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In aceste zile 
vor începe să se 
desfășoare pe 
întreg cuprinsul 
Văii Jiului adunările generale 
și conferințele sindicale pen
tru dări de seamă și alegeri.

Alegerile ce vor avea loc 
trebuie să se desfășoare sub 
semnul luptei pentru îndepli
nirea sarcinilor puse în fața 
sindicatelor de către * Congre 
sul al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a sarci
nilor stabilite de Rezoluția ce
lui de-al IV-lea Congres al 
sindicatelor din R.P.R. Pregă
tirea și desfășurarea adunări
lor generale și conferințelor de 
dări de seamă și alegeri tre
buie să constituie pentru or 
ganele și organizațiile sindi 
cale un prilej de îmbunătățire 
a întregii activități, de mobi
lizare a membrilor de sindicat 
la îndeplinirea și 
sărcinilor de plan 
1962.

In intîmpinarea 
organele sindicale au datoria 
să intensifice activitatea pe 
linia îmbunătățirii continue a 
condițiilor de muncă și social- 
culturale ale celor ce muncesc, 
să desfășoare o susținută mun
că politică și organizatorică 
pentru atragerea de noi mem
bri în sindicat, pentru gospo
dărirea cu simț de răspundere 
a fondurilor și bunurilor încre
dințate sindicatelor.

Organele și organizațiile sin
dicale din Valea Jiului, sub 

s conducerea Comitetului orășe- 
■ nesc de partid, au obținut în 
liltimul an rezultate frumoase, 
au mobilizat în mai mare mă
sură oamenii muncii la reali
zarea sarcinilor de plan, au 
organizat mai temeinic între
cerea socialistă pe bază de o- 
biective concrete. Consfătuirile 
de producție pe grupe sindi
cale, secții și întreprinderi au 
fost organizate mult mai bine. 
Sindicatele au adus o impor
tantă- contribuție la mobiliza
rea colectivelor de întreprin
deri la realizarea înainte de 
termen a sarcinilor de plan pe 
1961.

Cu prilejul adunărilor și 
conferințelor de dări de seamă 
și alegeri, membrii de sindi
cat fac bilanțul activității des
fășurate de la ultimele alegeri, 
apreciază munca desfășurată 
de comitetele de secție, de că
tre activul din grupele sindi
cale, analizează în mod amă-

ANDREI COLDA
secretar al C.L.S. Petroșani

nunțit felul 
cum au muncit 
organele sindi
cale pentru în- 

hotăririlor luate la

depășirea 
pe anul

alegerilor,

deplinirea ______ ___ _ _
alegerile precedente, adoptînd 
totodată măsuri menite să du
că la îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă ale orga
nelor sindicale.

La indicația C.L.S. Petroșani 
majoritatea comitetelor sindi
catelor au întocmit planuri de 
măsuri în care au stabilit sar
cini pentru buna desfășurare 
a alegerilor. De exemplu, în 
planul de măsuri al comitetu
lui sindicatului minei Lupeni 
s-a prevăzut ca împreună cu 
conducerea exploatării să se a- 
nalizeze decadal și lunar situa
ția brigăzilor rămase sub plan, 
s-au stabilit măsuri pentru a- 
provizionarea ritmică a locu
rilor de muncă cu materiale, 
s-au repartizat cei mai buni 
ingineri și tehnicieni care să 
răspundă de brigăzile rămase 
in urmă, să le sprijine să se 
ridice la nivelul celor fruntașe.

Tot la Lupeni, în scopul ge
neralizării metodelor înaintate 
de muncă în ultima vreme s-au 
organizat schimburi de expe
riență între brigăzi, iar în luna 
decembrie s-a organizat, la 
sectorul II, o consfătuire de 
producție model pentru gene
ralizarea experienței înaintate 
obținute de secțiile sindicale 
în mobilizarea maselor de oa
meni ai muncii la înfăptuirea 
sarcinilor de producție. In cin
stea conferinței sindicale pe ex
ploatare s-au luat măsuri pen
tru organizarea unei expoziții 
cu realizările sindicatului minei 
Lupeni în ultimii 5 ani. Pla
nuri de măsuri asemănătoare 
au fost întocmite și de corni - 
tetele sindicatelor de la minele 
Lonea, Vulcan și altele.

Pentru reușita adunărilor 
generale și conferințelor, pen
tru asigurarea unor discuții vii, 
combative, o mare importanță 
o are felul în care este redac
tată darea de seamă, conținu
tul acesteia. Dările de seamă 
trebuie să cuprindă felul cum 
a fost organizată întrecerea 
socialistă și consfătuirile de 
producție, cum au fost mobi
lizați membrii de sindicat pen
tru realizarea sarcinilor de 
plan, a angajamentelor de în
trecere. cum au muncit orga
nele sindicale pentru respecta-
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In cursul anului care a trecut, tinerii тип- $ 

citori de la preparația Lupeni au obținut cele î 
mai frumoase realizări pe orașul Lupeni în со- * 
lectarea fierului vechi. Din uzina lor au luat ; 
drumul spre oțelăriile Hunedoarei sute de tone\ 
de fier vechi. !

Printre fruntașii în colectarea fierului vechi se 
numără și tinerii Pîrda Vaier, Munteanu Alexan
dru, Cioată Mihai, Stanciu Constantin și Pasztor ■ 
loan, membrii brigăzii utemiste de muncă patrio
tică din secția transport, fruntașă pe uzină în 
colectarea fierului vechi. Iată în clișeu pe cîțiva 
dintre membrii brigăzii.
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FRUNTAȘI
Prima săptămînă de lu

cru din noul an a cons
tituit pentru harnicii mi
neri de la Aninoasa un 
nou prilej de afirmare 
pentru ocuparea locului 
fruntaș pe bazin. Printr-o 
Bună organizare a muncii 

-în abataje-ei au extras in 
această perioadă de timp 
2121 tone de cărbune e- 
nergetic peste plan. îmbu
curător este, de aseme ■ 
nea, faptul că toate sec
toarele productive de aici 
și- au îndeplinit și depă
șit sarcinile de plan. In 
fruntea întrecerii pe ex- i 
ploatare se află colecti- ■

------ ------------- ©

PE BAZIN
vele sectoarelor I și IV 
care au livrat în plus 738 
și, respectiv, 600 tone de 
cărbune energetic. Sporul 
de producție a fost obți
nut în special pe seama 
creșterii productivității 
muncii. La sectorul IV, de 
exemplu, în abatajele în 
care lucrează brigăzile mi
nerilor Ungureanu Vasile 
și Barzu Gheorghe s-au 
realizat randamente de 
peste 6 tone cărbune pe 
post. Cele două brigăzi 

extras într-o singură 
mai mult de 150 tone 
cărbune peste sarcinile 
plan.

au 
zi 
de 
de(Continuare în pag. 3-a)

Spre centrele siderurgice

la

Sporirea producției de 
cărbune cocsificabil pen
tru centrele siderurgice 
din țară stă în centrul a- 
tenției minărilor de
Vulcan. La sfîrșitul a 7 
zile de muncă din 
an ei au reușit să extra
gă 600 tone de cărbune 
cocsificabil peste plan. 
Mai mult de jumătate din 
această cantitate a fost ex
trasă din abatajele secto*

noul

rului II. Aici brigada con
dusă de minerul Moraru 
Nicolae a dat peste pre
vederile planului 182 to
ne de cărbune cocsificabil 
de bună calitate. La sec
torul III, brigada comu
nistului Drob Gheorghe 
lucrînd într-un abataj 
frontal a obținut un ran
dament mediu de 4,2 to
ne cărbune pe post, pro
ducția dată fiind de bună 
calitate
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i mente __ ____
I С. I. Parhon din

7 blocuri cu 184 aparta- 
se ridică pe strada 
------  —i Petroșani.

(In medalion : unul din blo
curi). Ele vor fi predate în 
primul semestru al anului 
curent.

Iată pe instalatorii calori- 
feriști Mitea Aurel, Descul- 
țu loan și Gherman Eugen
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locul 
fiului 
de 
minerilor
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PAȘI SIGURI
reu cifre noi. Căci toate colec
tivele sectoarelor de la această 
mină au început noul an cu în
suflețire, cu forțe sporite, cu bo-
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CARNET

♦
»

»
♦

♦

♦ (în clișeu) lucrîhd la mon-
♦ tarea instalațiilor de incăl-
♦ zire centrală.
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— Cum merge 
tovarășe Bara ?

— Cu pași si
guri tovarășe in
giner. Priviți: cifrele pe care toc
mai le-am scris confirmă ceea 
ce spun. 1899 tone în plus în zi
lele lucrătoare ce au trecut din 
noul an.

— Asta înseamnă...
înseamnă că ocupăm 

între exploatările Văii 
mai înseamnă că încă 
acum, angajamentele 
prind viață.

Și dispecerul Bara Titus con
tinuă să înscrie în registrul cu 
evidența producției cifre noi, ci
fre care-l făceau să пи-și poată 
ascunde zimbetul de bucurie ce~i 
lumina fața. Din prima zi Ле lu
cru a noului an, în biroul dis
pecerului minei Aninoasa ca și 
în birourile sectoarelor producti
ve tehnicienii care se ocupă cu 
evidența producției înscriu me-

tărîrea de a înfăptui mărețele 
sarcini ce le stau în față și pe 
care s-au angajat să le îndepli
nească înainte de vreme. încă 
de pe acum zeci de brigăzi au 
pornit o întrecere entuziastă.

Minerii din sectorul IV, prin
tre care cei din brigăzile con
duse de Barzu Gheorghe și Un- 
gureanu Vasile țin sectorul lor 
în fruntea celorlalte colective

lucrările Conferinței regionale 
de partid s-au încheiat

Duminică, în sala clubului „Siderurgistul“ din 
Hunedoara au continuat lucrările Conferinței re
gionale de partid.

In jurul documentelor prezentate în Confe
rință au luat cuvîntul tovarășii Dumitru Dejeu, 
președintele Comitetului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Hunedoara, Somogyi luliu, 
miner șef de brigadă de la exploatarea minieră 
Petrila, Elena Borza, președinta ' Comitetului 
regional al femeilor, Tiberiu Frankfurt, secre
tar al Comitetului orășenesc al P.M.R. Hune
doara, Adoll Druker. director al uzinelor „Vic
toria" Călan, Ioan Marinescu, ministru adjunct 
în Ministerul Industriei Metalurgice și Con
strucțiilor de Mașini, Angela Jiteanu. munci
toare textilistă la fabrica „Sebeșul", Bujor Al- 
mășan, membru al C.C. al P.M.R., ministrul Mi
nelor și Energiei Electrice, Szabo Carol, prim- 
secretar al Comitetului regional U.T.M., Nico
lae Cătană, director general al Combinatului 
siderurgic Hunedoara, loan Pipoș, șeful Secției 
propagandă și agitație a Comitetului regional 
ăl P.M.R. Hunedoara, Alexandru Devianu, direc
torul LR.T.A. Hunedoara, Ștefan Kovăcs, rec
torul Institutului de mine Petroșani.

In aplauzele puternice ale delegaților și in
citaților a luat cuvîntul tovarășul Chivu Stoi
ca, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.R.

In continuare s-a trecut la punctul 4 al or- 
dinei de zi : Alegerea Comitetului regional de 
partid și a Comisiei regionale de revizie.

Comitetul regional al P.M.R. Hunedoara a 
ținut apoi prima sa ședință plenară în cadrul; 
căreia s-a ales Biroul Comitetului regional de 
partid, s-a organizat Secretariatul și Colegiul 
de partid.

De asemenea, Comisia de revizie și-a ales 
președintele.

Conferința a adoptat în unanimitate o hotă? 
rîre în care sînt cuprinse principalele sarcini cd 
revin organelor și organizațiilor de partid diri 
regiunea Hunedoara.

Th încheierea lucrărilor, Conferința regională 
de partid Hunedoara a hotărît trimiterea u sl 
telegrame către C.C. al P.M.R.

Ѳ-------------------

mare sectorLa cel mai
La mina Lupeni fron- 

taliștii din sectorul Ш 
sînt bine cunoscuți pentru 
realizările remarcabile ce 
le obțin în muncă. Nu 
e zi ca din abatajele 
frontale de mare produc
tivitate ale acestui 'sector 
să nu fie trimis la supra
față cărbune pes
te plan și de bu
nă calitate. Fron- 
taliștii din bri
găzile conduse 
de Spînu Petre 
și Ghioancă loan 
au dat în ulti
mele 6 zile a" 
proape 400 tone 
de cărbune de 
bună calitate pes
te plan.

In prima săp~ 
tămînă a lunii ia
nuarie colectivul

sectorului III а extras în 
plus o cantitate totală de 
1395 tone 
cocsificabil. In 
productivitatea 
planificată pe 
fost depășită 
sută.
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de cărbune 
acesj timp 

muncii 
sector a 
cu 6,3 la

productive ale mi
nei, dornici ca
și în acest an 
șa păstreze drape

lul eîștigat cu cinste in anul, ce 
abia s~a încheiat. Membrii bri
găzii lui Stanciu Nicolae din sec
torul III, colectiv care pînă în 
dimineața zilei de 6 ianuarie a 
extras cu 29,8 la sută mai mult 
cărbune deât prevăd sarcinile, 
lucrează cu cele mai mari ran
damente. In abatajul lor fiecare 
muncitor a extras în acest an 
cîte 8 tone de cărbune pe post. 

Despre însuflețirea și hărnicia 
minerilor arnnoseni se poate 
vorbi cu mîndrie din primele zile 
ale noului an. Primele rezultate 
ne dovedesc că minerii de la a- 
ceastă mină au pornit cu pași si
guri pe drumul înfăptuirii fru
moaselor angajamente luate pen
tru anul 1962.

LUCIA LICIU

Pregătind din timp 
utilajele

Din prima zi lucrată în noul 
an, minerii de la Lonea au 
repurtat succese dleosebite In, 
lupta pentru realizarea sarci
nilor de plan și a angajament, 
telor luate. Sporul de produc-! 
ție realizat în abataje se dato- 
rește, in primul rînd, condiții
lor bune de lucru asigurate 
brigăzilor miniere.

Dar pentru ca minerii să' 
. aibă tot ce le trebuie la sco

sul cărbunelui — lemn, vago- 
nete goale, aer comprimat, e- 
nergie electrică, aeraj etc. — 
a fost necesar ca instalațiile 
și utilajele ce deservesc proce
sul de producție din subteran 
să fie bine pregătite. Serviciul 
electromecanic a luat din timp 
măsuri pentru revizia și repa
rarea utilajelor, ca acestea să 
poată intra în funcțiune te
meinic puse la punct. Iată cî- 
teva exemple. încă din ultima, 
zi a anului trecut, brigada de 
lăcătuși condusă de tov. Gu- 
baș luliu a făcut reparații 
generale la mașina de extrac
ție de la Valea Arsului. Dato
rită acestui lucru, extragerea 
sterilului din subteran pe pu
țul Franc s-a putut face In 
condiții normale, din prima zi. 
Ca exemple de pregătire a u- 
tilajelor pot fi date, de ase
menea, executarea de repara
ții capitale la două vagoane 
de 12 tone, de către brigada 
tov. Munteanu Cornel, monta
rea unei pompe de reciclare a' 
apei la compresorul de la ml-> 
na Lonea П și multe altele.



STEAGUL ROȘU
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Odihnă activă
Dup# terminarea jocurilor 

din campionat și a celor din 
cadrul „Cupei 30 Decembrie", 
lotul echipei Jiul a intrat in
tr-o scurtă vacanță. Aceasta 
Insă nu Înseamnă că echipa 
șl-a întrerupt complet antre
namentele. Odihna activă, din 
vacanță, constind din exerci
ții și antrenamente în sală, s-a 
dovedit deosebit de utilă. Ur
mează acum o vizită medicală 
minuțioasă, după care jucăto
rii, sub îndrumarea antreno
rului, își vor începe antrena
mentele în aer liber, pentru 
Ca începutul campionatului 
să-i găsească bine puși Iu 
punct cu condiția fizică șl eu 
bagajul de cunoștințe tehnice 
si tactice 
ffițit. Noi 
muncă si 
nat.

considerabil lmbo- 
le urăm, spor Ia 

succese în campîo-

Voleibaliștii n-au
In ediția trecută a campionatu

lui de volei, puține au fost cehi 
pele care au înscris in palmaresul 
lor victorii la Petroșani. Buna 
comportare a echipei a făcut ca 
ea să fie iubită și apreciată de 
oamenii muncii din întreaga Vale 
a Jiului. Succesele anterioare au 
făcut ca iubitorii voleiului din Pe
troșani și Împrejurimi, să aștepte 
cu legitimă nerăbdare începerea 
campionatului ediția 1961 — 1962

Spre deosebire de campionatul 
trecut, de data aceasta, cele mai 
bune echipe de volei din țară au 
fost împărțite in două serii. Sorții 
au făcut ca Știința Petroșani să 
fie ia prima serie alături de Rapid 
București, Dinamo Orașul dr. Pe
tru Groza, Steaua București și alte 
formații de valoare. Campionatul 
a început cu o infrîngere pentru 
voleibaliștii din Petroșani. Apoi,

J

*1°** : O dorință justificata
Dragi ascultători : Ne afllăm cu 

microfonul nostru pe „terenul ‘ de 
hochei din Petroșani. In sfîrșit, 
mult așteptata intilnire a echipei 
pionierilor din noul cartier de blo
curi Gh. Dimitrov cu pertnanenții 
ei rivali, jucătorii din colonia de 
jos, a început. Pucul se află la Mi 
tlcă, cel mai periculos atacant al 
echipei din cartierul Gh. Dimitrov. 
El aleargă, aleargă, depășește un 
adversar trece de al doilea și iată-1 
în față doar cu Ionescu, portarul 
advers. O fentă scurtă 
cui intră în poarta 
să. E 1—0 pentru cei 
rierul Gh. Dimitrov, 
suporteri ai echipei aplaudă cu 
frenezie. Iată însă că un contraatac 
pune în poziție de șut pe Costică, 
care printr-o lovitură de crosă for
midabilă aduce egalarea. Cu scorul 
de 1—1 ia sfîrșit prima repriză.

In reprizele doi și trei, jocul este 
la fel de îndîrjit. Superiori din 
punct de vedere tehnic, cu o con
diție fizică excepțională jucătorii 
din cartierul Gh. Dimitrov își ad 
judecă pînă la urmă victoria cu 
«eonii de 8—3.

Jucătorii ambelor echipe se ali
niază la mijlocul terenului și salută 
publicul spectator, își string mîinile 
și de comun acord cu arbitrii fixea
ză data întâlnirii revanșă.

Dragi ascultători ! In acest mo
ment sîntem în măsură să vă a-

vur pune

ceva, că

©=»—

și pu- 
adver- 

din car- 
Inflăcărații

FOTBAL

mințim că mîine pe același pati
noar va avea loc meciul revanșă.

P.S. Iubitorii hocheiului și pati
najului din Petroșani vor rămîne 
desigur surprinși auzind relatările 
crainicului sportiv și își 
o întrebare legitimă -

— Cum se poate așa
doar în oraș nu există nici un teren 
amenajat ? Și totuși acesta-i adevă
rul. întreceri de patinai, dispute 
ditze de hochei au loc cu regulari
tate în fiecare zi. Iubitorii apor
tului cu patine n-au decit sa meat 
gă la halta C.F.R. de lingă cartie
rul Gh. Dimitrov sâ se convingă. 
Pionierii ți elevii au transformat 
o baltă de aici in patinoar și te
ren de hochei pe gheață. Au con
fecționat cu propriile lor mijloace 
crose, e drept cam rudimentare, 
potți, numai de dragul de a putea 
practica sportul 
nă

Deși zăpada 
în Petroșani 
curtoazie, gerul 
patinajului ți hocheiului. Că 
poate, o dovedesc 
fiecare zi ale elevilor ce au loc pe 
patinoarele oferite dc natură. Oa
re cei ce răspund de problemele 
sportive n-ar fi putut sâ amenajeze 
și aici, așa cum au făcut lupenenii, 
un patinoar r Fără îndoială că da 
însă pentru aoest lucru trebuie pu
țină bătaie de cap ți se mai uza 
și echipamentul. Totuși puțină bă
taie de cap nu strică, iar în ce pri
vește echipamentul sâ se uzeze 
spre bucuria patinatorilor și ho- 
cheiștilor.

lor favorit de iar-

a făcut pînă acum 
doar o vizită de 
permite practicarea 

se 
întrecerile de

I
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fost la înălțime
ținîud parcă 
din popor cum 
niciodată singur' 
inueagă de Infringed atît pe te
ren propriu cit ți în deplasare. Pri
vind formația din Petroșani se 
parc oă înfrîngerile la scor au cau
ze obiective. Din rîndurile ei lip
sesc Crivăț ți alți jucători de ba
ză. Nu-i 
faptul că 
chipet au 
încredere 
Se părea 
tive vor 
chipei, cu atit mai mult că în șase 
intîlniri n-au ciștigat decit 3 se
turi. Iată insă că ultima etapă a 
turului a ținut să infirme această 
ipoteză. Intîlnind echipa Steaua 
clasată, pe locul III, jucătorii de 
la Știința au dat dovadă de un 
moral ridicat, o putere de luptă 
cum am fi dorit să vedem în toate 
întîlnirile. Rezultatul : redutabila 
formație bucureșteană a trebuit să 
încline steagul în fața dlrzeniei ți 
dorinței de victorie a studenților. 
Și totuși voleibaliștii din Petroșani 
n-au fost la înălțime. Acest lucru 
îl confirmă de fapt ți locul de la 
orizontul cel mai de jos al clasa
mentului.

Ultimul loc nu înseamnă însă că 
trebuie să încetăm lupta. Ій față 
mal avem returul campionatului și 
apoi întîlnirile de barai care vor 
hotărî în mod inevitabil cine va 
rămîne sau nu să joace mai de
parte în rîndurile echipelor frunta
șe ale țării. Echipa Știința Petro
șani nu are barat acest drum. To
tul e să se antreneze cu stăruință, 
să-ți îmbogățească necontenit cu
noștințele tehnice ți tactice, iar e- 
voiuțiă ei în retur să fie la nive
lul ultimei etape a turului.

să confirme zicala 
că „un rău nu vine 

■“ a urmat o suită

mai puțin adevărat insă 
și «oii componenți aî e- 
jucat timorați, lipsiți de 
în propriile lor forțe, 
că înfrîngerile consecu- 

duce la demoralizarea e-

Pe pirtiile de la Cabana Stra
ja, duminică 7 ianuarie s-a 
desfășurat primul concurs ofi
cial de schi din acest an, do
tat cu cupa „Minerul". La în
treceri au participat peste 40 
de concurenți reprezentînd a- 
Soclațlile sportive Minerul Lu 
peni, Voința și Știința din Pe
troșani.

Deși condițiile naturale (ză
padă înghețată și puțină) au 
pus în fața concurențllor greu
tăți destul de serioase, între
cerile s-au ridicat totuși la un 
bun nivel, mai ales că la star
tul probelor au Țost prezenți 
cei mai buni schiori care ne 
vor reprezenta in viitoarele 
competiții oficiale.

iată rezultatele întrecerilor :
SLALOM URIAȘ SENIORI : 

1. Grunță Dumitru (Știința Pe
troșani); 2. Nlță Gheorghe 
(Minerul Lupeni); 3. Muntea- 
nu Constantin (Minerul Lu
peni); 4. Acs Alexandru (Mi
nerul Lupeni); 5. Ungurean u 
Nicolae (Știința Petroșani).

SLALOM URIAȘ JUNIORI ; 
1. Cioflica Grigore 
Lupeni); 2. Gala 
(Minerul Lupeni); 
Roland (Știința Petroșani).

SLALOM URIAȘ SENIOARE: 
1. Katto Terezfa (Minerul Lu-

(Minerul 
Ferdinand 
3. Roziler

O

Ș t i p 1. pe
® Echipa de tenis de masă, 

masculină a R.P.R. s-a califi
cat in semifinala Cupei cam
pionilor europeni, învlngînd la 
Cluj formația vest-germană 
Borussia Dllsseldorf 
Cel mal bun jucător 
țiel noastre a fost 
care a cîștigat toate

• Intr-un meci

cu 5—1. 
al forma- 
Cobirzan, 
întîlnirile. 

amical

Steaua — Selecționata 
Armatei Siriene 2-0
DAMASC 8 (Agerpres)
Echipa de fotbal Steaua Bu

curești și-a început turneul în 
Republica Arabă Siria jucînd 
duminică la Alep cu selecționata 
Armatei Siriene. Peste 15.000 
de spectatori au urmărit pe 
stadionul municipal această 
Intilnire care s-a încheiat cu 
scorul de 2—0 (1—0) în fa
voarea fotbaliștilor romîni. 
Oele două puncte au fost rea
lizate în minutele 14 și 60 de 
Constantin. Steaua va întîlni 
din nou'vineri echipa Armatei 
Siriene, jocul urmînd să se 
desfășoare la Damasc.

e 
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦

C. DUMITRU

Știați ca
• Mingea, ia fotbal, trebuie 

să fie perfect rotundă.
• Anvelopa exterioară va îi 

confecționată din piele sau alt 
material, care însă să nu con
stituie un pericol pentru 
cători.

• Circumferința mingii 
avea piaximum 71 cm. și 
nimum 68 cm.

• La începutul meciului, 
mingea va avea o greutate de 
cel mult 453 gr. și de cel pu
țin 396 gr.

• Mingea nu poate fi schim
bată în cursul jocului decit cu 
autorizația arbitrului.

F.C. Santos — Barcelona 
(Ecuador) 4-2

GUAYAQUIL 8 (Agerpres)
Campioana de fotbal a Bra

ziliei. „FC Santos" a susținut 
primul meci al turneului pe 
care-1 întreprinde în Ecuador 
jucînd Ia Guayaquil cu echipa 
„Barcelona". Fotbaliștii brazi
lieni au terminat Învingători 
cu scorul de fer? (2=11»

peni); 2. Gerstembrein Mar
gareta (Voința Petroșani).

SLALOM SPECIAL SENIORI; 
1. Munteanu Constantin (Mi
nerul Lupeni); 2. Schmidt Al
fred (Minerul Lupeni): 3. Nița 
Gheorghe (Minerul Lupeni); 
4. Katto Adalbert (Minerul 
Lupeni); 5. Gerstembrein An
drei (Voința Petroșani).

SLALOM SPECIAL JUNIORI : 
i. Rozilor Roland (Știința Pe
troșani); 2. Cioflica Grigore 
(Minerul Lupeni); 3. Kiss Pe
tru (Minerul Lupeni).

FOND 4 KM. JUNIORI: 1. 
Ambruș Zoltan (Minerul Lu
peni); 2. Slamen Ludovic (Mi
nerul Lupeni); 3. Clorcanu La- 
z&r (Voința Petroșani).

FOND 4 KM. SENIOARE : 1. 
Katto Terezia (Minerul Lu
peni); 2. Gerstembrein Mar
gareta (Voința Petroșani).

FOND 3 KM. JUNIOARE: 1. 
Ciavlovici Margareta (Minerul 
Lupeni): 
(Mlneiul Lupeni).

FOND 
Leampa 
peni); 2. Lupaș Gheorghe (Mi
nerul Lupeni); 3. Ambruș Pe
tru (Minerul Lupeni).

2. Zborovskl Olga

8 KM. SENIORI: 1. 
loan (Minerul Lu-

S. BALOI 
corespondent

zultate
fotbal disputat in Chile Intre 
echipele steaua roșie Belgrad 
șl Botafogo (Brazilia) echipa* 
iugoslavă a obținut victoria CU. 
scorul de 1—0, prin punctuT 
marcat in minutul 66.

• Echipa maghiară de fot
bal Ferencvăros care a întîlnit 
in Chile formația Colo-Colo a 
fost întrecută la limită : 1 —2.

I
I
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î Ca buni prieteni, „adver- * ULTIMUL MECI
І .’Г1!! “ ?ă Г î Г de P. SEVEROV

ți N. HALEMSKî 
Cartea ne înfățișează ud crîmpei 

din lupta plină de abnegație pe 
care au dus-o oamenii sovietici în 
timpul Marelui Război pentru A* 
pararea Patriei.

Acțiunea se desfășoară in orașul 
Kiev, vremelnic ocupat de trupele 
Hitleriste. Cîțiva din jucătorii dc 
fotbal ai echipei ,,Dinamo" icțiți 
din lagăr muncesc ca hamali la o 
fabrică de pline. Ei sint constrinți 
de către călăii SS-ului să іоасе cu 
echipa aviației germane „invincibi- 
la" Luftwaffe. Intenția ocupanțilot 
era de a demonstra „superiorita
tea" sportului hitlerist. de a exer
cita o presiune „psihologică" asu
pra populației orașului.

Insă sportivii sovietici au reușit* 
prin tăria lor morală, să transfor
me meciul de fotbal într-o puterni
că și entuziastă manifestare de pa
triotism. Lupta îndârjită a echipei 
kievene, care a izbutit să apară pe 
teren în tricouri roșii, zdrobirea 
echipei germane, simpatia fierbinte 
și ovațiile oamenilor sovietici pre
zenți în tribune au spulberat ilu
ziile ocupanților. Neputința călăi
lor se manifestă prin cruzime. Dar 
nimic nu poate să înfrîngă patrio
tismul și eroismul oamenilor so
vietici.

Impreună înainte de pleca- * ' 
rea in cursă. *

4

Urând culmi înzăpeziteIn scrișnet de 
țrine, puternicul 
ZISS а încremenit 
deodată pe cele 

Zece roți de cauciuc exact în fața
magazinului cu autodeservire din 
Petroșani. Spre deosebire de alte 
camioane ce opresc aici încărcate 
cu tot felul de mărfuri, ZISS-ut 
era gol.

— De ce s-o fi oprit aici ? — 
se întrebau mirați cumpărătorii ce 
ieșeau din frumosul magazin.

Deodată însă mașina a fost 
luată cu asalt de un grup de ti
neri gălăgioși. Toți purtau bo
canci grei, pantaloni groși, și ha
norace. Schiurile erau, de aseme
nea, prietene nelipsite pentru fie-

♦ 
« 
*

♦____, l_______ „ ____ r........ ............... ,
«care. Chiar și un novice în ale
♦ sportului își putea da seama că
♦ tinerii din grup sînt îndrăgostiți
♦ ai înălțimilor îmbrăcate în cușme
♦ de nea și ai schiului, sport iubit
♦ de cei temerari. Un lucru însă ntt'l
♦ știau. Din care parte a țării ori fi 
J excursioniștii veniți să admire ftu- 
J moașele priveliști ale Văii fiului ?
♦ Pînă la urmă a fost dezlegată și 
« enigma asta prin cîteva cuvinte

•soipete de o fetișcană cu bujori 
în obrăjori.

— Ce minunați sînt munții. De 
am avea măcar unul la Craiova, 
ce frumos ar fi.

— Noi în schimb avem o cîm~ 
pie întinsă și mănoasă — căută 
să-și apere ținutul natal un tînăr.

— Da. Dar sub steiurile astea 
de piatră znc bogății de cărbune 
nemăsurate — susținu fata care 
deși de la Șes mai, mai să uite de 
locul natal de dragul munților.

— Parcă noi n-avem bogății 
subpămtntene 7 — se întărită tî- 
nărul.

— Ce-i cu discuția asta ? — in
tră în vorbă o fetișcană oacheșă. 
Cărbunii și pădurile din Valea 
Jiului, petrolul, griul și celelalte 
bogății ale Olteniei sînt ale noas
tre.

Discuțiile au fost întrerupte de 
duduitul motorului. Și grupul de 
elevi șl eleve din Craiova a por
nit voios spre culmile înzăpezite. 
Pînă la cabana Rmsu au fost duși 
cu mașina. Aici s-au întîlnit cu cei

♦
107 elevi ai Șco- J 
Iii medii tehnice ♦ 
de construcții din * 
București. După *

ce au împărtășit scurte impresii J 
cu bucureștenii, craiovenii au înce- • 
put urcușul spre Paring. ♦

La cabane și pe culmile înză~ 9 
pezite ale Parîngului e multă, tare ♦ 

л ♦

♦
♦

*
*

♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
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♦
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♦
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multă veselie. E și normal. Ce 
poate fi mai plăcut pentru un elev 
din Craiova și București deci’ 
să-și petreacă vacanța de iarnă cu 
schiurile la munte. Chiotele vesele, 
rîsetele cristaline pline de haz <t- 
tunci cînd pite unul se mai dă de-a 
berbeleacul se duc parcă pînă hăt 
departe peste munți și văi. Dins
pre Baleia le răspund alte rîsete 
și chiote. Sînt ale celor 40 de elevi 
ai Școlii medii din Hunedoara.

...In timp ce mașina urca gi~ 
fiind pe drumul ce duce la cabană 
pe locul de unde a plecat sta un 
elev din Petroșani. Privirea-i si 
îndrepta cu jind spre culmile in 
zăpezile ale Parîngului. Oftind *
își spuse in gînd. J

— Oare noi n-am fi putut or- J 
ganiga o excursie colectivă de â- *
teva zile 7... X

♦

V
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1,250 plan;

Al1,255 plan;

1,260 plan:de

C. IOAN 
corespondent

caiete,
precum și multe alte o-

va sta asigurarea ritmicității producției
Colectivul 

nei noastre 
situat 
cursul 
trecut 
niere 
.Văii Jiului.

Experiența anului trecut o 
vom folosi pentru realizarea 
celor 25.000 tone cărbune pe 
care colectivul nostru va tre
bui să le extragă peste planul 
anului 1962. Au fost luate ur
mătoarele măsuri menite să 
ducă la îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan.

a) La sectorul I s-a deschis 
șl se pregătește pentru exploa
tare stratul 3, strat care nu a 
fost exploatat din anul 1948. 
Din acest strat, prin 3 abataje 
cameră, se va putea extrage o 
Cantitate de 42.300 tone căr
bune, depășind astfel sarcina 
planificată cu 3000 tone.

b) Cu toate că sectorul îi, 
In cursul anului 1961, nu a 
putut șă realizeze în mod rit
mic planul de producție din 
cauza rămînerii în urmă a lu
crărilor de pregătire, pentru a- 
nul 1962 șl Ia acest sector s-au 
creat condiții pentru realiza
rea ritmică a planului de pro
ducție. Astfel, in ultimul tri
mestru al anului 1961, prin 
planificarea și realizarea unor 
lucrări de pregătire, s-au creat

' linii de front cu o lungime to
tală de 292 m. 1., din care se 
poate realiza o producție de 
1 .000 tone cărbune pe primul 
Semestru al anului 1962. Pro
ducția semestrului II va fi a- 
Bigurată aici de stratul 5 a 
cărui pregătire a și început.

c) Sectorul ill. prin plasa
rea unui abataj de rezervă, va 
putea să realizeze sarcina de 
9.000 tone cărbune, fără să 
fie necesare lucrări de pre
gătire in plus. In felul acesta 
planul va fi Îndeplinit din 12 
abataje în funcțiune în care 
se vor obține viteze de avan
sare in jurul a 83 m.I./lună. 
Restul de 3 abataje vor lucra 
cu intermitență fiind de re
zervă.

d) La sectorul iv, cărbunele 
planificat il extragem avînd 
In producție 10 abataje came
ră, S-a asigurat o linie de front 
de 40 m.l. Aceste abataje în 
funcțiune, cu o viteză de îna- 
tol re de 65 m.î./lună, vor per- 
rilite realizarea unei depășiri 
de 5.200 tone cărbune. La a- 
cest sector însă nu vor putea

mi- 
s-a 
totIn 

anului
printre colectivele mi- 
fruntașe din bazinul

ing. EMIL MURU 
șeful exploatării miniere 

Petrila
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i 
i
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’ Printre oficiile poștale din Vd~ 
■ lea jiului fruntașe în activitate, 
f cel din orașul Lupeni ocupă un 
* loc de cinste. Bilanțul încheiat pe 

anul 1961 reliefează viu acest lu
cru. Datorită unei bune organi
zări a muncii programul de pres
tații în cadrul oficiului a fost rea
lizat la toți indicii. De asemenea, 
spre mtndria tuturor salartați-
«Mweeaeecoaooaeeoeeoceeeeooeeeoee 

Mereu la nivelul 
cerințelor

4
4 
f
4
4
4

f
4
4

lucra simultan 
toate cele 10 
abataje, din 
cauza rambleie- 

rii totale a 7 abataje. Restul pro
ducției acestui sector se va ex
trage prin abatajul frontal 
14—17 vest, care cu o viteză 
de 35 m,l./lună, poate să rea
lizeze 80.000 tone cărbune.

îndeplinind cu strictețe lu
crările prevăzute In termenele 
preliminarului, precum șl prin- 
tr-o mâi rațională folosire a 
posturilor neproductive vom 
realiza următorii indici de pro
ductivitate a muncii: 
trimestrul i —

1,262 t/p. față de 
trimestrul II —

1,278 t/p. față de 
trimestrul III —

1,297 t/p. față 
trimestrul IV —

1,321 
Pe an

1,290 
Vom 

te productivitatea muncii rea
lizată in ultimele luni ale a- 
nului trecut la abatajele fron
tale și anume 4,8 tone/post. 
Media celor 12 luni din anul 
trecut a fost 4,6 tone/post.

La fel, in abatajele cameră 
din stratul 5 față de media 
realizată in anul 1961 de 3,155 
tone/post vom realiza în anul 
curent 3,200 tone pe post.

Prin Îmbunătățirea calității 
lucrărilor de pregătiri șl În
treținere din ultima jumătate 
a anului 1961. in anul acesta 
va scădea șt volumul lucrări
lor de întreținere mai ales în 
al doilea semestru cînd se vor 
lichida treptat abatajele fi
guri.

In ceea ce privește încadra
rea în sarcina de reducere a 
prețului de cost (ceea ce re
prezintă 5,64 lei/tonă) S] 
rea productivității munc. 
fi unul din 
Astfel, prin 
tlvității 
de cost 
tare cu 
menea, 
mul de 
nificat va avea ca rezultat o 
reducere a prețului de cost de 
(>,25 iei/tonă.

Este bine cunoscut faptul că 
atunci cînd se lucrează ritmic 
și calitatea cărbunelui extras 
este bună. In anul curent co
lectivul nostru va acorda cea 
mai mare atenție ritmicității 
producției. In felul acesta vom 
putea livra economiei națio
nale cărbune mult și de bună 
calitate.

Dapupi 
pentru copii 

Deși Moș Gerilă are obiceiul 
sosească în ajun de an nou, la mul
te întreprinderi și instituții ale Văii 
Jiului împărțirea darurilor pentru 
copiii salariaților continuă să se 
facă și acum. De exemplu, la în
treprinderea de industrie locală „6 
August” Petroșani zilele acestea 
s-au împărțit peste 300 pachețele 
cu daruri pentru copii. Pachețelele 
au conținut îmbrăcăminte, încălță
minte și nelipsitele dulciuri, iar 
pentru copiii școlari ai salariaților 
s-au distrbuit ghiozdane, 
creioane 
biectc.

_«.©=_

10-lea bloc 
predat

t/p. față de

de
1,275 plan.
1,260 plan.t/p. față 

asigura pe mal depar-

spori- 
icii va 

factorii principali, 
creșterea produc - 
5 la sută, prețui 
scădea pe exploa-
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lor, -planul de venituri pe 1961 a 
fost depășit cu 4 la sută.

Hotărîțî să-fi sporească reali- 
Zările lucrătorii de la ghișee, te
legraf șt telefon, factorii fi ma- 
șazionerii și-au luat noi angaja
mente, încasările abonamentelor 
radio, plățile prin poștă, depune
rile, abonamentele la presă, con
vorbirile telefonice se execută în 
prezent cu mai multă rapiditate.

Un exemplu grăitor în acest do
meniu îl co/tstituie cele 90.000 co
respondențe, telegrame, felicită . 
înmuiate destinatarilor, fără nici o 
întîrziere sau reclamație în perioa
da sărbătorilor de iarnă.

Hărnicia și conștiinciozitatea i . 
muncă a tovarășelor Savu RodiCa, 
Mirth Ana, Cățan Gheorghe, Mi- 
trache Lia, Lascu Constantin, Cauc 
loan dovedesc că și în acest an of i
ciul poștal din Lupeni se va situa 
în activitatea pentru buna deser
vire a oamenilor muncii pe urlu' 
din locurile de frunte.
***•**«» ««**•>*»
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Cartierul Viscoza din Lupeni se 
dezvoltă an de an. Pînă acum au 
fost construite numeroase blocuri 
de locuințe cu sute de apartamen
te, cămine muncitorești, 5 magazi
ne, un cămin de zi pentru copii 
și alte obiective.

Din ianuarie anul trecut și pî- 
nă-n ianuarie curent, în acest car
tier au fost date în folosință încă 
9 noi blocuri. Zilele trecute, cons
tructorii au predat cel de-al 10-lea 
bloc, nr. 27, care are 32 aparta
mente. In acest bloc, au și început 
să se mute noii locatari.

In cursul zilelor următoare, tot 
aici, vor fi predate încă 2 blocuri, 
nr. 28 și 31, cu un total de 56 
apartamente noi, avînd încălzire 
centrală. Prin aceasta, numărul 
blocurilor predate în intervalul ia
nuarie 1961 — ianuarie 1962 la 
Lupeni se ridică la 12, însumînd 
un număr de 372 apartamente noi, 
cu încălzire centrală.

Prin grija partidului și a statului nostru, sute de tineri 
mineri și muncitori din exploatările miniere, din uzinele și în
treprinderile Văii Jiului frecven tează cursurile școlii medii se
rale. Printre aceștia se numără și tînărul miner Andronică Du
mitru, din sectorul I al minei Petrila, elev in clasa a X-a В 
a Școlii medii serale din Petroșani.

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

У родлМ io grija 
li toMlele Miale ie

(Urmare din pag. l-a)
rea normelor de tehnica secu
rității muncii, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, de loeuit, 
aprovizionarea cantinelor și a 
oamenilor muncii.

Un loc important în dările 
de seamă trebuie să-l ocupe 
felul cum s-a realizat bugetul 
sindicatului, planul de venituri 
și cheltuieli, de asigurări so-

Prtntre telefonis
tele care deservesc 
conștiincios centra
la telefonică a mi
nei Lupeni se află 
Oprea Flortca și 
Nas tai Florica pe 
care le-a surprins 
fotoreporterul nos
tru în timpul lucru-

CU
va
1,49 la sută. De ase- 

încadrarea în consu- 
material lemnos pla-

Discuții rodnice In ccrcnl politic pentru mineri
In ultimii ani la exploatările 

miniere din bazinul Văii jiului 
cercurile politice pentru mineri au 
căpătat o răspîndire tot mai largă- 
La exploatarea minieră Petrila 
funcționează în acest an al învăță- 
mîntului de partid 4 asemenea 
cercuri. O activitate rodnică des
fășoară cercul politic pentru mi
nerii din sectorul I al cărui pro
pagandist este maistrul miner Cio
ric Ștefan. Pentru 
1961—1962 cercul și-a întocmit 
o tematică variară cate 
probleme deosebit de importante. 
Printre altele, în tematică au fost 
cuprinse lecții despre : „Mărețul 
Program al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice”, „încheierea 
tratatului de pace cu Germania — 
o necesitate imediată” și altele.

La întocmirea tematicii și-au cr 
dus contribuția, alături de biroul 
organizației de bază, tovarășii din 
comitetul de partid de la mina 
Petrila și mai mulți propagandiști 
fruntași. In felul acesta au foit in
cluse in tematică cele mai de sea
mă probleme care interesează pe 
toți oamenii muncii din sector.

Nu de mult, în una din ședin
țele cetcului s-a predat lecția 
„P.M.R. forța conducătoare a po
porului îr> lupta pentru desăvirșirea 
construcției socialiste în R.P.R.”. 
Cu această ocazie aproape toți ce*

anul școlar

prevede

prezenți 
au luat 
reș Ștefan, de exemplu, s-a refe
rit la dezvoltarea industriei noas
tre după trecerea principalelor mij 
loace de producție în mîinile cla
sei muncitoare. In anii regimului 
democrat-popular, s-a dezvoltat 
puternic industria grea — a spus 
vorbitorul — au fost puse în 
funcțiune noi întreprinderi, a cres
cut de la an la an nivelul de trai 
al populației. Niciodată noi, mine
rii, nu am trăit o viață atît de feri* 
cită ca în prezent.

De asemenea,, minerul Androane 
Ioan, a vorbit documentat 
sarcinile pe care Congresul 
lea al partidului le-a pus 
minerilor. El a arătat că 
trebuie să dea lună de lună, an de 
an cantități sporite de cărbune, 
astfel ca la sfîrșitul anului 1965 
producția de cărbune să fie de 
1,4—1,6 ori mai mare decît în 
anul 1959. Tovarășul Ambruș Lu
dovic, șef de brigadă, a scos și el 
în evidență însemnătatea pe care 
o are reducerea consumului speci
fic de lemn de mină, mecanizarea 
locurilor de muncă. El a vorbit 
despre sarcinile importante ce stau 
în acest an în fața sectorului pen
tru îndeplinirea angajamentelor de 
întrecere, despre rolul înaintat al

la invațămîntul de partid 
cuvîntul. Comunistul Be-

аійііе девегаіе 
йгі de ім ;i alegeri 

dale. Dările de seamă vor tre
bui să Cuprindă activitatea co
mitetelor sindicatelor pentru 
respectarea statutului sindica
telor și a democrației munci
torești.

In adunările sindicale și 
conferințele sindicale pentru 
dări de seamă și alegeri tre-. 
bute să fie dezbătut modul în 
care organele sindicale se pre
ocupă de mobilizarea mineri
lor pentru creșterea product!-, 
vității muncii, accelerarea lu
crărilor de deschideri de noi 
fronturi de lucru, scoaterea 
brigăzilor de sub plan.

Pentru buna desfășurare a 
adunărilor și conferințelor de 
dări de seamă și alegeri, biroul 
executiv al C.L.S. Petroșani 
și-a format im larg activ ob
ștesc pe care l-a instruit te-; 
meinlc șl l-a repartizat pe în
treprinderi pentru a sprijini 
pregătirea și desfășurarea ale
gerilor. •

Pregătind cu simț de răspun
dere adunările generale și con-* 
ferințele sindicale vom contriJ 
bui Ia îmbunătățirea activită
ții sindicale, la întărirea orga
nelor sindicale cu cadre bine 
pregătite, capabile să organi
zeze tot mai temeinic traduce-1 
rea in viață a sarcinilor ce re-’ 
vin sindicatelor în lupta penă 
tru desăvirșirea construcție! 
socialiste in țara noastră.

despre 
al III- 
îri fața 
minerii

comuniștilor în procesul de pro
ducție în vederea mobilizării în
tregului colectiv la traducerea în 
viață a sarcinilor elaborate de 
partid. Printre cei mai activi și 
totodată cei mai pregătiți cursatiți 
sînt și tovarășii Dorodici Francisc, 
Boloha loan, Nistor Nicolae șî al- 
ți membri din cerc, tbți bine pre
gătiți. Fiecare ia cu atenție no
tițe. Rezultatele obținute în acest 
cerc se datoresc în bună măsură 
faptului că tov. Cioric întocmește 
planul pentru expunerea lecției cît 
mai dezvoltat. Expunerea o face 
insă mai mult liber conducîndu-$e 
după conspectul întocmit. El are 
în vedere ca explicațiile pe care le 
face să fie cît mai bine înțelese 
de cursanți, caută să-l ajute în
deaproape pe fiecare. După expu
nerea lecției, indică cursanților să 
citească diferite broșuri legate de 
conținutul lecției expuse. Acest pro
cedeu ajută mai bine pe cursanți 
să-și însușească materialul predat.

In felul acesta minerii vin cu 
drag la ședințele cercului, poartă 
discuții rodnice. Pregătirea poli
tică și ideologică a tovarășilor din 
cerc se reflectă de altfel în munca 
lor de zi cu zi. Ei se numără 
printre cei mai destoinici și con* 
știincioși muncitori din sector.

Exploatarea 
minieră Lupani

Z. ȘUȘTAC

anunță ținerea unui con
curs pentru ocuparea 

posturilor de :
O maiștri mineri 
@ prim-maișfri mineri 
ф tehnicieni dispeceri 

pentru transport.
Concursul se va ține în 

ziua de 22 ianuarie 1962 
la exploatarea minieri Lu
peni.

Cererile de înscriere la 
concurs se depun la bi
roul personal al exploa
tării, însoțite de : certifi
cat de naștere tip R.P.R. 
(în copie), diploma de 
absolvire (in copie) a 
școlii de maiștri, autobio
grafie.
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VORONEJ 8 (Agerpres). —
«ASS transmite :

La 7 ianuarie a luat sfîrșit Cons
fătuirea lucrătorilor din agricultura 
din zona centrală de cernoziom din 
R.S.F.S.R.. care a durat două zile. 
La lucrările consfătuirii au luat 
parte 1.100 de reprezentanți ai re
giunilor Belgorod, Voronej, Kursk, 
Lipețk, Oriov și Tambov.

I A fost dezbătut raportul pre
zentat de Dmitri Poleanski, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R., cu privire la sarcinile 
lucrătorilor din agricultură din re
giunile acestei zone în domeniul 
îndeplinirii hotărîrilor Congresului 
al XXII-lea, referitor la sporirea

------------------- 0.

PREZENTE ROMÎNEȘTI PESTE HOTARE

de către colhozuri și sovhozuri a 
producției de cereale, carne, lapte, 
și a altor produse.

Luînd cuvîntul la ședința de în
cheiere a consfătuirii, Ghennadi 
Voronov, prim-vicepreședinte al 
Biroului C.C. al P.C.U.S. pentru 
R.S.F.S.R., a recomandat să se pu
nă capăt sistemului de agricultură 
cu ierburi a cărui aplicare a adus 
un uriaș prejudiciu agriculturii.

Participanții la consfătuire au 
adoptat un mesaj adresat tuturor 
lucrătorilor din agricultura regiu
nilor zonei centrale de cernoziom, 
în care îi cheamă să lupte pentru 
obținerea unei cantități maxime 
produse la hectar.

de

Concertul luliei Buciuceanu la Moscova
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 6 ianuarie a avut loc la Clu

bul oamenilor de știință din Mos
cova un concert al mezzosopranei 
lulia Buciuceanu solistă a Teatru
lui de Operă și Balet al R.P. Ro
mine care a cîntat recent în U- 
craina și la Leningrad, bucurîn- 
du-se de succes.

Iulia Buciuceanu a cintat pentru 
prima oară la Moscova „Doina" 
de Brediceanu și „Ochi albaștri"

de Caudela. Celelalte bucăți exe
cutate sînt dintre cele mai cunos
cute : Largo de Haendel, lieduri 
de Schubert, Wolf, Dargomîjski, 
Ceaikovskî, Rubinștein, arii de 
Ponchielli, Verdi, Bizet, Massenet, 
Saint-Saens și Ceaikovskî.

Mezzosporana Iulia Buciuceanu 
a cucerit publicul prin frumusețea 
timbrului vocii și prin căldura in
terpretării. Cîntăreața a demons
trat o bună școală muzicală.

Filme romînești la festivalul 
de la Monte Carlo

Declarația conducerii 
Mișcării revoluționare 

de stînga din Venezuela
CARACAS 8 (Agerpres)
Intr-o declarație comunicată 

presei comitetul de conducere 
al Mișcării revoluționare de 
stînga din Venezuela cheamă 
la formarea unui front unit cu- 
prinzînd toate partidele de o- 
poziție din Venezuela „pe baza 
unui program democratic, 
progresist șl patriotic". In 
declarație se spune că „numai 
prin formarea unui front al 
tuturor păturilor oprimate ale 
țării îndreptat împotriva im
perialismului, latifundiarilor și 
acelora care înfăptuiesc poli
tica acestora, Venezuela poate 
porni pe calea democrației și 
eliberării naționale". Decla
rația subliniază că criza poli
tică internă se datorește în 
primul rînd guvernului. In țară 
ziarele opoziției sînt supuse 
cenzurii, sediile mișcării revo
luționare de stingă și parti
dului comunist continuă să fie 
ocupate de poliție, suspenda
rea garanțiilor constituționale 
are acum 
nent. Se 
imediată 
pentru a
acestor samavolnicii.

(S)

Vizita lui Gherman Titov 
în Indonezia

(Agerpres).DJAKARTA 8 
TASS transmite '

La 7 ianuarie 
doneziei, Sukarno și 
sovietic, Gherman Titov, însoțit de 
miniștri ai guvernului Indoneziei și 
șefi ai corpului diplomatic, au ple
cat din Makassar în orașul Bont- 
hain, situat la extremitatea cea mai 
sudică a insulei Sulavesi. Zeci de 
mii de oameni care s-au întrunit 
la un miting în piața orașului 
Bonthain au întîmpinat cu aplauze 
furtunoase pe Gherman Titov. Pre- 
zentînd pe cosmonautul sovietic ce
lor prezenți, președintele Indone
ziei, Sukarno, a amintit că el a în
conjurat de 17 ori Pămîntul într-o 
navă cosmică.

Președintele Sukarno a rostit la 
miting o amplă cuvîntare în care

a subliniat din 
mai de Olanda 
nu acțiuni militare în lupta pentru 
eliberarea Irianului de vest. Noi 
am fost întotdeauna și sîntem și 
acum gata să ducem tratative, a 
declarat președintele, însă nu vom 
accepta amînări inutile. Noi sîntem 
de acord să ducem tratative numai 
în caz dacă Olanda intenționează 
să restituie Irianul de vest Indo
neziei.

La miting au luat cuvîntul, de 
asemenea, reprezentanții 
de vest, Dimara și Koriheu, 
au chemat poporul Indoneziei 
sprijine poporul Irianului de 
în lupta de eliberare.

In aceeași zi președintele 
karno și Gherman Titov* s-au întors 
la Makassar.

©——

Conferința reprezentanților popoarelor 
latino-americane

președintele In- 
cosmonautul

nou că depinde nu- 
dacă vor începe sau

Iri anului 
care 

să 
vest

Su'

MONTE CARLO 8 (Agerpres}.
La 7 ianuarie a avut loc la Mon

te Carlo cea de-a doua zi a Fes
tivalului internațional al televiziu
nii. Printre filmele care au 
prezentate se află și filmele 
mînești ,Уărietăți muzicale" 
„Elevi în vacanță".

Referindu-se la cele două filme 
romînești prezentate în cadrul fes
tivalului, corespondentul special 
din Monte Cat lo al agenției Pran-

fost
ro

și

ce Presse subliniază primirea 
duroasă făcută celor două filme 
romînești de. către cei prezenți. 
Vorbind despre documentarul ro- 
mînesc -„Elevi în vacanță" cores
pondentul relevă că acest film a 
fost deosebit de „adevărat și plă
cut".

căl~

LA MOSCOVA

I

(Agerpres) 
se construiesc

I
în mizerie
8 (Agerpres) 

marinarilor dirt 
publicității o de-з

ln acest an 
se vor construi 
mii de locuințe

' MOSCOVA 8 
La Moscova

, în prezent 18 apartamente la 
fiecare mie de locuitori-con- 
siderabil mai

■ New York, 
Stockholm.

' In ultimii
1 milioane de
1 primit locuințe noi; 
în cursul anului trecut s-au

, mutat în locuințe noi 450.000
, oameni.
I In acest an se prevede să i
* se construiască la Moscova 
1 locuințe cu o suprafață to-
* tală de 3.200.000 m.p. In a-
' fără de acestea se vor cons- 1 
, Lui din fondurile întreprin- j 
, derilor 325.000 m.p. Un ase- ] 
I menea volum de construcții \ 
este egal cu 
mare centru

In piezent 
tă trei mii 
construcții. Industria de con
strucții din Moscova este cea 
mai puternică din U.R.S.S. In 
doi ani capacitatea ei a cres
cut de șase ori. Ea poate asi
gura construirea și < 
exploatare a unor clădiri cu 
o suprafață totală de 4,5—5 
milioane metri pătrați pe an.

Nivelul industriei de cons
trucții din Moscova asigură 
construirea în acest oraș 
pînă în anul 1980 a peste 
două milioane de locuințe.

20.000 marinari turci 
trăiesc

ISTANBUL 
Sindicatul 

Turcia a dat
clarație în care arată că 20.000 
de marinari turci trăiesc în 
condiții mizere și se află la 
cheremul patronilor. Sindicatul 
a cerut recunoașterea zilei de 
lucru de 8 ore și majorarea sa
lariilor.

(■

mult decît la 
Londra, Paris,

cinci ani două J 
moscoviți au » 

; numai •

construirea unui 
regional.
la Moscova exis- 

de șantiere de

I

darea în ' 
idiri nu

convocam paralel cu aceasta o con
ferință a reprezentanților popoare
lor latino-americane. Am hotărit 
să convocăm această conferință în 
Cuba pentru a reafirma încă o 
dată în mod solemn și public dreg, 
tul țărilor noastre la autodetermi
nare și dreptul de a refuza ames
tecul în treburile interne a fiecărei 
dintre ele întrucît aceste drepturi 
stau la baza întregii vieți interna
ționale. Conferința mai sus-men- 
ționată va avea loc în orașul Ha
vana la 22 ianuarie 1962“.

HAVANA 8 (Agerpres).
La Havana a fost dată publici

tății o declarație a mai 
fruntași ai vieții publice și oameni 
politici de seamă din țările Ame~ 
ricii Latine în legătură cu convo
carea la 22 ianuarie la Havana a 
conferinței reprezentanților popoa
relor latino-americane în apărarea 
Cubei.

In declarația semnată de genera
lul I.azaro Cardenas, fost președinte 
al Mexicului, senatorul chilian, 
Salvador Allende, Francisco Juliao, 
conducătorul Ligii țăranilor din 
Brazilia și de alții Se spune :

„In legătură cu ținerea conferin
ței consultative a miniștrilor Afa
cerilor Externe convocată de Or
ganizația Statelor Americane cu in
tenția inadmisibilă de a organiza 
un atentat la dreptul poporului Cu
ban de a-și alege liber forma de 
guvernămînt care să exprime cît 
se poate mai bine aspirațiile și 
icdalurile lui, noi am hotărit să 

------------------- -■-------------------

Vernisajul expoziției 
sovietice Ia Conakry

comerciale — industriale din Africa 
occidentală.

La ceremonia cane a avut loc 
cu acest prilej au participat A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S.; care a sosit în Guineea 
într-o vizită oficială, Seku Ture, 
președintele și primul ministru al 
Republicii Guineea și alte persona
lități.

Seku Ture și A. I. Mikoian au 
rostit cuvîntări.

A. I. Mikoian a subliniat că Par
tidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, poporul și statul sovietic nu 
au separat niciodată lupta pentru 
construirea comunismului în 
U.R.S.S. de lupta pentru eliberarea 
popoarelor coloniale; de lupta tu
turor oamenilor muncii împotriva 
exploatării și asupririi.

Guvernul sovietic, a spus vorbi
torul îp continuare; acordă un spri
jin permanent tuturor popoarelor 
care luptă pentru eliberarea na
țională, zădărnicește planurile im
perialiștilor care împiedică această 
luptă a popoarelor asuprite.

Uniunea Sovietică duce cu con
secvență o politică de respectare a 
suveranității și independenței tutu
ror statelor de neamestec în trebu
rile interne. Respectăm și dăm o 
înaltă prețuire politicii dv. externe 
de neutralitate pozitivă, a spus A. 
I. Mikoian. Această politică con
tribuie la întărirea păcii și prie
teniei între popoare, la apărarea 
libertății și independenței; la lupta 
botărîtă împotriva colonialismului 
și imperialismului.

un caracter perina- 
impune convocarea 

a parlamentului 
pune capăt tuturor

_=©=_

Viscole puternice 
în Canada

MONTREAL 8 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță 

violente viscole de zăpadă s-au 
bătut timp de peste 30 de i 
asupra întregului teritoriu 
dian, blocînd aproape complet cir
culația. Poleiul; care a acoperit li
niile ferate, a provocat deraierea 
unui tren în apropiere de Mont
real. Trei locomotive și zece va
goane au sărit de pe linie. Meca
nicii locomotivelor au fost răniți.

că 
a- 

ore 
cana-

CONAKRY 8 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 6 ianuarie în capitala Repu
blicii Guineea, Conakry, a avut loc 
vernisajul primei expoziții sovietice

In R.P. Mongolă: CPește VOluiDUl
industrialeproducției

BATOR 8 (Agerpres). 
cum transmite agenția 
în anul 1962 în R. P.

ULAN
După 

Monțame, 
Mongolă vor fi construite și date 
în exploatate peste 10 noi între
prinderi industriale.

Anul acesta; în aimacurile Hub- 
sugul și Kobdos vor fi construite 
primele hidrocentrale. In aimacu
rile Selenga și Cioibalsan vor fi 
date în exploatare două termocen
trale. In aimacul Zaphîn va intra 
în funcțiune o întreprindere fores
tieră. La Ulan Bator își vor în
cepe activitatea o fabrică de con
fecții pentru copii și o serie de alte 
întreprinderi industriale.

Concedieri de
ATENA 8 (Agerpres)
După cum anunță ziarul 

„Avghi", în întreprinderile din 
Grecia a început concedierea 
In masă a muncitorilor ca o 
premisă a apropiatei intrări 
jn yîgoare A acordului privind 
alăturarea Greciei la „Piața 
comună** vest-europeană;

multor

Pe baza măririi capacităților de 
producție a întreprinderilor exis
tente și prin construirea a o serie 
de întreprinderi industriale noi va 
crește în mod considerabil volumul 
producției industriale. Astfel, de 
exemplu; în comparație cu “anul 
1961 anul acesta extracția de huilă 
va spori cu 11,5 la sută, produc
ția de energie electrică cu 98,7 la 
sută, producția de wolfram — cu 
80 la sută; de cărămidă cu 20 la 
sută etc.

De asemenea, va crește în mod 
considerabil volumul producției 
industriei ușoare și alimentare.

o

mesa în Grecia
înanunță ziarul, 

au fost aruncați
După cum 

ultimele zile 
in stradă 1.500 rde muncitori 
de la fabrica de îngrășăminte 
din Pireu, 113 muncitori de 
la atelierele ceramice din A- 
tena, iar societatea „Idrex" S 
anunțat concedierea altor 800 
de muncitori.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚI AI Petroșani, Sfc. GS. вКеог|$іі~Ое| nt 56. TcL interurban 322 йигояіаг 269.

PR06RAM DE RADIO
„ 10 ianuarie
PROGRAMUL I. 7,00 Radio

jurnal. Sumarul presei centrale,
7.15 Mici piese distractive de es
tradă, 8,00 Din presa de astAz.i, 
8,30 Concert de dimineață, 9,00 
„Buchet de melodii" -- muzică 
ușoară, 10,08 Teatru la microfon : 
;,Napoli, orașul milionarilor", co- 
medie de Eduardo de Filippo, 
11,38 Muzică instrumentală* 12,00 
;,Cîntece din folclorul nou și jo" 
curi populare romînești" 12,30 Mu
zică de estradă de compozitori Sa- 
vietici, 13,05 Cîntece de Gheorghe 
Șoima, 14,00 Răsfoind albumul de 
operete, 14,30 Răsună cîntecul și 
jocul pe meleagurile patriei, 15,10 
;,Programe muzicale aluătuite de 
ascultători", 15,42 Concert de mu
zică ușoară romînească, 16,15 Vor
bește Moscova ! 17,15 Muzică de 
estradă, 17,30 In slujba patriei, 
18,00 Melodii populare romînești 
și ale minorităților naționale, 19,25 
Formații artistice de amatori frun
tașe, participante la cel de*al VI- 
lea concurs pe țară, 20,30 Festiva- f 
Iul Liszt-Bartok 1961, 22,30 Melo
dii populare romînești. PROGRA
MUL II. 12,55 Muzică ușoară, 
13,25 Muzică populară romînească,

. 14,03 Muzică de estradă, 15,00 Mu
zică populară din țări socialiste,
16.15 Din cîntecele poporului in
donezian, 16,30 Melodii de dragos 
te, 17,00 Muzică din operete, 18,05 
Din creația compozitorului Elly 
Roman 19,00 Din viața de concert 
a Capitalei, 19,40 Muzică ușoară, 
20,00 Vitrina cu noutăți de muzică 
ușoară (reluare), 20,40 Din creația 
corală a compozitorilor noștri îna
intași, 21,20 Muzică populară ro
mînească, 22,45 Cîntă orchestra de 
estradă a Radiodifuziunii germane.
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CINEMATOGRAFE

10 ianuarie
PETROȘANI — AL SAHIAî 

Mecanicul conducea trenul ; LO- 
NEA : Insula fără 
CAN : Rozemarie. 
cinematografelor 7 
Petroșani, Livezeni,
peni și Bărbăteni n-au trimis pro
gramarea filmelor pe luna decern' 
brie).

nume ; VIJL- »
(Responsabilii 

Noiembrie — 
Crividia, Lu*
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