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Hotărirea minerilor de Ia vulcan de a se alătura ini
țiativei fumaliștilor din Călan a găsit un larg sprijin din 
partea conducerii tehnice și politice ca să fie dusă la în
făptuire.

Fotoreporterul nostru a fixat momentul cînd conduce
rea tehnică a minei Vulcan, împreună cu tovarășii din co
mitetul de partid și comitetul sindicatului, au studiat po
sibilitățile tchnieo-materiale pentru realizarea în anul a- 
cesta a unor indici la nive Iul anului 1965.

Din munca obștească a femeilor 
Bilanțul unei activități 

entuziaste
O dată cu sfîrșitul anului

1961, comitetele și comisiile 
de’ femei din Valea Jiului au 
încheiat o perioadă de muncă 
rodnică. In cursul anului care 
a trecut, femeile muncitoare, 
intelectuale și gospodine au 
obținut importante realizări 
obștești. Ele au participat cu 
entuziasm în tot cursul anului 
trecut la lucrări gospodărești 
de înfrumusețare a localită
ților Văii Jiului, au amenajat 
ronduri de flori, zone verzi 
și solare pentru copii în noile 
cartiere. Femeile au muncit la 
recondiționarea lenjeriei spi
talelor, au sprijinit colectivele 
de deservire ale cantinelor de 
ajutor popular în pregătirile 
de iarnă. La aceste acțiuni au 
participat in total 11.000 de 
femei, care prin lucrările exe
cutate au realizat în cursul 
anului 1961 o economie de 
738.000 lei.

O dată cu începutul anului
1962, activitatea obștească a 
femeilor cunoaște un nou a- 
vint. Așa cum prevede planul 
de muncă al Comitetului oră
șenesc al femeilor din Petro
șani, în primul semestru al a- 
cestui an femeile din Valea 
Jiului vor efectua 13.000 ore 
de muncă obștească îndeosebi 
în cadrul acțiunilor de primă
vară pentru înfrumusețarea 
localităților Văii Jiului.

Comitetul orășenesc al femei
lor, comisiile de ffemei își în
tocmesc dările de seamă pre
cum și planurile de muncă ca
re vor fi dezbătute cu prile
jul noilor alegeri.

ide

Crește numărul 
cititoarelor

Comitetele și comisiile 
femei din Valea Jiului desfă
șoară o bogată activitate e- 
ducativă. ih cursul anului 
trecut în cartierele, străzile 
și cătunele din Valea Jiului 
au funcționat 380 de cercuri 
de citit. Numărul acestor cer
curi a 
trecute 
misiile 
ța lor
care participă în total 8700

crescut în cursul lunii 
cu 20. In prezent co

de femei au în eviden- 
400 cercuri de citit Ia

РЕ ТЕМЕ COMERCIALE

Activitatea de 
la un nivel 

in Valea Jiului comerțul so
cialist s-a dezvoltat neconte
nit in ultimii ani. Cifrele o- 

fglindesc mai grăitor decît orice 
^creșterea continuă a număru-

desfacere — 
mai înalt!

lui magazinelor și a volumu 
lui de mărfuri desfăcute popu
lației. Iată ce spun ele numai 
pentru sectorul alimentar și 
industrial.;

Creșterea numărului 
magazinelor comerțului 

socialist

Sporirea volumului 
mărfurilor vîndute 

populației
1948 — 21 magazine, 33.015.000 lei
1949 — 28 magazine, 82.882.000 lei
1952 — 58 magazine, 107.471.000 lei
1957 — 244 magazine. 343.000.000 lei
1962 — 300 magazine 420.000.000 lei

fi predate 
Primul va 
blocul nr. 

Prin darea

Activitatea comercială se 
îmbunătățește continuu : se 
modernizează unitățile de des
facere, se introduc noi forme 
de deservire, pentru ca apro
vizionarea oamenilor muncii 
să se desfășoare in condiții 
tot mai bune.

Pentru anul 1962 este pre
văzut ca O.C.L. Alimentara 
Petroșani să execute reparații 
capitale la 6 magazine, iar re
parații curente la alte 38. La 
un număr de 6 magazine (61 
și 77-Lupeni, 44-Vulcan, 4, 5 
și 15-Petroșani) se va intro
duce iluminatul fluorescent. 
Unitățile de desfacere vor fi 
dotate cu 15 dulapuri frigori
fice, 16 vitrine V.F.A., 14 fe- 
răstraie mecanice pentru tăiat 
carne-oase la măcelării, agre
gate de prăjit, măcinat, dozat 
cafea, mașini de tăiat me
zeluri.

Amenajări, dotări, înnoiri 
vor cunoaște șl unitățile de 
desfacere a produselor indus
triale. Merită subliniată pre
ocuparea conducerii O.C.L. 
Produse Industriale Petroșani 
pentru asigurarea unui aspect 
interior cit mai plăcut și a 
unei deserviri cît mai bune 
in cadrul magazinelor. Astfel, 
la 8 magazine se va introduce 
iluminatul fluorescent, unele 
unități vor fi reprofilate, vor 
fi înființate 22 
bună deservire.

...Vizitezi cu 
zinul alimentar 
Viscoza-Lupeni, 
produse

spune insă 
bufetul „Jiul" 

magazinele 
în blocurile 

Uricani

despre 
din 
noi 
din 
în 
ri-

brigăzi r.-oi de

Au început alegerile 
comisiilor de femei

In prezent în viața comi
siilor de femei are loc un e- 
veniment important. Incepînd 
din 10 ianuarie a. c. și pînă la 
1 martie 1962 au loc alegerile 
comisiilor de femei din cir
cumscripții, iar între 1 mar
tie — 1 mai se vor desfășura 
alegerile comitetelor de femei. 
Cu prilejul alegerilor, comi
siile de femei Își vor analiză 
activitatea desfășurată în pe
rioada de la alegerile trecute 
și pînă in prezent, vor stabili 
noi acțiuni obștești, măsuri 
pentru intensificarea muncii 
educative în rîndul femeilor.

Pregătirile pentru noile ale
geri ale comisiilor de femei se 
desfășoară din plin. In urma 
instructajului făcut de către

(Continuare în pag. 3-a)
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In cursul celei de a doua jumă
tăți a lunii ianuarie, constructorii 
de pe șantierele Văii Jiului își 
concentrează atenția și eforturile 
spre predarea în folosință a noi 
obiective.

Pe șantierul Viscoza — Lupeni, 
lotul maistrului Hevele Mihai exe
cută ultimele retușări la blocurile 
nr. 28 și 31, avînd un total de 56 
apartamente, pentru a 
încă săptămîna aceasta, 
fi gata pentru recepție 
31 cu 24 apartamente.
în foIoSnță a celor două blocuri 
se încheie construcția cvartalului 
Viscoza, în partea așezată pe ma
lul stîng al pîrîului Braia.

In Petroșani, pe șantierul С. I. 
Parhon, echipele lui Șvarț loan, 
Popescu Gheorghe, Volintiru Ma
rin și altele execută zugrăveli, vop
sitorii, mozaicarii și alte lucrări 
la blocul A, pentru a fi predat în 
cursul lunii ianuarie. La lotul ins
titutului, sub îndrumarea maistru
lui Cementi loan se fac ultimele 
amenajări pentru 
studențesc cu 
în folosință

Alături de 
tructorii din 
Bețivu loan, 
vel și Vasiu
rile la grupul noilor laboratoare, 
care va fi dat și el în folosință 
șăptămînile viitoare.

plăcere maga- 
de la blocurile 

unitatea 
electro-tehnice

Vulcan, magazinul de textile 
nr. 1 Petroșani și 'multe altele. 
Ceea ce caracterizează aceste 
unități — funcționînd în lo
caluri noi sau vechi - este 
rînduiala, curățenia.

Ce poți 
unități ca 
Petroșani, 
amplasate
Petrila, Petroșani, 
care gestionarii respectivi 
dică stive de lăzi, ori despre 
magazinele de încălțăminte — 
adulți și copii din Petroșani 
—, unde cumpărătorul este 
întîmpinat de adevărate ex
poziții de... cutii goale ?

Oare este așa de greu pen
tru lucrătorii de la bufetul 
„Jiul", bufetul. „Expres" să 
asigure un aspect interior mai 
atrăgător localurilor ?

Acum , depozitele sînt pline 
de mărfuri, se modernizează 
rețeaua de desfacere, se intro
duc forme noi de deservire. 
Activitatea comercială se ri
dică la un nivel tot mai înalt. 
In practicarea unui comerț ci
vilizat lucrătorii comerciali 
sînt chemați să-și aducă con
tribuția. Buna întreținere a lo
calurilor, curățenia, aranjarea 
cu gust a mărfurilor, atenția 
față de cerințele cumpărăto
rului. pentru ca el să plece 
mulțumit din magazin — toa- 

' te acestea țin de estetica co
merțului nostru' socialist, aflat 

' în plină dezvoltare pe an ce 
1 trece și pus în slujba oameni

lor muncii.
.MiHAI ȘTEFAN

ca noul cămin 
330 locuri să fie dat 
săptămîna viitoare, 
aceste obiective, cons- 
echipele conduse de 
Kinal loan, Rus Pa- 
loan, execută finisă- Cazan Stelian, Rusu Iulian și Săbău. loan fac parte din 

brigada minerului Apostol Vasi le de Ia sectorul I al minei Uri
cani, una dintre cele mai harnice brigăzi de mineri din Va
lea Jiului. Iată-i citind ziarul înainte- de intrarea în mină.

Unul dintre mijloacele efica
ce de luptă împotriva prafu
lui silicogen ce se degajă la 
lucrările de pregătiri în steril 
este aparatul Nemcek de cap
tat praful pe cale uscată.

IN CLIȘEU: Muncitorul Fe- 
nyedi Zoltan de la U.R.U.M.P. 
lucrînd la confecționarea unui 
aparat Nemcek.

I

Toamna •• as
cultat uimită zgo
motul iernii, ,ca
re se cobora de 
sus de la munte înfășurată în man
tie de nea împodobită cu țurțuri 
de gheață. Numai muntele priveș
te moborît și. nepăsător dezlănțui
rea sălbatică a naturii. Multe a 
văzut bătrîmd în viața lui l...

Intr-o zi au venit la el oameni. 
Aceștia n-au stat să-i contemple 
frumusețea sălbatică- Au început 
să se afunde cu lăcomie spre ini 
та lui. Acolo muntele avea as
cunsă o mare bogăție : cărbunele. 
Cei care scoteau această mare bo
găție nu o scoteau pentru ei ci 
pentru alții. Intrau în adîncuri cînd 
geana nopții se îngîna cu ziua și 
ieșeau de acolo noaptea tîrgiu, cînd 
secera galbenă a lunii strălucea 
tristă pe cer.

Minerii aceștia, cu fața pămîn- 
tie își scăldau trupul în apa rece 
și. tulbure a fiului care curgea la 
vale blind. Murmurul lui vroia 
parcă să fie părtaș la suferința lor. 
Anii se torceau pe-dl vremii rne-

rjn inima питіе hti
unul mai negru decît altul. Truda 
celor din adîncuri era din zi in 
Zi mai apăsătoare. Uneori adîncul 
se, cutremura nemilos oprindu i 
acolo pentru totdeauna...

rector" s-a prezen- J 
tat 
care 
bine

un miner ♦ 
trudise mai ♦ 
de 20 de ♦

/с.
"s J

Dar într-o zi mina a fost în
chisă. Domnii numai aveau ne
voie de ea. Aveau mașini, vile 
elegante, bani, mulți ; bani.

De cei de pe urma cărora se 
îmbogățiseră, acum nici nu le mai 
păsa. A doua zi după ce mina 
fusese închisă, iar muncitorii râ
mași pe drumuri, la „domnul di-

ani în adînc.
Directorul

birou. Prin fumul de havană aro
mată l-a întrebat alene ce dorește.

— Domnule director sînt șomer, 
acasă am 6 copii, unul mai mic 
decît celălalt, n-am mei o lescaie 
în buzunar. în casă mei o bucată 
de pîine. Trebuie să muncesc 
domnule director, gîndiți-vă 
dumneavoastră am copiii...

Domul director a rămas' cu 
virea ațintită undeva într-un 
al frumoasei 
să arate că 
început apoi 
lui groase în

A scos apoi din portmoneu o 
bancnotă de 5 lei. l-a întins-o lui 
Mihai — minerul.

— E tot ce-ți pot da — a ros
tit el.

abia , l-a primit în

Ș>

pri- 
colț 

sale încăperi. Vroia 
știe să „cugete". A 
să bată cu degetele 
masa de nuc...

♦ 
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦

♦
♦
♦

♦ 
♦ 
♦ 
«
♦

MARIN CALIN

(Continuare în pagi 3-a)

♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦

♦

л
♦
4
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
*
♦
♦
♦
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F O T В A i_
Fotbaliștii din Lupeni 
se antrenează intens

Deși de obicei în perioada de 
iarnă echipele de fotbal intră ÎC- 
tr-o scurtă vacanță, jucătorii de la 
Minerul Lupeni n-au întrerupt an* 
trenamentele. Cu tot timpul nefa
vorabil, ei au continuat antrena
mentele în aer liber. Sub îndru
marea și supravegherea antreno
rilor Vetter loan și Marky Alexan
dru, în perioada 26 noiembrie 7 
ianuarie, jucătorii au făcut cite trei 
antrenamente săptămînal. Inceplnd 
cu 7 ianuarie, echipa a intrat te
meinic in perioada de pregătite, 
fădnd antrenamente de cinci ori 
pe «ăptămină. Antrenamentele au 
drept scop îmbunătățirea condiției 
fizice, precum și îmbogățirea cu
noștințelor tehnice și tactice.

Potrivit planului de antrena
mente, inceplnd cu 21 ianuarie, 
vor avea loc cu regularitate jocuri 
«coală și de verificare. Aceste jo
curi se fac cu scopul omogenizării 
echipei, găsirii celei mai bune 
formule care să asigure un bun joc 
de ansamblu și eficace.

Spre a imprima echipei un stil 
de joc modern, potrivit indicațiilor 
date de Federație, s-au ținut cu 
regularitate ședințe teoretice pri
vind noua orientare în joc, lecții 
Urmate de seminarii. Pozitiv este 
faptul că întregul lot participă cu 
regularitate la antrenamente, toți

Elogiile presei
ce specialitate

Turneul echipei de fotbal 
Petrolul Ploiești In Indonesia 
й R. D. Vietnam se apropie 
de îflrșlt. Peate tot unde a 
evoluat echipa petroliștilor, 
presa i-a aduă numai elogii 
pentru jocul corect șl tehnic 
practicat, joc care a adus 
componențllor ei mii de a- 
piauze șl multe victorii. Re
cent, echipa a jucat la Hanoi 
cu reprezentativa armatei 
populare a K. D. Vietnam. 
Confirmînd buna reputație de 
oare se bucura, fotbaliștii de 
la Petrolul au Ieșit din nou 
Învingători cu 3—1.

jucătorii se străduiesc să-și Îm
bogățească cunoștințele tehnice și 
tactice, să albe o bună condiție 
fizică.

Cu cît se apropie data Începerii 
campionatului, antrenamentele spo
resc în intensitate tinzlndu-se ca 
începerea returului că găsească 
fiecare jucător în formă bună de 
ioc. Tot tn vederea omogenizării e- 
chipei, între 18—26 februarie Mi
nerul Lupeni are în perspectivă un 
turneu in R.D. Germană.

Pe lingă ridicarea măesfrici spor* 
tive, toți jucătorii caută să-și îm
bogățească nivelul de cunoștințe 
politico-ideologice. In acest scop ei 
au fost încadrați în anul II al în.- 
vățămîntului politic organizat de 
U.C.F.S., special pentru sportivi.

Pregătindu-se cu aceeași seriozi
tate ca și pînă acum, nu încape 
îndoială aă echipa Minerul Lupeni 
va obține noi succese în returul 
campionatului, succese care s-o scu
tească de emoțiile retrogradării.

UN NOU SUCCES 
AL D INAMOV IȘTI LOR
Echipa Dinamo București in 

prezent Iși continuă tur
neul Început in insula Cipru. 
In meciul disputat recent la 
Nicosia, m compania echipei 
Apoel, dinamoviștii au in. 
vins cu categoricul scor de 
5—-Q,

—©ж=-

Steaua — învingătoare 
la scor

In cadrul pregătirilor pen
tru returul campionatului ca
tegoriei A, echipa de fotbal 
steaua din București a Între
prins un turneu in Orientul 
Apropiat. Jucint la Damasc 
cu selecționata Armatei sirie
ne, fotbaliștii noștri au învins 
cu scorul de 6—0. Echipa 
Steaua a ciștigat toate întîl- 
nirile disputate pînă acum în 
recentul turneu.

Turismul este un sport ce se practica m toate anotim
purile. В și normal. Natura e frumoasă Întotdeauna. Ea nu-șl 
dezvăluie Insă frumusețile decit celor temerari. Unde sint cele 
mai frumoase priveliști cam gr eu de spus. După cum se vede 
din clișeu și cele de la „Lacul roșu" Incintă ochiul.

echipă care se afirmă

E BINE SĂ
• Arbitrul veghează Ia aplicarea 

regulilor jocului.

• Deciziile sale, în măsura In 
care privesc rezultatul jocului, sltlt 
fără drept de apel.

• îndeplinește funcția de cro- 
nometror și se îngrijește ca jocul 
să aibe durata reglementară sau 
cuvenită.

• El va adăuga la durata unei 
reprize orice pierdere de timp da
torită unui accident sau oricărei 
alte cauze.

• Are dreptul de a opri jocul 
atunci ci nd sînt încălcate regulile, 
de a suspenda sau întrerupe defi
nitiv partida, dacă va găsi necesar, 
din cauza vremii, a intervenției 
spectatorilor sau din alte cauze.

• Va avertiza pe jucătorul iau 
jucătorii care au o purtare nete* 
giementară sau atitudine necuviin
cioasă ți-i va elimina in caz de 
recidivă.

• Nu va îngădui nimănui, cu 
excepția jucătorilor ți arbitrilor de

ȘTIM CA...
tușă, să pătrundă pe teren fără aua 
torisația sa.

• In caz de accident apreciat ca 
serios, el va întrerupe jocul. va 
dispune transportarea jucătorului 
lovit în afara terenului și va relua 
imediat jocul.

• La accidentări ușoare, el ou 
va întrerupe partida de cit atunci 
cînd mingea va înceta de a mai fi 
în joc (ipse in aut de margine sau 
de poartă, se comite o infracțiune).

- Poate — în virtutea dreptu
lui dat de regulament — să ex‘ 
ciudă de pe teren, fără un avertis
ment prealabil, pe orice jucătQt 
care se face vinovat de pururt 
violentă.

• Decide dacă mingea este 
conformă cu prevederile regula
mentare.

• Dă semnalul de reluare a j«a 
cuiui după fiecare oprire.

Deci orice comentarii ale spec
tatorilor la adresa deciziilor «rbi* 
trului sînt de prisos.

♦
*
♦
♦

:Ar fi bine să se dezmorțească! 
și președintele j

♦
♦
♦
♦*

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦ ____ __________________________
î nerul. De cum a venit iarna, pe
♦
♦

INSTANTANEE

Pînă acum, iarna asta a ținut 
parcă dinadins să fie vitregă pen
tru iubitorii sportului cu schiurile 
și cu patinele. A adus ea, e ade
vărat, o porție de zăpadă de se 
părea că o să ajungă pînă la pri
măvară, dar soarele s-a dovedit 
mai puternic așa că, în cileoa zile, 
mantia albă a zăpezii a dispărut 
ca prin farmec. Apoi au urmat 
Zile geroase incit fi schiorii s-au 
consolat punîndu-și patinele pe 
picioare. Pentru iubitorii sporturi
lor de iarnă din Aninoasa, nu 
iarna a fost însă cea mai vitregă 
ci inginerul Popescu Dumitru, pre
ședintele asociației sportiva Mi'

la magazia cu materiale sportive 
s-au perindat mulți amatori de 
schi și patine.

— Echipament și schi vă ru
găm — cereau ei.

— Am, dar nu vil pot elibera 
fără aprobare de la tovarășul in-

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ fwz Popescu.
♦
«
♦
♦

♦
♦
♦
*

♦
♦
♦
♦
♦

Cei care auzeau aceste cuvinte 
făceau calea întoarsă de la maga
zie fi se îndreptau spre biroul pre
ședintelui asociației.

— Vă rog un bon pentru echi
pament sportiv.

— Acum n-am timp — răspun
dea oarecum supărat inginerul Pe ♦ 
pescu. Z

♦

•
~~ Păi atunci cum si facem * 

Sport tovarășe președinte І — сіи- ♦ 
iau sportivii să-l lămurească.

— Nu înțelegeți odată ci n-am J 
timp — li apostrofa el. J

— Atunci cînd si practicăm ♦ 
sporturile de iarnă ; la primăvară ? Z 
Că vedeți și dumneavoastră, alții Z 
au făcut lucruri frumoase în în- ♦ 
trecerile din cadrul Spartachiadei ♦ 
de iarnă iar noi... «

— Ce mă interesează pe mine ♦ 
cînd faceți schii și patinaj, ori ca ♦ 
fac alții. Eu unul n-am timp să Z 
mă ocup de asemenea mărunțișur, ț 
— și cu asta președintele asocia- ♦ 
liei a considerat încheiată discuția. e

Iubitorii schiului și patinajului Z 
din Aninoasa s-au întors cu buze * 
le umflate pe la treburile lor. E- • 
cbipamentul stă aranjat frumos în ♦ 
rafturile magaziei spre mulțumirea Z 
neamului șoricesc care îți găsește* 
culcuș călduț în el, și a moliilor ♦ 
care abia așteaptă să vină primă- ?, 
vara să se dezmorțească fi si se * 
ospăteze pe săturate din el. Ar fi ♦ 
bine să se dezmorțească din stepă- • 
sare și președintele asociației sțfor- * 
tive din Aninoasa. *

CKISTEA DUMITBU ♦ 
Aninoasa ♦

Sport turism

Toamna anului 1959 încă nu și 
anunțase în mod oficial sosirea. 
Jucindu-se printre ramuri, vîntul 
desprindea însă din cînd în cînd 
cite o frunză îngălbenită, semn că 
vara nu mai avea multe zile de 
trăit. Din calendar s-a mai rupt 
o filă, iar cea rămasă arăta că ne 
aflăm în 15 septembrie. In aceasta 
», la Școala medie mixtă din Pe
troșani a luat ființă o echipă de 
handbal în 7. Componentele ei, fe
te între 14—15 ani, au început 
antrenamentele sub îndrumarea 
neobositului profesor Bartha Eugen.

— O să îmbătrînim pînă învață 
puștoaicele să joace handbal — 
spuneau scepticii.

Venind parca să confirme afir
mația scepticilor, după două luni, 
tinăra echipă a elevelor din Pe
troșani a participat la prima edi
ție a Cupei Olteniei, unde fetele 
au suferit infrîngeri. Experimen
tatele jucătoare de la Știința Ti
mișoara au marcat nu mai puțin 
de 23 de goluri, încheind partida 
cu elevele din Petroșani cu scorul 
de 23 la 1. Au jucat apoi cu sibi- 
encele care au ieșit învingătoare 
cu scorul de 22—0, iar apoi, cu 
selecționata orașului Craiova în fa
ța cărora petroșănencele au cedat 
cu 13—1. Trei jocuri, 58 de go
luri primite și doar două marcate. 
Cu un asemenea palmares, nu ti de 
thifare că nici cei mai hotărîți

7 din
șanse

înfrîn-

suporteri ai handbalului în 
Petroșani nu prea vedeau 
mari de viitor.

In loc să le demoralizeze, 
gerile le-a ambiționat și mai mult
pe handbalistele din Petroșani. An
trenorul Bartha a știut să le im
prime încrederea în forțele pro
prii, sâ le îndrume pașii spre măes-
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tria sportivă. Bineînțeles că echipa 
a mai gustat de multe ori din cu
pa amară a infringed! însă ca joc 
se apropia de nivelul adversarelor.

In zilele de 17—18 decembrie 
1960, deci după un an și două 
luni de la înființarea ei, echipa a 
participat la cea de a 11-a ediție 
a Cupei Olteniei. Craiovencele, în
vingătoare cu 13—1 în ediția ante
rioară au fost învinse cu 7—4 de 
elevele din Petroșani, iar cele din 
Tg. Jiu cu 20—5. Cîștigătoarea 
Cupei Olteniei urma s-o desem
neze meciul decisiv dintre Ș.S.E. 
Petroșani ți C.S.M. Reșița. Scor 
fina! 10—10. Ambele echipe acu
mulaseră 5 puncte, marcaseră 37, 
dar primind 19 goluri față de cele 
18 ale echipei din Reșița, elevele 
din Petroșani au trebuit sâ se mul
țumească св locul П. Pesimiștii au 
început să devină optimiști, iar nu-

mărul suporterilor creștea de 
meci la meci, îneît acum nu mai 
loc. E drept că acum echipa joacă 
în categoria A, numătîndu'se prin
tre cele mai bune 10 echipe ale 
țării.

Cine nw-și amintește de primul 
meci de categoria A. Elevele în- 
tîlneau pe Știința București, cam
pioana Europei. Doar acest titlu 
era suficient să sporească emoțiile 
debutantelor și ale suporterilor, 
care, de fapt, veniră la teren con
vinși că echipa lor favorită va fi 
înfrîntă. Cu atît mai mare a fost 
bucuria cînd fluerul finai al arbi
trului consfințea victoria petroșă" 
nencelor cu scorul de 11—5. A 
fost de fapt singura înfringere a 
Științei București în turul cam
pionatului,

Incheietea turului a găsit echipa 
Ș.S.E. Petroșani pe locul 7 în cla
samentul celor 10 echipe care par
ticipă la campionat. Dacă întrebi 
pe oricare suporter ce-i caracteristic 
echipei îți va spune fără șovăială : 
Tinerețea și puterea de luptă.

Și e mult, mult adevăr in aceste 
cuvinte. Lia Duncea, un portar ce 
a stirnit de nenumărate orî ropo
te de aplauze n-are decît 16 ani 
Vîrlan Gabriela goalgeteml echipei, 
cu 13 puncte marcate în tur are doar 
17 ani. Ea și Nemeș Magdalena 
care are doar 16 ani au fost che
mate să participe la antrenamen-

la 
au

I

tele lotului național, Chete Emilia, 
Mariana Gătărău, Rădulcscu San
da. căpitanul echipei, Anițescu Ma
ria, Eisier Clara, Ocneanu Viorica, 
Munteanu Elena și celelalte com
ponente ale lotului, toate sint ti
nere. Acest luau îi confirmă și 
media de vîrstă de 17 ani a echi
pei.

Toate acestea dovedesc că Ș.S.E. 
Petroșani este o echipă cu mari 
perspective, care se afirmă, iar 
componentele ei, sub îndrumarea 
profesorului Bartha Eugen se stră
duiesc să-și îmbogățească neconte
nit cunoștințele tehnice ți tactice, 
să-și dezvolte condiția fizică. In 
vederea reînceperii campionatului 
echipa a făcut deja mai multe an
trenamente. Cu cit ziua de 1 apri 
lie, data începerii campionatului, 
se apropie, antrenamentele sporesc 
ca număr ți intensitate. Întreaga 
echipă se antrenează cu seriozitate 
pentru ca în retur să obțină noi 
succese In apriga dispută, Sâ aveți 
noi succese tinere handbaliste.

D. CJUȘAN

EDUCAȚIE FIZICA
TEORIA EDUCAȚIEI FIZICE 

—Sub redactarea generală a lai 
A. D. Novikov și I. P. Mat
veev. Traducere din limba ru
să. Ed. U.c.F.S. — «4 pag. 

— 12,40 lei.
ȘAH
Ichim Traian, BOTVINNIK — 

TAL. — Meciurile pentru cam
pionatul mondial de sah. Ed. 
U.C.FJS. 192 pag. — 4,90 lei.

GHIDURI — CĂLĂUZE
Panighianț E., DELTA DU

NĂRII ȘI RAZELMUL („Că- 
iăuaa turistului"). Ed. U.C.F.S. 
136 pag. plus o hartă in afara 
textului — 10 lei.

PE SCURT DESPRE ROMÎNIa 
—Lucrarea cuprinde succinte in
formații geografice, istorice, e- 
conomlce, culturale, artistice 
etc. Ed. Meridiane, 112 pag. 
cu o hartă in afara

■ 8 iei.
textului

Știința București —
Așteptat cu viu interes, me

ciul retur din cadrul sfertu
rilor de finală ale „Cupei cum 
pionilor europeni" la hand
bal In 7 femei dintre echipele 
bacureștene ștllnta și Rapid 
s-a terminat la egalitate: 
4—4. învingătoare 1П primul

Rapid București;
meci cu 10—8, echipa 
cîștigătoarea de anul trecut a 
popularei competiții, s-a cali
ficat in semifinală. Iubitorii 
handbalului din Valea Jiului, 
ca și din întreaga țară, И li
totă să cucerească din nou 
prețiosul trofeu.

4-4
Știința,
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Cărbune mult dar și... de calitate I
llo iert de i ѵііші tare ii ii-a uimi 

inta atlitilalea
La toate exploatările minie

re din Valea Jiului se duce o 
luptă susținută pentru Îmbu
nătățirea calității producției. 
Brigăzile de mineri de la aba
tajele cameră sau frontale 
șl-au fixat ca obiectiv princi
pal in Întrecere extragerea 
unui cărbune curat, fără șist 
vizibil in ei. Cuvinte de laudă 
aduce recepția de la mina Vul
can despre brigăzile conduse 
de minerii Coste* loan, Drob 
Gheorghe, Karacsonyi Iosif 
care trimit la suprafață căr
bune mult și de bună calitate. 
In prima decadă a lunii ia
nuarie aceste brigăzi n-au a- 
vut rebutat nici un vagonet 
de cărbune pentru șist. De a- 
semenea, membrii brigăzii lui 
Nicoară loan, care înainte 
erau recunoscuțl în privința 
cantităților mari de steril pe 
care le trimiteau la suprafa-

DIH NOHU 8Щ 
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(Urmare din pag. l-a)

de femei. Printre cercurile de 
citit fruntașe se numără cele 
conduse de tov. Hajdu alena 
din Petroșani, sepes susan* 
și Lețan Ana din Lupeni, Ho
te* Elena șl Mocanu Klena din 
Urlcani, Konk Eugenia și is- 
lal iuliana din Vulcan și al
tele. In prezent in cadrul cer
curilor de citit se citesc dife
rite lucrări editate de Comi
tetul Național al Femeilor pe 
teme ca : „O călătorie în vii
tor : patria noastră în 1965", 
„Puterea exemplului părinților 
in educarea copiilor" și altele.

Lectoratele pentru femei, 
în plină activitate

Din toamna anului trecut 
In Valea Jiului iși desfășoară 
activitatea 7 lectorate pentru 
femei care sînt frecventate de 
$13 femei muncitoare șl gos
podine. Femeile audiază In 
cadrul lectoratelor conferințe 
pe diferite teme de cultură 
generală, științifice, sanitare, 
pedagogice etc. De la deschi
derea lectoratelor au fost ex 
puse conferințe pe 4 teme.

în cadrul lectoratului pen
tru femeile din Petroșani, de 
pildă, au fost expuse confe
rințe de către medicul Xovi- 

' pale Ioana in legătură cu igie
na femeii, șl profesoarele Vio
rel Elena și Sziiagyi Agata.

„>шфав—

De la tavan la vatră
Zilele trecute am vizitat o bru

tărie, secția nt. 28 a întreprinderii 
de industrie locală „6 August” — 
Petroșani. Constatările făcute aici 
sînt neplăcute. O zicală minereas
că spune că „meseria începe de la 
vatră și se termină la tavan". In 
brutărie însă i trebuie să spunem 
invers: „meseria începe de la ta
van și se termină la vatră’1.

Tavanul brutăriei vizitate este 
rupt și noroc că butoiul de moto
rină este fixat în așa fel ca să 
țină ca o armătură și tavanul clă
dirii. Altfel de mult s-ar fi pră
bușit. Dat bici butoiul nu poate 
să mai țină prea mult pentru că o 
face de vreo 3 ani, lucru care de 
fapt a fost sesizat conducerii în
treprinderii „6 August" nu odată.

Tavanul încă s-ar mai ține dar 
ce ne facem cu vatra că de acolo 
ies șobolani și încă în număr nu 
prea redus.

Reclamațiile în acest sens cresc 
zilnic dar rezolvarea problemei 
întirzie. Nu știm inginerul șef al 
întreprinderii, tov. Nicolau, ce mai 
așteaptă de nu ia măsuri pentru 
repararea cjădirii. Nici indiferența 
SANEPID ului din Petroșani față 
de „activitatea" șobolanilor, nu se 
explică nici cum.

Aproape în aceeași situație se 
prezintă și celelalte brutării din 
Petroșani unde gospodinele duc 
pîinea la copt.

ВАКА MIHAI 
Petroșani 

ță o dată cu cărbunele, dau 
acum o producție de bun* ca
litate.

Din păcate la mina Vulcan 
mai slnt brigăzi de mineri 
care nesocotesc frămlritărlle 
întregului colectiv și, în loc 
să-și facă conștiincios datoria, 
trimit din abatajele lor căr
bune cu mult șist. Un exem
plu în această direcție îl con
stituie brigada de mineri con 
dusă de Gagy Ioan din secto. 
rui I. in urma probelor de ca
litate luate la culbutorul se
parației Vulcan, la 3 ianuarie 
s-au găsit 160 kg. steril intr-un 
singur vagonet cu cărbune 
trimis de această brigadă. 
Cantități asemănătoare da șist 
au fost găsite și in zilele de 
3 și 6 ianuarie.

In cadrul sectorului II bri
gada minerului Moraru Nico- 
lae este cunoscută prin can
titățile mari de cărbune ce le 
extrage zilnic In plus din tt- 
bataj. Tot atit de bine cunos
cută este această brigadă și 
ln privința slabului interes 
ce-1 manifestă cînd e vorba 
de calitatea producției. La 
probele de oalltate efectuate 
în zilele de 3, 4 șl 5 ianuarie, 
de exemplu, s-a găsit Intr-un 
singur vagonet peste 100 kg. 
de steril.

A lupta pentru o calitate 
bună a producției este d da
torie de onoare pentru fieca
re om al muncii. Acest lucru 
trebuie știut și de membrii 
brigăzilor conduse de Gagy 
loan, Moraru Nicolae, Bor dea 
Emanoil și alții de la mina 
Vulcan care nu acordă aten
ția cuvenită calității cărbune
lui extras.

Să dăm cărbune mult dar 
șl... de calitate.

C. MATBBSCU

întreaga producție de bobine a fabricii „Vizcesa"-Lupeni 
trece prin mîlnile harnicelor muncitoare de la secția spălare.

Iată două din acestea — Hogman Ana și Jurița Elisabeta, 
preocupate cu spălarea bobine lor.

Trenul a ajuns cu bine la destinație
g Noapte de ianuarie. Mercurul 
g din termometre coborîse verigi
le nos trecînd de minus zece grade. 
g Frigul însă nu împiedica munca 
8 ceferiștilor din Grupul tehnic ai 
g stației Petroșani.
8 Din cauza gerului, manevra se
8 executa cu grupuri mici de Vagoa-
8 ne deoarece altfel se risca oprirea
8 tor pe linie. Oamenii se mișcau
8 vioi. Deși puțin folosiți, saboții
2 trebuiau încălziți și ei după fiecare
8 întrebuințare pentru a nu patina.
3 intre linii, șeful de manevră
8 Făget Vasile oprește din cînd în
3 cînd manevra și strigă la mcahic :
8 — Vagon oprit peste mărci l
8 Urmează o puternică împingere,
8 apoi manevra continuă.
8 Compunerea trenului 2613 se a-
8 propie de sfîrșit. Deodată, postul
8 de mișcare Pitrila cere liber pen-
8 itu un nou convoi,
8 După scriere, se constată că 
£ acest convoi avea în compunere 
° Zece vagoane destinate stației Si' 
3 meria. Luted un creion și o buca, 
8 tă de blrtie, impiegatul de miș-
8 care Jumanca Constantin tăcu
8 imediat următorul calcul: 
ooa ли оф oq oc. os ос сю ос со oc> сю eo ce со oo «a oq oc oo oe eo oo oo ca.oooo.oc ce ce. ce s«ccu>c oc eo oooo ос со oq eo «» ее ос ее со ec d

Cu vreo patru luni în urmă, 
la sectorul C.F.F. Lonea se 
vorbea mult despre buna or
ganizare a învățămîntului de 
partid in noul an școlar 1961- 
1962. Se întocmeau situații, se 
făceau intense pregătiri. Pen
tru fiecare formă de învăță - 
mint au fost recrutați propa
gandiști. Tovarășul Sziiagyi 
loan, a fost trimis la cursul 
de pregătire de io zile de la 
Deva, iar ceilalți propagan
diști au fost pregătiți la ca
binetul de partid Petroșani.

Cei drept pregătiri s-au fă
cut dar cursul seral anul I al 
acestei organizații de bază nu 
și-a început inc* activitatea. 
Ținînd seama de faptul că de 
1* data deschiderii învăță- 
mintului de partid la alte 
cursuri serale au fost ținute 
5—6 lecții, nu poți să ou-ți 
pul Întrebarea: cînd are de 
gînd biroul organizației de 
bază de la sectorul C.F.F, Lo
nea să înceapă învățămîntul ? 
Propagandistul cursului, tov. 
Sziiagyi loan privește cu ușu
rință sarcina ce i-a fost în
credințată de organizația de 
partid. El nu a participat la

---------------- ф----------------

ÎN INIMA MUNTELUI
(Urmare din pag. 1 a)

A rămas insă cu mîna întinsă. 
Omul din fața lui l-a țintuit cu 
privirea ra rece, scrtșnirid din 
dinți: Clinilor!

Apoi « plecat, triglndu-șl pi
cioarele de plumb pe străduța cu 
căsuțe minerești negre și sărăcă
cioase spre cocioaba unde-l aș
teptau 6 copii flămînzi și goi.

...Demeter Augustin a tăcut. Or-

— Dacă le atașez la trenul nr. 
2613 depășesc tonajul, dacă le las 
pteă la trenul nr. 2631 măresc 
timpul de staționare a acestor va
goane cu 12 ore. Deci totul de
pinde de cine va fi mecanic la 
acest tren. 219 tone în plus la io 
najul fixat, nu e lucru de glumă. 
Jumanca apucă receptorul din fur
ca aparatului de telefon și ceru 
depoul.

In același timp, pe una din li
niile de remizure ale Depoului de 
locomotive Petroșani, mecanicul 
Ciornei Gheorghe, revizorul Des- 
pa loan și fochistul Ungur Ștefan 
tăceau ultima revizie locomotivei 
150.1010 înainte de a pleca la 
drum.

In biroul șefilor de tură din de
pou, telefonul sună lung.

— Depoul ? Aici Jumanca de 
la Grupul tehnic Petroșani. Vreau 
să vorbesc cu mecanicul desemn-1 
pentru 2613.

Ciornei Gheorghe se prezentă la 
aparat. După o scurtă convorbire, 
mecanicul aceptă propunerea im- 
pegatului.

— Nu v-am lăsat eu nici o da

nici una din ședințele de pre
gătire ținute la cabinetul de 
partid, Nu o dată comuniștii 
Slfclodi Tâmaș, Panduru loan, 
Poteu 2acheu, candidați! de 
partid Jitea loan, Balogh Ni
colae, Ohirlță Dumitru, Iancu 
Livia și alți membri al curau- 
lui au cerut începerea Învă
țăm! n tulul de partid, s-au în
trebat cum de biroul organi
zației de bază tolerează atitu
dinea tovarășului Sziiagyi loan 
șl nu-i pune în discuția adu
nării generale să fie tras la 
răspundere. Dar biroul organi
zației da bază a rămas indi
ferent față de toate acestea.

Cit timp va mai aura aceas
tă indiferență ?

comitetul de partid I. F. Pe
troșani de care aparține or
ganizația de bază amintită 
are datorie să analizeze cau
zele cate au făcut ca nici pină 
in prezent cursul seral de la 
C.F.F. Lonea să nu-și înceapă 
activitatea și să i* grabnic 
măsurile corespunzătoare pen
tru ca acest curs să înceapă 
să-și trăiască viața.

2. ȘUȘTAC

iacii strînși in jurul lui tăceau și 
ei. Era poate povestea tdtălui său, 
poate a altui miner.

““ Așa a fost o dată flăcăi, 
spuse el. Așa erau răsplătiți mine
rii pentru truda lor. Azi însă ve
deți ți voi. Cîșligăm bine, trăim 
bine. Salariul ciftigat de noi ne-a- 
junge să trăim cum trăiau odată 
domnii.

De cind slnt miner am lucrat 
numai la înaintări. E o muncă 
grea dar frumoasă, și răsplătită 
cum se cuvine. La mina nouă U- 
ricani mi-am făcut eu ucenicia de 
miner. Acolo am aflat ce-nseamnă 
dragostea de muncă, intr-o zi, știți 
fi voi, am fost chemat la comite
tul de partid al minei. Se va des
chide mina Dîljtt, mi-au spus to 
varăfii de la comitetul de partid. 
Alături de alte brigăzi care vor 
fi trimise să lucreze la redeschi
derea minei Dîlja vei merge fi tu 
cs, brigada ta. Le-am mulțumit cu 
glasul stăpinit de emoție. Eram 
fericit că mi se acordă această 
cinste. De această mină mă lea
gă doar adtea amintiri... .

Ce să vă mai spun ? Cam astei 
lot... Și acum, băieți la treabă.

...Deasupra orașului țueratul re
pezit fi rece al unei sirene sparse 
liniștea nopții. Minerii conduși de 
comunistul Demeter Augustin, se 
afundară in galerie. Peste puțin 
timp, a pușcătură seacă zvîcni 
înăbușit din inima muntelui. Apoi 
primele vagonete de piatră sclipi
ră nefiresc în noapte. Cărbunele 
в aproape. Mina nouă Dîlja își 
va arăta bogăția cit de curînd.

s
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tă cu lucrul baltă. Atașați vagoa
nele.

Ajuns le locomotivă. Ciornei se 
opri in fața fochistului.

•— Trenul 2613 pe care il vom 
remorca, are un supratonaj de 219 
tone, deci Ștefane toată atenția 
să nu ne facem de comedie.

— Nici o teamă — răspunse 8 
Ștefan — frecindu’și palmele —* 3 
doar este al patrulea din acest 8 
an. 8

Peste cîteva minute, pe varianta 8 
ce duce de la depou la Grupul § 
tehnic, locomotiva 150.1010 condu- 8 
să de mecanicul Ciornei Gheorghe. 8 
alerga cu iuțeală pentru a ajunge § 
cit mai repede in capul trenului. 8

O probă a frînelor, un fluier 8 
lung, și întreaga garnitură se pu- 8 
ne în mișcare. 8

Conducted cu grijă trenul 2673, 8 
mecanicul Ciornei a reușit să-l 8 
ducă la destinație cu respectarea 8 
întocmai a timpului de mers. 8

Acesta era cel de-al 36-lea tren 8 
cu tonaj sporit remorcat în anul 8 
1962 de mecanicii Depoului de ° 
locomotive din Petroșani. °

I. CR1ȘAN »

I • PUBLICITATE

ANUNȚ
I.C.O. Petroșani re

crutează 30 candidați 
pentru școala da con
ducători auto. Durata 
do școlarizare 1 an în 
localitatea Brad.

Condiții de admitere t 
absolvent a 7 clise 
elementare,

—* stagiul militar satis
făcut

; — etatea pini la 35 de 
ani.

Menționăm ci pe timpul 
școlarizării salarizarea va 
fi de 500 lei lunar.

Doritorii se vor adrese 
la i‘C.O. Petroșani, ser- 
viciul cadre telefon 557 
unde vor depune toate ac
tele necesare pentru com- 

! pictarea dosarului.

» 
♦ 
♦

j Petroșani
• ANGAJBAZA

DE UKGBNȚA
* Un vlnzător de produse
* alimentare in orașul Pe- 
£ troșani care să posede și 
x carnet de conducere aute- 
J vehicule gradul I.
♦ Doritorii se vor adresa
$ la Direcțiunea O.C.L. Ali- 
« mentara Petroșani, servi-' 
î ciul cadre. e
«♦♦««♦« ooeeeee--* *♦*♦*»•

Exploatarea 
minieră Lupeni 

anunți ținerea unui con
curs pentru ocuparea 

posturilor de : 
Ф maiștri mineri 
î prlm-malșfri minori 
ф tehnicieni dispeceri 

pentru transport.
Concursul se va ține in 

giua 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 na fiere tip R.P.ti. 
(tn copie), diploma de 
absolvire (în copie) a 
școlii de maiștri, autobio
grafie.

Oameni .ai muncii 
din Valea Jiului 

CITIȚI 

„STEAGUL ROȘU" 
Pentru a primt ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente

TRIMESTRIALE 
și SEMESTRIALE

Primesc abonamente 
DIFUZORII VOLUNTARI 

dlh întreprinderi 
șl Instltutll 

FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. R.



STEAGUL ROȘU

M¥@
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Indreiețea coavorbirilor 
aagfo-ainericane 

cu privire la O.N.U.
WASHINGTON 15 (Agerpres)
La Washington s-au încheiat la 

sfîrșitul săptiămînii trecute convor
birile anglo-americane, cu privire 
la O.N.U., care au durat trei zile. 
După cum. se știe, fiecare din cele 
două delegații au adus la aceste 
convorbiri proiecte proprii de „re
formă" a Organizației Națiunilor 
Unite, tinzînd la întărirea pozi
ției țării respective în această or
ganizație internațională și încercînd 
în ansamblu să zăgăzuiască curen
tul anticolonial și antiimperialist 
cgre s-a manifestat atît de puter
nic în ultima vreme în cadrul ei.

Desfășurarea convorbirilor a 
confirmat existența unor diver
gențe serioase între, cei doi parte
neri occidentali. Statele Unite au 
încercat să obțină adeziunea An 
gliei la planurile care rezervă alia
tului britanic un rol secundar. La 
sfîrșitul convorbirilor nu s-a dat 
publicității un comunicat comun. 
„Cercurile oficiale americane s-au 
grăbit să precizeze că aceste con
vorbiri nu au avut ca scop de a 
se realiza un acord" (France Pre- 
sse). •

Populația orașului Tokio 
se apropie de 10 milioane locuitori
TOKIO 14 (Agerpres).
Populația orașului Tokio se 

apropie cu repeziciune de 
cifra de 10 milioane locuitori. 
Potrivit datelor Consiliului 
municipal din Tokio publicate 
la 13 ianuarie, în capitala Ja
poniei la 1 decembrie 1961

♦

trăiau 9.967.200 locuitori. 
Ihtrucît în ultimii ani popu

lația orașului sporește lunar 
tn medie cu peste 18.000 de 
oameni se consideră că în fe
bruarie a. c. populația orașu
lui Tokio va depăși 10 mili
oane de oameni.

©-----------------

Macmillan — comis-voiajor 
al neguțătorilor de moarte

LONDRA 14 (Agerpres).
Luind cuvîntul la 12 ianua

rie la mitingul din Wilsden 
(Londra), Gordon Schaffer, 
președintele Comitetului en
glez pentru apărarea păcii, a 
calificat acordul cu privire la 
vînzarea de armament englez 
Germaniei occidentale, inter
venit zilele acestea în cursul 
tratativelor dintre Macmillan 
și Adenauer, ca o „trădare a 
intereselor Angliei". Gordon 
Schaffer a declarat: „In de
ceniul al patrulea ne-ат con
vins de rolul nefast pe care 
l-au jucat fabricanții de ar-

spulberat 
în dezar-

mament, care au 
speranța popoarelor 
mare. Actualmente, premierul 
nostru a devenit un 
lajor al neguțătorilor de moar
te. El vinde arme foștilor ge
nerali naziști".

comls-vo-

NEW YORK 15 (Agerpres). 
Cercurile largi ale opiniei 

publice din țările Americii La
tine condamnă în mod hotă- 
rît conferința miniștrilor de 
Externe ai țărilor membre ale 
Organizației Statelor Ameri
cane care urmează să aibă loc 
și se pronunță în sprijinul re
voluției cubane.

Potrivit știrilor din Caracas 
fostul ambasador al Venezue- 
lei în Mexic, UGARTE PELA- 
JO a declarat că din punct de 
vedere al dreptului interame- 
rican conferința de la Punta 
del Este va fi ilegală. Confe
rința miniștrilor de Externe ai 
statelor americane poate a- 
plîca sancțiuni doar în cazul 
amestecului unui stat ameri
can în treburile altui stat. 
„De aceea a încerca să se a- 
plice sancțiuni împotriva Cu
bei, ceea ce urmărește în pri
mul rînd conferința de la 
Punta del Este — înseamnă 
a comite o ilegalitate".

Guvernul Cubei, scrie zia
rul „TRIBUNA POPULAR" din 
Venezuela întruchipează po
porul cuban, deoarece revolu
ția a predat pămînturile în 
mîinile țăranilor, a luat de la 
imperialiști mijloacele de pro
ducție, a lichidat analfabetis
mul și a ridicat nivelul de trai 
al poporului.

Cuba, subliniază ziarul, 
„promovează o politică inter
nă și externă care îi garan-

tează sprijinul popoarelor din 
lumea Întreagă, în special al 
popoarelor Americii Latine". 

Din Mexic se comunică că 
PARTIDUL COMUNIST DIN 
MEXIC a publicat o declara
ție în care se arată că impe
rialismul nord-american inten
ționează să obțină la confe
rința miniștrilor de Externe o 
încălcare fățișă a principiilor 
neamestecului și autodetermi
nării popoarelor și se face a- 
pel la întregul popor mexican 
să-și exprime solidaritatea sa 
cu Cuba și să condamne in
tențiile agresive ale imperia
liștilor.

Ziarul conservator din Boli
via „DIARIO" analizînd sco
purile conferinței miniștrilor 
de Externe care urmează să 
aibă loc la Punta del Este 
scrie: „După părerea noastră, 
orice amestec direct sau indi
rect, orice agresiune fățișă sau 
camuflată împotriva oricărei 
țări reprezintă o amenințare 
pentru pace 
treagă".

în lumea în-

☆
14 (Agerpres).MOSCOVA

Comitetul sovietic pentru a- 
părarea păcii a dat publicită
ții o declarație în care con
damnă noile uneltiri ale im
perialiștilor S.U.A. împotriva 
poporului cuban și le califică1 
drept o sfidare grosolană la 
adresa păcii și securității ge- 
nerăle.

Pe baza majorării impozitelor

Guvernul de
BONN 14 (Agerpres), 
Guvernul R. F. Germane 

pregătește febril proiectul noU- 
iui buget al Germaniei occi
dentale pe anul în curs, care 
va fi supus în curînd apro
bării Bundestagului. In mod 
oficial nu s-a comunicat ni
mic despre volumul bugetului, 
dar judecind după relatările 
presei, el va fi un buget re
cord însumînd circa 56 mili
arde mărci, adică cu 7 mili
arde mărci mai mult decît 
bugetul pe 1961.

Partea leului din buget re
vine ca și pînă acum cheltuie
lilor de înarmare. Cheltuielile 
militare din noul buget al 
Germaniei occidentale sînt cu 

. mult mai mari decît în primii 
ani ai militarizării țării. Po
trivit datelor presei, noul bu-

lui Ajoy Ghosh
poporului indian, care și'a consa
crat întreaga viață luptei pentru 
fericirea poporului său. Mereu noi 
și noi coroane de flori au fost de
puse din partea organizațiilor de 
partid din diferite orașe ale țării, 
din partea muncitorilor, organiza
țiilor obștești, sindicale și de tine
ret, din partea președintelui In
diei, R. Prasad. Au depus coroane 
de flori ambasadorii U.R.S.S., R. 
S. Cehoslovace, R. P. Romîne, R. 
P. Bulgaria, Republicii Cuba si 
alții.

La ora 10,20 cortegiul funerar 
a pornit pe străzile orașului Delhi 
spre malul rîului Jumna.

Procesiunea funerară a durat 
mai mult de trei ore. La ora 14,00 
corpul defunctului a fost incinerat 
la crematoriul de pe malul rîului 
Jumna.

TASS

тип"

ж 
Funeraliile
DELHI 15 (Agerpres) — 

transmite :
La 14 ianuarie, oamenii

cii din India au condus pe ultimul 
drum pe eminentul fruntaș al miș* 
carii comuniste și muncitorești in
diene și internaționale, Ajoy 
Ghosh, secretar general al Consi
liului Național al Partidului Co' 
munist din India.

Moartea prematură a tovarășu
lui Ajoy Ghosh, care timp de zece 
ani a condus neîntrerupt Consiliul 
Național al Partidului Comunist 
din India, a îndurerat profund cla
sa muncitoare din India.

Dis-de-dimineață, spre sediul 
grupului parlamentar al Partidului 
Comunist din India, au început să 
se îndrepte oameni ai muncii din 
capitala Indiei, spre a aduce ulti
mul prinos credinciosului fiu al

IW11M ljnTj»~' — ~~

Crește ura dominicanilor fafă de regimul 
lui Balaguer 

capitalei dominicane au avut 
loc manifestații anti-america
ne după ce s-a aflat că guver
nul dominican, acționînd la 
ordinele Washingtonului, a in
terzis înapoierea în țară a nu
meroși exilați politici din tim
pul dictaturii lui Trujillo. Pe 
baza unei „liste negre" întoc
mite de guvernul Statelor U- 
nite, mai mulți exilați politici 
au fost arestați la sosirea lor 
pe aeroportul din Santo Do
mingo și expulzați din țară.
Agenția Prensa 
tează că pește 
zații politice au 
potriva acestui 
Concomitent, la 
go numeroși manifestanți au

SANTO DOMINGO 15 (A- 
gerpres).

In 
crește 
ță de 
te în 
rii și 
presive împotriva elementelor 
democratice. După cum rela
tează corespondentul din San
to Domingo al agenției Asso
ciated Press, „duminică în Re
publica Dominicană s-a inten
sificat starea de neliniște ca
re amenință să răstoarne pla
nurile (elaborate de guvernul 
S.U.A. — N.R.) de stabilizare 
a insulei din punct de vedere 
politic".

In numeroase puncte ale

Republica Dominicană! 
indignarea populară fa- 
amestecul Statelor Uni- 
afacerile interne ale ță- 
înăsprirea măsurilor re-

Latină rela- 
40 de organi- 
protestat îm- 
act arbitrar. 
Santo Domin-

ѳ
Declarația ministrului 

Afacerilop lnterne al Libanului 
DAMASC 15 (Agerpres).
Presa din Damasc a publi

cat o declarație a ministrului 
Afacerilor Interne al Libanu
lui, Kamal Djoumblat, făcută 
agenției siriene „Orientul A- 
rab", în care demască țelurile 
complotului imperialist care a 
eșuat in Liban. Ministrul sub
liniază în declarația sa, că a- 
cest complot a fost îndreptat 
nu numai împotriva Libanu
lui ci și împotriva Siriei și 
Irakului. Planul imperialiști
lor urmărea să creeze în pri
mul rînd partea de nord a 
„uniunii semilunei fertile", 
precum și restabilirea în ță
rile Orientului 
lor militare 
străine.

„in prezent 
nou la 
creării „ 
tile", scrie ziarul „AL-NAȘR". 
Din nou propaganda imperiS-

Arab a baze- 
ale statelor

a apărut din 
suprafață proiectul 

uniunii semilunei fer-

la Bonn pregătește un buget 
militar record

get militar va depăși probabil 
15 miliarde mărci față 
de 11,2 miliarde mărci în 1961. 
O creștere atît de bruscă a 
cheltuielilor militare nu s-a 
înregistrat pînă bcum în nici- 
unul din bugetele vest-ger- 
mane.-

Nu este de mirare că în fa
ța Ministerului de Finanțe de 
la Bonn stă în prezent o pro
blemă dificilă: cum să pete- 

cească bugetul general. Potrivit 
datelor preliminare ale Minis
terului de Finanțe, veniturile 
provenite din impozite vor 
depăși anul acesta cu 
4.300.000.000 mărci pe cele de 
anul trecut. Dar chiar ținîn- 
du-se seama de acestea și de 
o serie de alte venituri, este 
imposibil, după cum a recu-

noscut Starke, să se acopere 
deficitul bugetar. După cum 
relatează ziarul „Neue Rhein 
Zeitung" pentru aceasta ar 
mat fi nevoie de încă 1,5—3,5 
miliarde de mărci.

Guvernul R. F. Germane in
tenționează să ia măsuri ex
cepționale pentru acoperirea 
deficitului bugetar. Starke a 
cut aluzie la posibilitatea 
începînd din anul 1963 să 
majorate impozitele. El a 
rătat fără ocol că principalele 
dificultăți în acoperirea defi
citului bugetar au apărut în 
legătură cu sporirea 
rabilă a cheltuielilor
Starke a declarat că 
1963 bugetul militar 

Germane poate să crească pî
nă la 17—18 miliarde mărci.

fă- 
ca 
fie 
a-

conside- 
milltare.
în anul 

al R. F.

♦

listă declară că condițiile 
geografice și politice impun 
țărilor arabe crearea acestei 
uniuni. Adevăratul țel însă al 
acestor planuri constă în a 
lega Siria la carul imperia
list, în a crea acolo un guvern 
subordonat Occidentului și a 
determina Siria să promoveze 
o politică de înțelegere cu Iz- 
raelul. Siria, subliniază ziarul, 
a declarat în repetate rîn- 
duri că nu va adera la nici o 
zonă de influență și nu se va 
lăsa atrasă în mrejele impe
rialiste, sub orice denumire 
s-ar camufla ele. Planul „Se
milunei fertile" a fost elabo
rat la Londra și are menirea 
să lipsească Siria de posibili
tatea de a se opune primej
diei imperialiste.

scandat „Afară cu yankeii' 
și „Republica Dominicană da, 
yankeii nuIn legătură cu 
aceasta agenția U.P.I. trans
mite că la 13 ianuarie guver
nul a ordonat poliției și ar
matei „să pună capăt acțiu
nilor antiamericane ale de
monstranților".

Potrivit relatărilor agenției 
Associated Press cercurile po
litice ale opoziției, nemulțu
mite de refuzul președintelui 
Balaguer de a anunța data 
cînd va demisiona, așa cum 
a promis, au amenințat cU 
declanșarea unei noi greve 
generale precum și cu demisia 
miniștrilor reprezentînd parti
dele de opoziție. Se intensifică 
In același timp și nemulțumi
rile față de ministrul de Răz
boi, Echevarria. „Observatorii 
— trahsmîte agenția Associa
ted Press — consideră că E 
chevarria și-a slăbit mult po
zițiile sale identificîndu-se 
singur cu elementele de extre
mă dreaptă".

Reflecți nd starea de spirit 
care domnește în prezent în 
această țară, ziarul dominican 
„El Mundo" a publicat un e- 
ditorial în care condamnă* in
tervenția Statelor Unite în a- 
facerile interne ale țării. „Sta
tele Unite, scrie acest ziar nu 
au primit de la nimeni drep
tul să se amestece în aface
rile interne ale altora. Cu toa
te acestea Statele Unite men 
țin în Republica Dominicană, 
prin intermediul a tot felul 
de manevre și așa-zisului ar
bitraj, regimul lui Balaguer 
care este urît de poporul do 
minican".

PROGRAM DE RADIO
17 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de 
astăzi, 9,00 Muzică ușoară, 
10,08 Teatru la microfon: 
„Familia Wanner" de Fr. 

*Wolff, 11,30 Muzică ușoară, 
1*12,00 Muzică populară romî- 
' nească din Moldova, 14,00 Se- 
lecțiuni din operete, 14,30 
Muzică populară sovietică, 
15,40 Soliști și formații de 
muzică ușoară, 16,15 Vorbește 
Moscova I 17,30 In slujba pa
triei, 18,20 Poșta muzicală 
'(4), 18,40 Melodii distractive, 
19,25 Din istoria muzicii co
rale romînești :! Gheorghe Di
ma, 21,15 Cine știe cîștigă I 
Tema :l Mihail Emlnescu (re
luare). PROGRAMUL II. 12,55 
Muzică ușoară sovietică, 13,25 
Din muzica popoarelor, 14,03 
Muzică romînească de estradă, 
14,30 Scene 'din opera „Mirea
sa vîndută" de Smetana, 15,00 
„înfrățiți în muncă, în cîntec 
și joc" — program de muzică 
populară romînească și a mi
norităților naționale, 15,40 
Program interpretat de teno-

rul Richard Tauber, 16,30 Ti
neri interpreți de muzică u- 
șoară, 16,50 Curs de limba 
rusă, 17,00 Coruri din operete, 
18,05 Casa de discuri „Electre- 
cord" vă oferă un program de 
noi înregistrări, 19,00 Din via
ța de concert a Capitalei, 19,30 
Prezentarea Volumului: „Alte 
mențiuni de istoriografie lite
rară și folclor" de Perpessicius, 
20,00 „Vitrina cu noutăți de 
muzică ușoară" (reluare), 21,00 
Actualitatea Radio, 21,20 Mu
zică populară romînească, 22,00 
Ciclul: „Pagini din muzica 
preclasică".

_=©=_

CINEMATOGRAFE
17 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Sosește circul; AL. 
SAHIA : Nu te lăsa niciodată; 
LONE A : Un strigăt în stradă; 
ANINOASA : Rozemarie; VUL
CAN : Alba Regia; URIC ANI: 
Zece pași spre răsărit.
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