 
veșnicie, s-a dat semnalul în
ceperii campionatului catego
riei A. Primul meci a avut loc 
pe teren propriu In compania 
echipei Progresul din Bucu
rești. A fost și prima decep
ție a înflăcărațllor suporteri 
ai Jiului.

— Am pus-0 de mămăligă 
r— spuneau unii.

Mineral Lupeni — C.S.G. Reșița 2-2 (1-2)
In tribunele înghețate ale stadio

nului din Lupeni s-au adunat du 
tainica după-amiază abia 1000 si 
ceva de spectatori nu numai dato
rită gerului ci și pentru faptul că 
echipa, tratind cu ușurință această 
ind in anunțase introducerea u- 
nei formații improvizate. Intr-ade
văr în prima parte a jocului puți
ne au fost fazele care să-i mai 
„Încălzească" pe spectatori îndeo
sebi din partea echipei locale. 
Garnitura folosită și anume Miha- 
lache, Stanciu, Dan II, Teică — 
Mihăilă, Beudean — Cucu, Vlad, 
Oheanu, Mihaly, Paraschiv. în 
prima pane a jocului nu a dat sa
tisfacție, de fapt după cum arată 
si scorul deși a avut unele situații 
favorabile. Astfel, la pauză, deși 
scorul era 2-1 pentru oaspeți ra
portul de comete era 9—1 pentru 
gazde; Cucu, Olteana și Mihaly 
ratind ocazii clare. Apărarea, în 
formația consemnată, nu a dat nici 
pe departe satisfacție fiind foarte 
ușor de depășit. In special Teică 
ți Beudeanu au fost depășiți net, 
iar Dan II nu a făcut față ca sto
per. La înaintare Vlad a dat satis
facție deplină in timp ce Paraschiv 
s-a prezentat ca de obicei — slab.

Cu toate că golul doi al oaspe
ților din minutul 40 a intrat „gra
tuit" (deoarece Mihaladie a alu-

Cupa 30 Decembrie la șah
Lb întrecerile de șah din cadrul 

Cupei 30 Decembrie ce au avut loc 
la Lonea, au participat echipele Pa
riatul Lonea, Preparatorul Lupeni. 
Minerul Petrila și Energia Paro- 
șeni.

Redăm mai jos cîteva din rezul
tatele obținute : Parîngul Lonea cu 
Minerul Petrila 6—0, cu Prepara
torul Lupeni 5—1 și cu Energia 
Parotenî 6—0. In urma acestor re

— Se vede că s-au obișnuit 
acum cu B-ul — răspundeau 
cu amărăciune alții.

Majoritatea dintre iubitorii 
fotbalului din Petroșani ve
deau Insă Ieșirea din impas 
prin întinerirea echipei, in a- 
ceastă direcție s-a orientat an
trenorul Btrâil Marian cit și 
conducerea clubului, 
talentați dar fără 
re au Început să 
antrenamente.
- — Cu ă.știa nu 
brinză — afirmau 
tind că unsprezece 
ori cît 
forma, 
chipă.
rian a 
perspectivă.

Tineri 
nume sono- 
participe la

facem mare 
scepticii, ui- 

jucători, 
de buni ar fi, nu pot 
așa peste noapte, o e- 
Antrenorul Bazil Ma- 
văzut insă totul în 

A muncit mult 
pentru omogenizarea echipei, 
pentru eliminarea deficiențelor 
de ordin tehnic și tactic. Du
pă cîteva jocuri, în care, în 
noua formulă, echipa n-a prea 
strălucit, a început să facă jo
curi de un bun nivel tehnic. 
Victoria fără drept de apel 
asupra campionilor de toam
nă, meciul nul cu steagul 
roșu Brașov, cînd acesta se 
afla In mare formă, scorul de 
3—3 la Tirgoviște, unde mul
te formații au trebuit să în
cline steagul, toate confirmă 
că echipa a Început să meargă. 

Atacul, care Înainte vreme 
s-a dovedit tare zgîrcit cînd 
era vorba să maree goluri, a 
devenit mal darnic. Pînă și 
In meciul de la București cu 
Dinamo a înscris două „boabe4* 
unei apărări considerată greu 
de trecut. Tinărul și talenta
tul Ciorrioavă, zburdă printre 
apărătorii adverși, Gabor cu 
tehnica-l cunoscută crează

Setul iii începe tot în nota 
de dominare a studenților ca
re conduc la un moment dat 
cu 9—5, 12—6. in acest mo
ment, un reviriment în echipa 
militarilor face ca 
se echilibreze și cu un plus de 
efort bucureștenii reușesc 5 
puncte consecutive 
duce victoria în set: 2—1 pen
tru steaua.

După „dușul rece“ din setul 
ГП, studenții încep foarte bi
ne setul IV și reușesc să con
ducă cu 9—0. in continuare 
Inițiativa le aparține și cîștl- 
gă setul la 10 și să egaleze 
situația la seturi : 2—2.

Setul V. Printre spectatori 
circulă întrebarea: cine va 
cîștiga ? Vor fi oare studen • 
ții ? Vor reuși el să realizeze 
surpriza campionatului ? Șl 
lată că au reușit 1 Jucîndvfăr# 
greșeli, studenții reușesc' să 
cîștige și ultimul set tot cir 
15—10 și totodată și meciul' 
cu 3—2.

Pentru această victorie me
rită felicitări întreaga echipă.

Au jucat formațiile:
ȘTIINȚA PETROȘANI : Gor- 

noviceanu, Manea, Horincaru, 
Pusac, Cojocaru, Clbu—Schlo- 
pu, Rădulescu, Szllagy. 
STEAUA BUCUREȘTI: Stăn- 
culescu, Mincev, Wolf, Claici, 
Schafer, Chiriță — stănescu.

с. тладц ,

Lupeni, au lansat pentru prima 
oară în Valea Jiului inițiativa : 
„Nici un vagonet de cărbune rebu- 
tăt pentru șist". Această inițiativă 
a fost îmbrățișată de zeci de bri
găzi de mineri, devenind unul din
tre principalele obiective ale între
cerii pentru îmbunătățirea conti
nuă a calității cărbunelui. Prelua
rea brigăzilor rămase în urmă de 
către cei mai buni mineri a cons
tituit, de asemenea, un pas înainte 
spre întrajutorarea la locul de 
muncă, a brigăzilor mai slabe pen
tru sporirea producției de cărbune. 
Exemplul brigadierilor Onișor Ni' 
colae, din sectorul IÎI al minei Lu
peni, Ocneanu Constantin, sectorul
IV A, Burda Constantin din sec
torul III Petrila, Compodi Ioan de 
la Cimpa II sînt numai câțiva din 
cei care pot fi dați brigăzile 
preluate, de ei ridicîndu-se la ni
velul celor fruntașe.

Muncind cu un deosebit elan, 
numeroase colective au raportat cu 
mult înainte de vreme îndeplini
rea sarcinilor de plan anuale 
angajamentelor. Exploatările 
niere Uricani, Petrila, Vulcan, 
nea, preparația Lupeni și 14 
toare din Valea Jiului printre 
sectorul I si ТП Petrila, sectorul
V Lonea, sectorul III Lupeni, setr

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

remarcată 
portarului 

numeroase 
$i eficace.

necat), totuși trebuie 
comportarea meritorie a 
lupenean care e avut 
intervenții spectaculoase

In repriza a doua Minerul a fo
losit o formație nouă : Sziklay — 
Vasiu, Coman, Dan II, Mihăilă, 
Mihaly, Cucu, Nisipeanu, Olteanu. 
Grigore, Sima II. Aspectul jocu
lui s-a schimbat categoric, jucîn- 
du-se în permanență în jumătatea 
de teren a oaspeților. Aceasta nu 
numai datorită apărării ferme și 
sigure a Minerului (Szklay s-a în- 
tîlnit cu mingea abia în minutul 
55 1) dar și unei linii de mijloc 
mai active și sigure ch toate că 
Mihăilă se prezintă de la joc la 
joc mai slab, mai prost inspirat în 
acțiuni, 
greoaie fiind mai bine sprijinită 
din spate a pus la grea încercare 
portarul reșițean Rusu.

Intîlnirea desfășurată 
ducerea foarte bună a 
Alexandru, Craiova, a 

înaintarea, deși oarecum

sub 
lui 
constituit 

pentru lupeneni un prilej minunat 
de a-și verifica iotul în anumite 
formule lucru deosebit de impor
tant pentru returul campionatului 
cînd Ippenenii vor trebui neapărat 
să găsească o formație mâi eficace 
decît cea de acum.

I. CIORTEA

COD" 
Ene

Q

zultate^ echipa din Lonea s-a cla
sat pe primul loc.

Pe locul II s-a clasat Preparato
rul Lupeni cu 11 puncte, iar lo
cul ІІІ a fost ocupat de Minerul 
Petrila cu 7 puncte. De la Lonea 
a jucat bine întreaga echipă și în
deosebi Stela Jurca și Coastanti- 
nescu Dumitru, de la Petrila, fot
balistul Borundel.

PODOST. ȘTEFAN
corespondent

lui 
te-

deseori faze de gol, iar 
Ciurdărescu se pare că i-a 
venit pofta de șut, făcînd 
multe clipe de emoție porta
rilor adverșt Progrese se ob
servă și In jocul tinerilor a- 
tacanțl Martinovlci și Pavlo- 
vlci. Păcat însă că ultimul a- 
ouzează prea mult de driblin
guri, iar uneori pare mat pu
țin serios. Intr-un cuvînt, un 
atac tinăr cu mari perspecti
ve, care cu un dirijor tehnic 
cum e Gabor va băga spaimă 
în multe apărări.

In ce privește 
moșan, Tîivescu, 
sau Crisnlc, ea 
promptă și greu 
apărare promite 
rul Frank, care 
antrenâ eu străduință, va de
veni un jucător de nădejde a 
primei echipe.

Privind configurația clasa
mentului, faptul că din 13 me
ciuri echipa nu a realizat decît 
11 puncte avînd și un gola
veraj negativ — 15 goluri mar
cate șl 25 primite — mulți 
tind să vadă în Jiul una din 
candidatele la retrogradare. 
Cine a văzut însă echipa evo- 
iuind în ultimele meciuri e în 
mod sigur optimist. Pentru ca 
intr-adevăr optimismul să nu 
fie Infirmat, e necesar ca toți 
Jucătorii să se antreneze cu 
simț de răspundere, să-și îm
bogățească necontenit bagajiil 
de cunoștințe tehnice și tac
tice.

Antrenorul Bazil Marian; ca
re pînă în prezent a dovedit 
.multă competență, vâ trebui 
și de aici înainte să meargă 
în antrenarea echipei pe a- 
ceeași linie, țlnînd seamă de 
indicațiile dațe de federație.

Străduindu-se să-și îmbogă
țească necontenit cunoștințele 
tactice și tehnice, ascultînd de 
sfaturile antrenorului și lup- 
tind cu ardoare pentru pres
tigiul culorilor colectivului, e- 
chipa Jiul va obține succese 
frumoase în returul campio
natului categoriei A, spre mln- 
dria ei și satisfacția miilor de 
suporteri care o iubesc șl o 
susțin cu frenezie.

D. CRIȘAN

I
apărarea, Bo- 
Cazan, Gram 
s-a dovedit 
de trecut, in 
mult și tlnă- 

dacă se va

întrecerea socialistă — ШЮМ puternic în lupta 
pentru depășirea sarcinHer de pian la toți indicii
Insuflețiți de mărețele directive 

pe care Congresul al Ш-lea al 
partidului le-a pus în fața indus
triei carbonifere, oamenii muncii 
din Valea Jiului au obținut în 
acest an frumoase succese în lupta 
pentru cărbune mai mult și de ca
litate.

Sub îndrumarea permanentă a 
Comitetului orășenesc de partid. 
Consiliul local al sindicatelor și-a 
concentrat atenția spre îmbunătăți
rea organizării și desfășurării în
trecerii socialiste în sectoarele pro
ductive ale exploatărilor miniere. 
Consiliul local împreună cu comi
tetele sindicale a căutat să stabi
lească cu precizie, la fiecare loc de 
muncă, care sint acele sarcini de 
îndeplinirea cărora depinde în ul
tima instanță realizarea planului 
de producție și a angajamentelor 
de întrecere. La fiecare întreprin
dere, șantier de construcții s-au ți
nut consfătuiri de producție în 
care s-a discutat cum să fie or
ganizată întrecerea pentru a se oh- 
ține rezultate tot mai bune. Pen
tru ca întrecerea să se desfășoare 
în condițiuni bune, Consiliul local 
al sindicatelor a urmărit îndea
proape felul în care conducerile 
administrative se ocupă să. creeze 
condiții optime îndeplinirii anga*

i 
I
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De la data deschiderii ofi
ciale a întrecerilor din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a ti
neretului s-au scurs mai bine 
de 2 săptăminl. In acest in
terval de timp, un număr ne
însemnat de asociații sportive 
din Valea Jiului au dovedit 
preocupare pentru pregătirea, 
deschiderea și începerea în
trecerilor sportive din cadrui 
Spartachiadei de iarnă a ti
neretului.

Astfel la data de 3 decem
brie a. c. singura asociație 
sportivă care s-a încadrat In 
instrucțiuni a fost Parîngul 
Lonea.

O săptămlnă mai tirziu, o 
altă asociație sportivă care a 
declarat deschisă Spartachia 
dă de iarnă a tineretului a fost 
Minerul Lupeni.

Ceea ce au făcut aceste 
două asociații sportive nu ne 
poate mulțumi mai ales că 
in Valea Jiului avem un nu
măr de 36 de asociații sporti
ve. Ce au de spus asociațiile 
sportive cu o bună tradiție In 
organizarea acestor întreceri 
ca: Minerul Petrila, Minerul

o

v9țEI Ioefâpșit Victopie
Duminică s a disputat în sala 

institutului de mine din lo
calitate meciul de volei dintre 
echipele știința Petroșani și 
Steaua București. Era ultimul 
joc din cadrul turului cam
pionatului republican de volei.

Meciul a fost așteptat cu viu 
interes de susținătorii echipei 
studenților cu toate că pînă 
acum ei nu 
la adevărata

Jucind cu 
dind dovadă 
luptă, studenții au produs

realizaseră Jocuri 
lor valoare.

multă ambiție 
de putere

șl 
de 
o 

mare surpriză, învinglnd, după 
un meci dramatic, valoroasa 
echipă steaua din București. 
Această victorie este cu atît 
mai valoroasă cu cît in forma
ția militarilor apăreau o se
rie de jucători ca Clalei, Wolf, 
Mincev, Schafer, Chiriță care 
fac parte din loturile repre
zentative de volei.

După cum au început pri
mul set, s-a văzut că studen
ții slnt „puși pe fapte mari4*. 
Intr-adevăr ei iau conducerea 
de la început cu 5—1. O inex
plicabilă cădere de formă per
mite militarilor să egaleze Ia 
11 și în final să cîștlge cu 

15—13 : 1—0 pentru Steaua.
In setul II, studenții intră 

hotărîți pe teren șl reușesc să 
conducă ou 6—2 șl ciștigă se
tul cu 15—12 : 1—1 la seturi.

jamentelor luate de muncitori. Es
te adevărat că uneori aproviziona
rea defectuoasă cu materiale, lipsa 
de scule, a îngreunat bunul mers 
al întrecerii socialiste.

In scopul extinderii experienței 
înaintate Consiliul local a organi
zat, cu ajutorul comitetelor sindi
cale, schimburi de experiență în
tre brigăzi și sectoare, care au 
dat un imbold întrecerii socialiste.

încă de la începutul acestui an, 
la exploatările miniere, în între
prinderi, pe șantierele de construc
ții, muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii au pocnit o înflăcărată în
trecere pentru a îndeplini cu cinste 
sarcinile de plan pe anul 1961.

Fiecare muncitor, tehnician sau 
inginer era dornic să obțină în al 
doilea an ai șesenalului realizări 
sporite. înaltul patriotism al oa
menilor muncii, și-a găsit expresia 
în angajamentele luate în cadrul 
întrecerii socialiste, în munca în
suflețită pentru a obține realizări 
superioare cifrelor de plan.

In entuziasta întrecere care a 
pornit între exploatările miniere 
din bazinul Văii Jiului, între sec
toarele și brigăzile de mineri, s-au 
născut inițiative valoroase. Urmînd 
pilda minerilor de la Teliuc. mi 
nerii din sectorul Ш al minei

discipli 
și patl-

a 20.00G 
propusă

Vulcan, Vfecoza Lupeni, Bete 
zațul Uricani, Aninoasa, Ener
gia Paroșeni precum șl aso
ciațiile sportive din cadrui 
școlilor medii și profesionale 
care trebuie să fie exemplu iri 
această direcție. Dacă pînă 
mal acum cîteva zile întrece
rile nu puteau să se desfășoa
re declt la unele ramuri ca : 
șah, tenis de masă, gimnasti
că, trinte șl haltere, iată că 
acum timpul a devenit favo
rabil și pentru restul 
nelor (săniuțe, schi 
naj).

Pentru atragerea 
de participant!, cifră 
de către comisia de organiza
re orășenească e necesar ca 
toate consiliile noastre spor
tive să acționeze îneă de pe 
acum ou toată hotărîrea pen
tru a atrage cit mal mulți ti
neri și tinere la 
sportive prevăzute 
ment. Organizațiile 
asemenea, trebuie 
tot sprijinul consiliilor asocia
țiilor sportive pentru mobiliza
rea tineretului nostru, dornic 
de a practica sportul. * *

întrecerile 
în regula - 
U.T.M., de 
să acorde

scorul să

care le a-

si a 
mi- 
Lo- 
sec- 
care
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Sortării $i dopozitikii metalelor vechi — 
mai multâ atenfie

rul vechi, muncitorii I.C.M.- 
ului trebuie să-și Irosească 
timpul intii cu sortarea mate
rialelor, Intlrzllndu-se trans
portul de metale. Nu există 
preocupare pentru sortarea șii,: 
depozitarea metalelor nici la 
minele Vulcan, Uricani, Ani
noasa. Flerul vechi este depo
zitat la locuri diferite, uneori 
greu accesibile. De multe ori 
nu există nici cine să semneze 
avizele pentru ieșirea mașini
lor Încărcate ale I.C.M. pe 
poarta întreprinderilor)

Este timpul ea aceste nea
junsuri

★

(Urmare din pag. l-a)

Un aspect des întâlnit la mine : doi mineri stau de vorbă 
înaintea intrării In mină. Așa l-a surprins fotoreporterul 
nostru pe cei doi, mineri — Bria loan și Clrciumaru Victor 
— de la mina Uricani, amlndoi șefi ai unor brigăzi fruntașe 
In muncă. In acel moment Bria Ioan îi vorbea tânărului Cheta- 
maru despre munca sa in cei aproape 10 ani de cînd lucrea
ză la Uricani, despre experiența, brigăzii sale care a extras 
prima tonă de cărbune a minei Uricani pentru anul І962.

vechi. Dar deși există posibi
lități, preocuparea in această 
direcție mai lasă de dorit.

La o bună parte a exploată
rilor miniere mai ales nu slnt 
create condiții optime pentru 
expedierea metalelor vechi. La 
mina Lonea l, de pildă, toate 
metalele sînt aruncate intr-un 
singur loc. Aici se găsesc a- 
mestecate fierul vechi cu ma
teriale care se pot încă utili
za, fontă cu tablă și alte me
tale- Cînd sosește mașina 
I.C.M. pentru a transporta fie-

★
Cele cîteva aspecte asupra, cărora
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Se trezește
Peste oraș se cerne. înserarea. 

Se aprind lumini. Și pe dealul 
Dîljei se aprind lumini însă ele 
au acum o nouă semnificație.

In partea de dincolo de Jiu a
Petroșaniidui unde cu cîteva luni 
în urmă domnea liniștea, acum 
viața se desfășoară în toata pli
nătatea ei. Bâtrî- 
nul negru și lu
cios, ce doarme cu 
miile de calorii în
chistate în el, este ri 
trezit din somnul "jf 
său lung. Aici, а К t 
fost cîndva o mi- Iri 
nă. Mulți își a- 
ntintesc de ea. C i * 
mai mulți cu durere.

Aci și-au pierdut unii tații, al
ții un frate, ori un prieten. Iar 
cînd mina s-a închis, toți au ră
mas pe drumuri.

Dar iată că partidul a hotărî, 
să se cerceteze toate cotloanele 
subsolului rninărei noastre pitirii, 
si fie scoase la iveală bogățiile 
ascunse. Așa s-a botărit să se re
deschidă și mina Dîlja. Iar oa
meni au venit aici să dea viață 
hotârîrii.

Primii care au venit au 
constructorii. Ei au amenajat 
un atelier, dincolo o magazie, 
încolo o baie și lămparia și toate 
cele necesare unui început. Au 
fost harnici constructorii! In cî
teva luni au crescut ca din pămint 
o casă de moșită, un turn de ex
tracție, o casă de compresoare și 
stația de transformate. Pe dea
luri au înșirat stilpii de înaltă ten-

ooooooreoooooooooooooe oooooooore o

cărbunele

I

*
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Oteile fle seniiiu
Uzina electrică Vulcan 

organizează în ziua de 5 
ianuarie 1962 un concurs 
pentru оецрвгеа următoa
relor posturi :

Maistru tură turbina 
Maistru repara}li e- 

ledrice
Maistru tură electrică

i
Ci*
«
«o
I Șef depozit

г

să fie remediate.
★

.... s-a Insistat în raidul 
făcut scot In evidența că In localitățile Văii Jiului mai există 
reserve importante de fier vechi pentru a fi expediate cen
trelor siderurgice. Pentru a asigura din primele sfle ale nou
lui an oțelăriilor cantități sporite de fier vechi, este necesar 
ca oondueerile întreprinderilor, organizațiile de tineret și sin
dicale să mobilizeze colectivele de muncitori, îndeosebi pe cel 
tineri, la colectarea flerului vechi și expedierea lui fără în
târziere. O atenție deosebită trebuie acordată scoaterii fieru
lui vechi din subteran, unde există reserve importante care 
trebuie scoase la snprafață. Este necesar ca strîngerea șl ex
pedierea fierului vechi să preocupe îndeosebi acele colective 
de muncă care in cursul anului 1081 nu și-au respectat o- 
bligațiile contractuale cu I.C.M. Să fie luate, de asemenea, mă
suri ea utilajele vechi, neutilizabile, să fie date spre casare. 
Să se ia toate măsurile ca rezervele de fier vechi să fie va
lorificate, să ajungă In ce! mai scurt timp la oțelăril !

----------------- ©-------------------

Participanțn vor trebui 
să îndeplinească condiț - 
umle prevâZMtt de legile 
în vigoare.
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T. I.P.L. hiniui§
8 

siune, cu izolatorii lor ' ca niște д 
perle albe înșirate pe sirmi. A $ 
lucrat aici f 
mentori a lui Oprișa Ispas, 
fanași Ludovic, brigada da elec
tricieni, brigăzile de constructori. 
Au lucrat bine constructorii.

Apoi au venit minerii. Mineri 
harnici și price
puți de la Peirila, 
de la Uricani. Au 
început să sfre
delească muntele 
înaintind metru 
cu metru în ini
ma lui.

Lucrările 
montare a mașinii 

de extracție, săparea puțului prin- 8 
cipal, a celui auxiliar nr. 1, apoi °

^A

brigada de lăcătuși g 
i Oprișa Ispas, a lui £ 
-irr ЬтіолАп „Ier-
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Opt acțiuni în... două luni!

fost 
aia
mai

galeria de coastă care vă face ic- ? 
Sătura cu acest puț, înaintează tot ® 
mai mtdt. 8

Aici la viitoarea mină lUcteptă | 
brigada lui Demeter, venită de la% 
Uricani, brigadă de mineri bar o 
znri. ,;8

Bătrîmd negru și smolit s-a în- 8 
chistat în carapacea lui dar oame- 8 
mi i-au străpuns-o și-l vor dez- 8 
brăca pe rînd de cojoacele lui de 8 
piatră.

Nu e mult 
vagonete de 
lumina zilei.

Peste oraș se cerne înserarea. 8 
Pe dealul Dîljei se aprind lumini. 8 
lumini cu o nouă semnificație. 8

Ele se aprind aci ca să întreru- 8 
pă somnul bătrînuluî, care doarme 8 
somn greu, de treizeci și ceva de 8 
ani. 8

i. CIOCLEI 8 
Petroșani I
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8
pînă cind primele 8

cărbune vor vedea 8 
8

Tineri, mulți tineri caută 
aceste zile sălile cluburilor 
numai pentru căldură dar 
pentru lumina culturii prezen
tă aici, pătrunzlndu-le în su
flet și în inimă, făcîndu-i mai 
buni,’ mai pricepuți.

Din păcate mai există unele 
cluburi care servesc doar ca 
locuri unde tinerii vin, discută 
probleme mai mult sau mai 
puțin interesante, plecînd sea
ra acasă fără să fi învățat ce
va nou. lată, de pildă, clubul 
muncitoresc C.F.R. Petroșani...

...Joi 14 decembrie,. orele 19. 
în sala mare de festivități a 
clubului doi, tineri, joacă tenis 
do masă sullied în pumni din 
cînd în cînd pentru a-și dez
gheța degetele. Intr-un coiț. 
alți trei zgribuliți de frig, pri
vesc la cei ce joacă tenis 
de masă. In sala bibliotecii, la 
fel de rece și neprimitoare, bi
bliotecara Tomuș Elena în
drumă cîțiva cititori spre căr
țile căutate fără însă a se ri
dica de Ia 
din cauza 
atmosferă 
propriu și 
e greu să
(osibilitatea desfășurării unei 
activități cultural-educative de 
masă In acest lăcaș de cultură 
unde statul cheltuiește iunar 
mai bine de 2000 lei pentru 
ca tinerii să-și poată petrec»

in 
nu

Și

masă, probabil tot 
frigului. întreaga 

este rece — și la 
la figurat — incit 
poți Întrevede aici

Anunță că

Ш1ЕШ DESERflIEl
i.

torul IV Aninoasa și recent între
gul combinat, și-au îndeplinit sar
cinile de plan pe anul 1961.

Un obiectiv de seamă al între
cerii îl constituie și realizarea de 
economii suplimentare la prețul de 
cost al producției. Și în această 
direcție realizările dobîndite dove
desc înalta conștiință a muncitori
lor. Considerînd angajamentul ca 
un cuvînt de onoare dat în fața 
partidului, gospodărind cu 
zuință materialele, minerii 
Jiului au obținut în 11 
10.426.000 lei economii la 
țul de cost al producției.

îndeplinirea sarcinilor de plan șt 
a angajamentelor luate în întrece
rea socialistă, constituie o premi
să pentru traducerea în viață a 
obiectivelor puse de Congresul al 
IV-lea al sindicatelor din R.P.R. 
în fața minerilor. De aceea, fie
care muncitor, tehnician și inginer 
trebuie să depună tot efortul pen - 
trn a se achita cu cinste de sarci
nile ce*î revin în producție, să 
lvpte cu hotărire pentru :ndepli- 
nirea angajamentelor. Pînă la sfîr- 
șitul anului au mai rămas cîteva 
zile In acest timp colectivele dc 
muncă și îndeosebi cele rămase în 
urmă, trebuie să~și îmbunătățeas
că și mai mult activitatea.

Este datoria comitetelor sindica
le din exploatările miniere, din 
toate întreprinderile din Valea

chib- 
Văii 
luai 
pre-

Jiului ca, sub îndrumarea'organi
zațiilor de .partid, să desfășoare o 
activitate susținută de tăsplndire 
a experienței înaintate, pentru ca 
acestea să devină un bun al tutu- 
roi. Conducerile întreprinderilor 
trebuie să asigure toate condițiile 
tehnico-organizatorice necesare în
deplinirii planului de producție pe 
1962 șî a angajamentelor de între 
cere.

In această perioadă, cu prilejul 
dezbaterii cifrelor de plan oe anul 
1962 oamenii muncii, analizînd 
felul cum s-au îndeplinit indicii 
de 
11 
in 
tre 
au 
bunul mers al producției, 
propuneri prețioase care au 
nătățit planurile de măsuri 
co-organizatorice, care au menirea 
să sprijine îndeplinirea si depăși
rea sarcinilor de plan pe 1962. 
De exemplu, în adunările care au 
avut loc la sectorul I al minei Pe
nala. sectorul III Aninoasa și în 
multe alte sectoare, minerii e-ău 
angajat să muncească cu mult 
spor, să nu precupețească nici un 
efort pentru ca producția extrasă 
să fie de calitate și la un preț de 
cost cît mai redus.

Pentru anul care urmează comi
tetele sindicatelor trebuie să mun
cească în așa fel, îneît întrecerea

plan și angajamentele in cele 
luni ale anului curent, au scos 
reiief metodele folosite de că- 
fruntașii întrecerii socialiste si 
criticat lipsurile ce au frîiiat 

făcind 
imbu- 
tehni-

socialistă să capete un caracter mai 
viu și mobilizator, să lupte . împo
triva formalismului și birocratis
mului care se mai manifestă în or
ganizarea, în ținerea evidenței rea
lizărilor obținute în întrecerea so
cialistă, să popularizeze rezultatele 
obținute în muncă, să se preocupe 
mai mult de stimularea fruntașilor 
întrecerii socialiste.

Astfel, cîțtigarea titlului de frun
taș de către fiecare muncitor, e- 
chipă, brigadă sau sector trebuie 
să constituie un prețios stimulent 
in lupta pentru îndeplinirea și de
pășirea planului de producție, o 
cinstire a eforturilor depuse pen
tru descoperirea ți punerea în va
loare a rezervelor interne de pro
ducție, pentru îmbunătățirea ca
lității ți reducerea prețului de cost.

Comitetele sindicatelor trebuie să 
se ocupe cu tot simțul de răspun
dere de ridicarea pe o treaptă mai 

^înaltă a întrecerii socialiste, la fie
care ioc de muncă, prin înțr-ajuto- 
rarea muncitorilor și a brigăzilor 
rămase în urmă, prin stabilirea 
angajamentelor pe baza posibil ită-' 
țilpr reale și a unei asistențe teh
nice calificate din partea corpului 
tehnico-ingineresc, prin generaliza
rea experienței înaintate, condiție 
esențială în îndeplinirea sarcinilor 
sporite de plan pe anul 1962.

timpul liber în mod plăcut șl 
util. De fapt in registrul de 
evidență a activității duhului 
sînt consemnate, in două luni* 
doar в acțiuni, dintre care 
cinei repetiții la cor și trei joi 
de tineret. In realitate, din 
einci repetiții de cor trei nu 
S-au ținut deoarece... au lipsit 
coriștii.

De un an și ceva de cind 
director de club este tovarășul 
Szilagyi Francisc, în registrul 
de evidență a activității nu au 
fost consemnate de cit acțiu
nile de mai sus $1 acestea în- 
cepind cu data de 23 noiem
brie. Pînă atunci, după decla
rațiile tinerilor din club (altă 
posibilitate de .documentare nu 
există) nu s-a ținut nici un 
fel de activitate nici în ca
drul clubului șl nici la biblio
tecă. se spune că tovarășul 
Szilagyi este foarte ocupat în 
producție, clubul fiind o ane
xă a muncii sale unde primeș
te doar 900 lei pentru... o ju
mătate de normă. Cam aceeași 
sumă este înminată cu regu
laritate, lună de lună și diri
jorului corului, și biblioteca
rei și toți semnează cu con
știinciozitate statele de plată. 
La club Insă intri 
tate se i 
masă.
ceartă 
să se 
cest 
ceartă întrebare ar trebui să 
șl-o pună și responsabilii cul
turali din comitetul sindicatu
lui C.F.B. precum și respond 
sabilii cu munca culturală din 
cadrul Consiliului local al sin
dicatelor.

■«•■a*»»

ЮШ 1961-IS62 a«Ma»a«a 
Fa toate întreprinde
rile și organizațiile de 

masă solicitante.

Comenzile și orice «lle 
informații se pot primi la 
sediul trustului la servici
ul comercial (Petroșani 
sir, Gh. Gheorghiu-Dej 
mc. 104, telefon 287)*

ar â
0. C. L. Produs» i

Industriale
PETROȘANI

|î Anunța ci tnp râ£o₽
9 că la «fata de 31 XMax. 
g я
І
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IOAN BLAGA
activist al GX.S. — Petroșani

Insă Întreaga actlvi- 
rezumă la... tenisul de 

Este firesc deci ca în a- 
situație tinerii feroviari 
întrebe: ce rost are a- 
club. De fapt a-

D. МТНАП.

expiră vînzările
în rate la :

Motociclete și 
Frigidere .Fram*

Folosiți timpul sourt oa
re a mai rămas pînă la 
această dată și profitați ; 
de condițiile avantajoase I 
de plată ce vi le oferim i| 
procurlndu-vă obiectai P 

|ș preferat 
ibcssmtsssssstszssaettmiunnMttîNnisnn
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Nopstad iși însușește experiența 
lui Heusinger

Reprezentanții presei din diferi
te țâri acreditați la Moscova au 
urmărit la Casa oamenilor de li
tere din capitala U.R.S.S., timp 
de cîteva ore, cu atenția încorda
tă, expunerea privind crimele 
monstruoase săvîrșite de fostul ge
neral hitletist — în prezent unui 
dintre conducătorii militari ai blo
cului agresiv N.A.T.O. — Adolf 
Heusinger.

Elaborarea planurilor agresive 
hoardelor naziste împotriva popea 
relpr din Europa, pregătirea și 
înfăptuirea invaziei fasciste în 
Franța, Grecia, Iugoslavia, Uniu
nea Sovietică, măcelărirea prizo
nierilor de război și a populației 
pașnice, nimicirea unor sate și o- 
rațe întregi — iată lișta nici pe 
departe completă, a crimelor aces
tui năimit hitlerîsL

Iată, de exemplu;
telegrame din august 1942 dintre 
comandamentul grupului de arma
tă „centru** și comandantul Direc-

ției operative a Marelui Stat Ma
jor al comandamentului suprem al 
trupelor de infanterie, Heusinger. 
„In baza ordinului direcției opera* 
tive a Marelui Stat Major cu nu
mărul 11.027/42 din 28.8.42, tele- 
grafiază comandamentul grupului 
de armată, următoarele : pentru în
deplinirea ordinului dv. și înfăp
tuirea măsurilor respective pentru 
atacarea satului- Slavnoe se pre
vede împușcarea a 100 de persoa
ne din localitatea Slavnoe bănuite 
de a fi participat sau sprijinit acest 
atac și care sprijină sau sînt mem
bri ai familiilor de partizani. Ca
sele lor vor fi arse“. (Documentul 
nt. 6744/42 din 30.8.42 al Secției 
operative a Comandamentului gru
pului de armată „centru"). „Sînt de 
acord cu masurile prevăzute. Ra
portați rezultatele", răspunde Hei-

schimbul de singer; (Documentul ur. 11074-42
din 31.8.42 al Direcției operative

(Continuare in paf. 4-a)
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Trupele indiene au începui ofensiva 
de eliberare a teritoriilor 

Goa, Daman și Diu
DELHI 18 (Agerpres)
Agențiile de presă relatează că 

la 18 decembrie, Krishna Menon, 
ministrul Apărării al Republicii 
India a declarat presei că „divizia 
a 11-a a armatei indiene, susținută 
de aviație și marină, a pătruns în 
trei puncte pe teritoriul Goa cu 
scopul de a salva populația acestui 
teritoriu de represiunile și teroarea 
autorităților colonialiste portu
gheze".

Menon a adăugat că trupele in
diene au 
populația locală de „politica pă- 
alintului pîrjolit" dusă de autori
tățile colonialiste portugheze. Me
non a spus că trupele indiene nu 
se află pe un teritoriu străin, ci 
pe o parte a teritoriului Indiei, 
rămas sub ocupația ilegală a co
lonialiștilor 
violat Carta 
rat ministrul 
cii India.

Menon a subliniat 
Indiei, a luat această 
urma unei analize profunde, după 
o așteptare 
colonialiștii

misiunea de a salva

portughezi, care au
O.N.U. — a deda-
Apărării al Republi-

că - guvernul 
hotărîre, în

de 14 ani 
portughezi 
-=O=-
S C l)

și după ce 
au refuzat

R T

Că la 
pista

cum 
la 17

P E
MOSCOVA. De la observato

rul sudpolar Mirnîi s-a primit 
o radiogramă că cercetătorii 
sovietici ai Antarctidei se pre
gătesc în vederea primirii ce
lor două avioane care străbat 
pentru prima dată itinerarul 
Moscova—Antarctida. In radio • 
jgramă se face cunoscut 
Mirnîi a fost pregătită 
de aterizare-decolare.

NEW YORK. După 
transmite agenția U.P.I.,
decembrie pe poligonul expe
rimental din statul Nevada 
(S.U.A.) a fost efectuată* o 
nouă explozie nucleară subte
rană.

NEW, YORK. După cum a- 
nunță agenția United Press 
International, la Cape Cana
veral s-a înregistrat un nou 
<șec cu prilejul lansării unei 
anchete balistice americane dej 
tip, „Titan", care la mai puțin 
de două minute după lansare 
s-a prăbușit datorită unei de
fecțiuni.

Л- ■ M

IȘI fi
' (Urmare .din pag. 3-a)

a Marelui Stat Major al Comanda
mentului suprem al forțelor de in
fanterie).

Iată unele fragmente din „Che
marea către populația Angliei", e- 
laborată de Heusinger, care repre
zintă în esență o schemă a regimului 
pe care hitleriștii intenționau să-l 
instaureze în insulele britanice în 
caz că ar fi izbutit să le ocupe. 

, „Paragraful 1. Teritoriul englez o- 
cupat de forțele armate germane 
va fi trecut sub controlul adminis
trației germane...

Paragraful 5. „Orice, faptă ne
cugetată, orice formă de sabotaj, 
orice fel de rezistență față de for
țele armate germane, va fi pedep
sită în modul cel mai drastic".

Paragraful 6. „Previn pe toate 
persoanele civile de acțiunile în
dreptate împotriva trupelor ger
mane. Persoanele care vor săvîrși 
asemenea acte vor fi pedepsite cu 
moartea, fără indulgență". Para
graful 7. „Ordinele administrației 
militare germane trebuie îndeplini
te întocmai. Nesupunerea va fi as
pru pedepsită".

Ca și o serie de alți călăi fas
ciști în tunică de general, Heusin
ger a avut noroc : a scăpat cu 
viață. Rămînînd în umbră după 
zdrobirea celui de-al treilea Reich 
el nu numai că a ieșit din apă, 
uscat, nu numai că nu a ajuns pe 
banca acuzaților, dar deține din 
nou un post de conducere. După

să ducă tratative pe baza rezolu
ției O.N.U. cu privire la lichida
rea colonialismului..

Agenția France Presse relatează 
că trupele indiene înaintează re
pede în Goa, iar în celelalte două 
colonii portugheze de pe teritoriu) 
Indiei — Daman și Diu — au
toritățile colonialiste au încetat să 
mai opună rezistență la 
jumătate de oră după 
ofensivei.

Agenția France Presse
că în dimineața de 18 decembrie 
trupele indiene erau stăpîne pe si
tuație.

numai o 
începerea

transmite

Vizita lui L. I. Brejnev 
în India

DELHI 18 (Agerpres)
In dimineața zilei de 17 de

cembrie L. I. Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care se află într-o vizită 
oficială în India, și persoanele 
care-1 însoțesc au părăsit Delhi, 
pierind într-o călătorie prin țară.

După o scurtă escală la Agra, 
unde înaltul oaspete sovietic a 
vizitat vestitul mausoleu Tadj 
Mahal, aeronava „IL-18" s-a în
dreptat spre Bombay.

Pe întregul parcurs de 25 km 
фе la aeroport la palatul guver
natorului — reședința înaltului 
oaspete sovietic — se aflau zeci 
de mii de locuitori ai orașului ca
re l-au salutat pe înaltul oaspete.

Nota guvernului R. D. Germane 
adresată guvernului S.U.A,

BERLIN 18 (Agerpres)
După cum anunță agenția ADN 

într-o notă adresată guvernului 
S.U.A., guvernul R.D.G. protes
tează împotriva deplasărilor de 
trupe americane din cadrul 
N.A.T.O. pe autostradă R.D.G.- 
Marienborn-Berlinul occidental. A- 
ceastă notă a fost transmisă la 
15 decembrie, prin Ministerul A- 
facerilor Externe al R.S. Ceho
slovace, însărcinatului cu afaceri 
ad-interim al S.U.A. la Praga.

In notă se menționează că for
țele armate ale S.U.A. subordo
nate comandamentului suprem al 
N.A.T.O., deplasează în perma
nență trupe pe autostrada R.D.G. 
între Marienborn, și Berlinul oc
cidental. După cum a informat 
Statul major general american, de 
ia 1 decembrie 1961 toate instan
țele trupelor americane de ocu
pație din Berlinul occidental sînt 
subordonate armatei a 7-a ameri
cane care face parte integrantă din 
forțele armate ale N.A.T.O.

Guvernul R.D.G,; se spune în 
notă, consideră subordonarea tru
pelor de ocupație din Berlinul 
occidental comandamentului for
țelor armate ale N.A.T.O. din 
Germania occidentală ca un act 
agresiv împotriva R.D.G. Guver
nul R.D.G. menționează, de ase
menea, că Berlinul occidental se 
află pe teritoriul Republicii De-

mocrate Germane și nu face cîtuși 
de puțin parte din teritoriul în 
care își desfășoară activitatea 
N.A.T.O.

Guvernul R.D.G. se spune in 
continuare în notă, constată că in' 
cluderea trupelor dizlocate în Ber
linul occidental în efectivul arma
tei a 7-a americane care este 
subordonată N.A.T.O. și antrena
rea garnizoanei din Berlinul occi
dental la manevrele N.A.T.O. la 
care participă generali și ofițeri 
naziști sînt acțiuni incompatibile 
cu acordurile de la Potsdam și cu 
interesele pașnice ale poporului 
german. Mai mult, acest lucru vine 
să confirme că rămînerea trupe
lor americane în Berlinul occiden
tal nu mai are nici un temei ju
ridic.

Guvernul Republicii Democrate 
se spune în notă, cere 

imediată a acestor acte
Germane, 
încetarea 
agresive.

Bto IM li йшій a іііШиі І0І0Н1І 
na piinoiiiaia

■—• Rezoluția Congresului Sindical Mondial —
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Cel de-al V-Iea 

Sindical Mondial a 
raportul lui Ibrahim 
secretar al F.S.M., cu privire 
Ia dezvoltarea activității și 
Solidarității organizațiilor sin
dicale în lupta pentru lichi
darea colonialismului.

Colonialismul, se spune 
rezoluție, constituie 
și un flagel al 
noastre. El trebuie 
chidat definitiv.

Rezoluția cheamă 
nii muncii și sindicatele 
întreaga lume să 
toate posibilitățile 
dispun pentru ca 
să fie anul independenței na
ționale a Algeriei.

Rezoluția aprobă 
necondiționat moral, 
material acordat de 
rile socialiste țărilor 
care și-au cucerit recent in
dependența".

Participanții la congres au 
arătat că, incercînd să-și im
pună formele for de neocolo
nialism, imperialiștii statelor 
Unite caută să transforme or
ganizațiile de masă, și în pri
mul rînd sindicatele în aliați 
ai lor. In aceste scopuri ei fo
losesc fățiș pe conducătorii 
C.I.S.L.

Congresul sindical Mondial 
condamnă conducerea C.I.S.L., 
a cărei activitate este îndrep
tată împotriva revoluției cu- 
bane. Această conducere spri
jină fățiș agresiunea imperia - 
listă în Congo. Congresul con
damnă pe conducătorii C.I.S.L. 
și pentru faptul că ei caută

Congres 
aprobat 

Zakaria,

în 
o rușine 

timpurilor 
să fie li-

pe oame- 
din 

folosească 
de care 

anul 1962

„ajutorul 
politic și 
către ță- 
coloniale

O mare catastrofă în Brazilia
RIO de JANEIRO 18 (Ager

pres)
Agențiile de presă relatează 

despre o mare catastrofă produsă 
în orașul brazilian Niteroi la 
,,Circo Americano", unde în cursul 
unei reprezentații un incendiu a 
mistuit întregul eșafodaj din pînză

de cort al circului în care se aflau 
aproximativ 2500 de persoane.

Incendiul, care a durat numai 
cîteva minute, a făcut numeroase 
victime — 323 de morți — în 
majoritate copii și femei și peste 
600 de răniți grav.

Pînă în prezent nu sînt cunos
cute cauzele incendiului.

să scindeze rîndurile Federa
ției sindicatelor din întreaga 
Africă.

Congresul Sindical Mondial 
subliniază că independența po
litică trebuie să fie însoțită 
de independența economică. 
Congresul sindical Mondial 
cheamă pe oamenii muncii șl 
sindicatele din lumea întreagă 
să sprijine lupta eroică a po
porului algerian pentru inde
pendența sa națională, lupta 
popoarelor sud-africane pentru 
libertate și egalitate, lupta pa- 
trioților din Angola împotriva 
represiunilor sîngeroase, lupta 
pentru libertatea tuturor po
poarelor care mai gem încă 
sub jugul colonial, pentru li
chidarea definitivă a colonia
lismului, împotriva aventurilor 
imperialiste.

Congresul declară că spriji
nă lupta sindicatelor oameni
lor muncii din țările care/s-au 
eliberat recent pentru îmbu
nătățirea condițiilor sociale și 
economice.

Luptînd pentru drepturile 
lor vitale, sindicatele din ță
rile slab dezvoltate, se subli
niază în rezoluție, creează 
condiții favorabile luptei ma
selor pentru naționalizarea în
treprinderilor monopoliste stră
ine; crearea și dezvoltarea in
dustriei naționale; reforma a- 
grară; politica colaborării cu 
toate țările și organizarea con
trolului de stat asupra comer
țului exterior; participarea oa
menilor muncii și sindicatelor 
la pregătirea și elaborarea pro
gramelor economice și la dez
voltarea economiei naționale.

In încheierea rezoluției se 
subliniază că pentru toate for
țele păcii și progresului lichi
darea totală și definitivă a 
sistemului “ colonialist consti
tuie o sarcină de importanță 
primordială.

ce puterile occidentale au sancțio
nat renașterea fățișă a militarismu
lui german, tocmai lui Adolf Heu
singer omul credincios a lui Hit
ler i s-a încredințat pregătirea și 
înfăptuirea planurilor reînarmării 
Germaniei occidentale. Tocmai lui 
care a participat la elaborarea stra
tegiei Wehrmachtului, la crarea 
Bundeswehrului. Iar după aceea, 
un salt peste ocean, și Heusinger 
devine unul din principalii condu
cători militari ai N.A.T.O. Se vede 
că experiența generalului Heusin
ger în măcelărirea popoarelor Eu
ropei a constituit o bază suficientă 
pentru a i se încredința un fotoliu 
în Pentagon.

In funcția sa de comandant al 
direcției operative a marelui stat 
major al armatei hitleriste Heusin
ger elabora directive privind duce
rea războiului „total" în Rusia, 
lichidarea partizanilor și a popu
lației pașnice, aplicarea tacticii „pă- 
mîntului ars". Luînd cuvîntul în 
calitate de conducător al Bundes
wehrului, el a declarat că în viito
rul război va trebui să se acționeze 
la fel cum au acționat naziștii în 
Rusia. „Trebuie să 
spus el, de trecutul 
trecem cu vederea 
rîtori în conducere
ză succesul... Ne vom conduce și pe 
viitor după principiile din trecut".

Iată deci ;,predo-ul” lui Adolf 
Heusinger, care nu a învățat nimic 
din istorie. Și există toate temeiu
rile să se presupună că el se pre-

ne amintim, a 
nostru și să nu 
factorii hotă- 
care garantea-

gătește să-și traducă în viață „cre- 
do-ul“ în postul pe care îl deține. 
Oare nu de aceea are atîta ne
voie de el comandamentul suprem 
al forțelor armate ale blocului a- 
tlantic, generalul american Nors- 
tad ?

Dar strategia elaborată de Heu
singer, strategia agresiunii, a dus 
la înfrîngerea zdrobitoare a Ger
maniei hitleriste. Această strategie 
nu va aduce nimic bun nici pute
rilor atlantice.

Popotul sovietic cere extrădarea 
și trimiterea în judecată a lui A- 
dolf Heusinger. Faptele îngrozitoa
re aduse la cunoștința opiniei pu 
blice în Cadrul conferinței de pre
să organizate de ministerul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., dau te
meiuri suficiente pentru această ce
rință justă. Criminalul cu mîinile 
pătate de sînge trebuie să-și pri
mească pedeapsa cuvenită. Este cu 
atît mai necesar cu cît Heusinger 
nu este singur. Aproape 20 de co
legi de-ai săi, foști generali și ami
rali hitleriști au fost cocoțați de 
Bonn în posturile de conducere^ 
•ale N.A.T.O. Ei se conduc după 
aceleași idei, urmăresc aceleași 
scopuri revanșarde. Indiferent urf- 
de s-ar afla, în Pentagon, sau la 
Fontainbleau, aceștia se străduiesc 
în egală măsură să restabilească; 
pozițiile pierdute ale Germaniei, 
să restabilească situația dominantă 
a imperialismului german în lume.

Cu aceeși Cruzime,' cu aceeași in
diferență față de soarta oamenilor

că care a semnat directivele pri
vind atitudinea nemiloasă față de 
populația Angliei în caz că ea va 
fi ocupată de trupele germane, cu 
aceeași cruzime cu care a emis 
ordine în care cerea nimicirea 
pînă la ultimul om a partizanilor 
sovietici, a aprobat Heusinger ga
zarea copiilor, femeilor și bătrîni- 
lor în minele de la Kerci, Heusin
ger conduce în prezent pregătirile 
în vederea unei catastrofe atomice.

Dar dacă Heusinger și ceilalți 
de teapa lui vor îndrăzni să co
mită o asemenea crimă monstruoa 
să, răsplata nu se va lăsa aștep
tată. Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov, a prevenit în recenta sa cu- 
vîntare, că dacă imperialiștii vor 
provoca un război, se va face to
tul ca imperialismul să fie distrus.

Nimeni nu trebuie să se înșele 
în această privință. Dar nimeni nu 
trebuie să se îndoiască că ome
nirea va fi nevoită să plătească un 
preț nemaiauzit pentru un război în 
secolul termonuclear.

Hitler și clica lui nu au ezitat să 
înceapă cel de-al doilea război 
mondial. Ei nu au dat înapoi în 
fața jertfelor la câre au condam
nat omenirea. Tocmai acest lucru 
îl dovedesc documentele puse la 
dispoziția opiniei publice la con
ferința de presă a Ministerului Afa
cerilor Externe ai Uniunii Sovie
tice. Cine se poate îndoi că foștii 
generali ai lai Hitler nu vor ezita 
să dezlănțuie un ăl 
mondial. Poate oare 
admită așa ceva ?

V. MULIN și B. 
comentatori ai

treilea răzobi 
omenirea să

NOVICOV 
Novosti

RRDDRAM DE RADIO
20 decembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de 
astăzi, 9,00 Muzică ușoară, 
10,00 Teatru la microfon: 
„Patriotica romînă". Scenariu 
radiofonic de Mircea Ștefă- 
nescu, 12,00 Melodii populare 
romlnești din diferite regiuni 
ale țării, 12,30 Muzică de es
tradă, 14,00 Muzică 
rete, 14,30 Muzică 
romînească, 15,10 
muzicale alcătuite 
tători, 15,40 Concert de mu
zică ușoară, 16,15 Vorbește 
Moscova 1 17,30 In slujba pa
triei, 19,25 Festival Viena — 
1961, 21,15 La microfon: Sa
tira și umorul. PROGRAMUL 
II. 13,25 Muzică populară ro- 
minească, 14,03 Muzică de es
tradă, 14,30 Fragmente din o- 
pera „Tosca" de Puccini, 15,00 
Din folclorul popoarelor, 16,30 
Muzică distractivă romînească, 
16,50 Curs de limba rusă, 17,00 
Muzică din operete, 18,05 Mu
zică ușoară, 19,00 Din viața 
de concert a Capitalei, 19,30 
O sută de ani de la nașterea 
scriitorului Constantin Miile, 
20,00 Vitrina cu noutăți de 
muzică ușoară (reluare), 21,00 
Actualitatea radio, 21,50 In
stantanee culturale.
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CINEMATOGRAFE
20 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Primăvara fetelor; AL. 
SAHIA : Am supraviețuit mor- 
ții mele; PETRILA : Fii atentă 
bunicuțo; LONEA: Unde nu 
ajunge deavolul; LUPENI 
Mizerabilii (seria П-a); BAR- 
BăTENl: Iubiți viitorul.

din ope- 
populară 

Programe 
de ascul-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 5 Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269. Tiparul : „6 August" — Poligrafie


