
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Spre indici economici tot mai înalți I

In zilele de 20—21 ianuarie la Hunedoara au avut foc

Lucrările Conferinței 
regionale U.T.M.
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Am citit cu deosebită a- 
tenție in ziarul „Steagul 
roșu" despre hotărîrea mi
nerilor din Vulcan de a se 
alătura inițiativei furnaliș- 
tilor de la Călan privind ob
ținerea incă în 1962 a unor 
indici prevăzuți pentru a- 
nul 1965. Minerii din Vulcan 
și-au propus să realizeze in
dici înalți la extragerea căr
bunelui in abatajele came
ră. Ia susținerea metalică în 
galerii, la înaintări în steril.

îndrumat de comitetul 
partid, colectivul Uzinei 
reparat utilaj minier 
Petroșani este hotărit să 
nă în sprijinul minerilor de 
la Vulcan, cu tot ce depinde 
de el, în vederea mecaniză
rii proceselor de muncă și 
țntroducerea largă a tehni
cii noi în abatajele și lucră
rile de deschideri și pregă
tiri. In acest scop, colectivul 
U.R.U.M.P. are gata în pre
zent și pune la 
minerilor din Vulcan : 11 re- 
încărcătoare cu bandă de 
cauciuc, 25 perforatoare 
pneumatice rotative. In tri
mestrul I vom confecționa 5 
buc. transportoare blindate 
cu raclete pentru abataje 
cameră,, o garnitură de ma
trițe pentru îndreptarea și 
confecționarea armăturilor 
metalice de mină. In același 
timp, comenzile pentru pie
se de schimb ale acestei ex
ploatări le vom executa îna
inte de termenul planificat, 
pentru a asigura buna func
ționare a utilajelor miniere.

Colectivul U.R.U.M.P. este 
hotărit să sprijine din plin 
colectivul minerilor din Vul
can, de a realiza încă in 
1962 unii indici de pian la 
nivelul anului 1965.
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EMERIC FARKAȘ 

directorul- U.R.U.M.P.
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decembrie
Minerul

blocul 3. Va putea face față aces-

Intîi 
1961.
Diconi Laurențiu 
se îndrepta e~ 
moțional spre noul său loc de 
muncă. Era frămîntat de tot felul 
de «înduri. 1 se încredințase doar 
o sarcină importantă : conducerea

8 unei brigăzi de mineri la sectorul 
8 И al minei Vulcan. Și ca primă 
8 lucrare în noul post : executarea 
8 unui suitor in culcușul stratului 1JI o o
o tei sarcini, nu se va face oare de o o o o
o sentiment. Doar ca miner trecuse. o o 
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■ușine, se întreba el cu teamă ? 
încerca totuși să-și învingă aces'

prin multe. Și afară de asta, se
bizuia pe ajutorul maiștrilor, al
conducerii sectorului.

Ajungînd la
se simțea oare
știa cum să

îi era
spună că le e
ră deja acest lucru așa că discuția
s legă mai ușor,

— Vom munci împreună, spuse
Diconi. Vreau să ne înțelegem
bine și să mă ajutați să facem
treabă bună.

— Același lucru îl dorim și noi
— spuse unul dintre noii ortaci.
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noul loc de типе., 
cum stingherit. Nu 
înceapă vorba cu 
parcă greu să le 

șef. Dar ei aflasc-
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In sectorul I al minei Uricani lucrează brigada minerului Ștefan 
Nicolae. Nagy Ștefan. Maglan Dumitru, Muzuran Gheorghe și Bl a ga 
Gheorghe (din clișeu) formează unul din schimburile brigăzii lui Ște
fan. Ei luptă pentru randamente mari și îmbunătățirea calității căr
bunelui cocsificabil alegînd cu grifă șistul din cărbune.
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672 tone de cărbune 
peste plan

Măsurile luate anul acesta la 
E. Al. Uricani pentru creșterea 
productivității muncii, pe baza pro
punerilor făcute de mineri, dau 
roade. In perioada de la 10 ia
nuarie pînă azi colectivul de aici 
și-a sporit randamentul muncii la 
peste 1,320 tone de cărbune pe 
post.- Brigăzile de mineri din aba
taje obțin în medie zilnic 6,5—7 
tone de cărbune pe post. Așa stau 
lucrurile la abatajele unde mun
cesc brigăzile minerilor Poloboc 
Constantin, Niculae loan, Teodo 
rescu Stancu, Cîrciumaru Victor și 
la alte abataie

Pe seama creșterii productivității 
muncii pe mină s-au extras în ul
tima decadă 672 tone de cărbune 
cocsificabil peste plan.

=©=-

IN MEDIE 6 TONE

PE POST

La mina Aninoasa, colectivul 
sectorului IV deține întîietatea în 
întrecerea socialistă. In ultima de
cadă de muncă din abatafele aces
tui sector s-au dat peste plan mai 
bine de 500 tone de cărbune. Ca

Ajutor concret și eficient
Și, astfel, Diconi Laurențiu își 

începu activitatea ca șef de bri
gadă. Primele zile de lucru au 
trecut greu. Treaba nu mergea 
așa cum ar fi trebuit. Diconi își 
dădea silința să muncească cit

Toate brigăzile la nivelul 
sarcinilor de plan ! i

mai bine, să fie exemplu pentru 
ceilalți din brigadă. Și reușea 
acest lucru în schimbul care lu
cra. In celelalte schimburi însă 
activitatea era mai slabă. Aceasta 
a făcut ca brigada să nu~și reali
zeze de la început planul. Totuși 
el nu s-a plîns. Credea că va 
reuși cu timpul să remediez.e si
tuația. Dar fată că se apropia 
încheierea lunii și brigada era tot 
sub plan. Intre timp își dădu 
seama că. nu avea experiență în a 
conduce o brigadă. Dar nu s-a 
descurajat. Constatase că nu era 
ajutat cum se cere de șefii de

și la Uricani, succesul minerilor 
de aici se datorește strădaniei co
lective pentru sporirea indicelui de 
bază al activității lor — produc
tivitatea muncii. La toate abata
jele cameră ale sectorului se lu
crează în medie cu randamentul de 
cel puțin 6 tone pe post. In ulti
mele zile, la o seamă de locuri 
de muncă printre care in abata
jele conduse de Codrea Gheorghe, 
Ungureanu Vasile, Stan Gheorg.be 
s-au obținut randamente zilnice de 
peste 7 tone de cărbune pe post.

Prin folosirea tehnicii
La finele anului trecut, oda

tă cu dezbaterea sarcinilor de 
plan pe 1962, minerii sectoru
lui III de la Lupeni s-au an
gajat să obțină un randament 
mediu de cel puțin 3 tone pe 
post pe sector, aceasta făcînd-o 
pe seama folosirii depline a 
înzestrării tehnice de care dis
pune sectorul. Tehnica nouă a 
dat posibilitatea minerilor din 
acest sector să muncească în 
abataje cu un randament de 
peste 4,5—5 tone pe post, ceea 
ce se reflectă in faptul că pe 
sector depășirea de plan se ri
dică la 3.560 tone de cărbune 
cocsificabil.

o 
schimb Păun Du- g 
mitru și Luca Gri- g 
gore că aceștia nu g 
manifestau in- 8 

teresul cuvenit pentru îndeplini- 8 
rea sarcinilor de producție. 8

Pentru a ieși din acest impas, 8 
Diconi a cerut conducerii sectoru- 3 

schimbarea șefilor de schimb 8 
respectivi, să fie mai mult spriji- 8 
nit pentru ca în noul an să se 
achite cu cinste de sarcinile de 
plan. Cererea i-a fost rezolvată- 
Au fost numiți ca șefi de schimb 
minerii Rotaru Gheorghe și Mun- 
teanu Dumitru. In afară de așta, 
conducerea sectorului a repartizat 
să răspundă de activitatea brigă
zii pe tov. Mărgăreanu Nicolae, 
normatorul sectorului care are 
multă experiență în minerit. El 
a muncit mult timp și ca șef de 
brigadă.

încă înainte de începerea noului 
an de muncă, tov. Mărgăreanu 
a făcut cunoscut șefului de briga 
dă și fiecărui schimb planul de 
producție pe luna ianuarie. S-a 
angajat în același timp să spri
jine în mod efectiv brigada.

ST. EKART
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In zilele de 20—21 ianuarie a.c. 
la Hunedoara s-au desfășurat, în- 
tr-o atmosferă de plin entuziasm 
tineresc, lucrările Conferinței re
gionale U.T.M. In sala mare a 
clubului „SiderurgistuF* din Hu
nedoara, care a găzduit lucrările 
Conferinței, s-au adunat sute de 
tineri și tinere, delegați ai orga 
nizațiilor U.T.M. din întreaga re
giune. Aici s-au întîlnit minerul 
fruntaș Velek loan din Valea 
Jiului cu siderurgistul hunedoreaii 
Tripșa Ștefan, Erou al Muncii So
cialiste, tinărul colectivist Bîscă 
Gheorghe din Răhău cu studenta 
Cosa Letiția și alți tineri de dife
rite profesiuni din toate colțurile 
regiunii noastre care, prin elanul 
și abnegația lor în muncă, se si
tuează în primele rînduri ale luptei 
pentru înfăptuirea sarcinilor tra
sate de partid. Tineretul Văii 
Jiului a fost reprezentat la Con
ferința regională U.T.M. de peste 
80 de delegați și invitați, tineri 
fruntași în producție, la învățătură 
și activitatea obștească.

Delegații la Conferința regiona
la U.T.M. au întîmpinat cu puternice 
aplauze apariția în sală a tovară
șilor Furdui Petru, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Hu
nedoara, Kopandi Alexandru, se
cretar al C.C. al U.T.M., Cerven- 
covici Andrei, Ardeleanu loan, 
Bulgărea Aurgl, secretari ai Comi
tetului regional de partid, Dejeu 
Dumitru, președintele Sfatului 
Popular regional, Bălan Vichente, 
președintele Consiliului regional 
sindical. Delegații la Conferință 
au manifestat cu entuziasm pentru 
P.M.R., pentru Comitetul său Cen
tral, în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dei.

Lucrările Conferinței regi'oriăîe 
U.J .M. au fost deschise de tova
rășul Szabo Carol, prim-secretar al 
Comitetului regional U.T.M. Du
pă alegerea prezidiului Conferința 
a adoptat următoarea ordine de 
zi :

1/. Darea de seamă a Comite
tului regional U.T.M. și Raportul 
comisiei de revizie.

2/. Alegerea Comitetului regional 
U.T.M. și a comisiei regionale de 
revizie.

La primul punct al ordinei de 
zi a luat cuvîntul tov. Szabo Ca
rol, care a prezentat darea de 
seamă a Comitetului regional 
U.T.M. Apoi tov. Cișmașu Maria 
a prezentat raportul comisiei de 
revizie.

La conferință a luat cuvîntul tov. 
Furdui Petru, care, în numele Co
mitetului regional de partid, a 
transmis un călduros saiut Con
ferinței regionale U.T.M.

In cuvintarea sa, tov. Furdui Pe
tru a subliniat principalele sarcini 
ce stau în fața organizațiilor 
U.T.M. și a tuturor tinerilor din 
regiune pe linia traducerii în via
ță a sarcinilor elaborate de către 
Conferința regională de partid din 
ianuarie a.c. Vorbitorul a făcut 
prețioase recomandări organizații
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O nouă electropompă urme ază să fie pusă în funcțiune în 
curind la termocentrala Paroșe ni. IN CLIȘEU : Un grup de 
montatori împreună cu maistrul Popescu Virgil (dreapta) stu-f 
diind planul electropompei.

lor U.T.M. privind intensificarea 
participării tinerilor la realizarea 
sarcinilor de plan, ridicarea pre
gătirii profesionale a tinerilor și 
îmbunătățirea muncii de educare 
comunistă a tineretului.

Au urmat apoi dezbaterile pe 
marginea dării de seamă a Comi
tetului regional U.T.M. și ‘ a co
misiei regionale de revizie Ia care 
au participat 29 de delegați. Vor
bitorii au raportat despre realiză
rile în producție și în munca ob
ștească a tinerilor regiunii noastre 
au înfățișat experiența muncii or
ganizațiilor U.T.M. Dintre dele
gații organizațiilor U T.M. din Va
lea Jiului la dezbaterile din cadrul 
Conferinței regionale U.T.M. au 
luat parte tov. Ghinea loan, prim 
secretar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Petroșani, minerul Roman 
Dumitru, studentul Măruță Gheor
ghe, filatoarea Popescu Ioana, ac
trița Stela Popescu, elevul-ucenic 
Mehmet Ioan și alții care au rela
tat despre participarea plină de 
elan a tinerilor Văii Jiului la spo
rirea producției de cărbune, la în
deplinirea sarcinilor elaborate de 
partid.

In încheierea dezbaterilor Con
ferinței a luat cuvîntul tov. Ko
pandi Alexandru, secretar al Co
mitetului Central al U.T.M. Infă- 
țișînd sarcinile tineretului regiunii, 
noastre, vorbitorul a chemat orga
nizațiile U.T.M. să-și intensifice 
preocuparea pentru mobilizarea ti
neretului la ridicarea calificării 
profesionale, la înfrumusețarea lo
calităților regiunii hoastre, la o 
muncă plină de elan pentru înde
plinirea sarcinilor puse de partid. în 
fața unităților economice din in
dustria și agricultura regiunii noas
tre. Tovarășul Kopandi a vorbit 
de" asemenea, pe larg despre mă
surile ce trebuiesc luate pentru îm
bunătățirea muncii organizatorice și 
politico-educative a organizațiilor 
U.T.M.

In continuare s-a trecut ia punc
tul doi al ordinei de zi : Alegerea 
Comitetului regional U.T.M. și a 
comisiei regionale de revizie. Noul 
Comitet regional U.T.M. a ales 
apoi, in prima sa ședință plenară, 
Biroul Comitetului regional U.T.M. 
Prim-secretar al Comitetului regio
nal U.T.M. a fost ales tov. Szabo 
Carol, iar tov. Georgescu Mihai, 
Pîinișoară Constantin și Bălănoiu 
Elena secretari. De asemqpea, 
comisia de revizie și-a ales ca 
președinte pe tov. Băneasa Octa
vian.

Conferința regională U.T.M. a 
adoptat o hotărîre in care sînt cu
prinse sarcinile principale ce re
vin organizațiilor U.T.M. din re
giune.

Conferința regională U.T.M.----
care și-a încheiat lucrările în ziua 
de 21 ianuarie a.c. — a exprimat 
cu putere entuziasmul și hotărî
rea tineretului regiunii noastre de 
a muncii neobosit pentru obținerea 
de noi succese în înfăptuirea sarci
nilor pe care partidul le încredin
țează tineretului.

Gheorg.be


2 STEAGUL ROȘU

întrecerile de schi de la paringul

Rugbi-ul — an sport îndrăgit 
în Valea Jiului

Miercuri și joi pe pîrtiile 
din Paring s-a desfășurat com
petiția de schi Cupa Voința, 
iar sîmbătă și duminică Cupa 
Olimpia. Timpul frumos și 
zăpada bună au contribuit la 
buna desfășurare a întreceri
lor.

La concursuri au participat 
schiori reprezentînd cele mai 
puternice asociații și cluburi 
sportive din țară.

Rezultatele înregistrate in 
CUPA VOINJA :

SLALOM SPECIAL SENIORI, 
DOUA MANȘE — 1. Bălan Gh., 
Casa ofițerilor Brașov l’46”8/10;
2. Iovici N„ Dinamo Brașov 
1’56”; 3. Văcaru Gh., Dinamo 
Brașov l’56’’2/10; 18 Lazăr V., 
Parîngui Petroșani 2’30”8/10; 
22. Niță Gh., Minerul Lupeni 
2’58”5/10; 24. Kato A., Minerul 
Lupeni 3’45’’4/10.

SENIOARE — 1. Ghioancă 
Stoenescu M-, Voința Brașov 
1’32’1/10; 2. Szecher Rodica,
Voința Brașov l’41”3/10; 3. 
Suciu Zorită, știința Buc. 
l'43”6/10.

JUNIORI — 1. Postalache 1., 
Carpați Sinaia 2’08”8/10; 2. 
Ene M., Voința Brașov 2’09”9/10;
3. Pitiș I., Dinamo Brașov 
2’19”7/10; 8. Kis P., Minerul 
Lupeni 3’39”; 11. Goia F-.. Mi
nerul Lupeni 5’23”.

SLALOM URIAȘ — SENIORI 
46 PORȚI. 1400 m. — 1. Bălan 
Gh., C.O.B. 1’06**4/10; 2. Cîrs- 
tocea V-, Știlnta Buc. l’09”7/10;

In optimile de finală, ale 
campionatului republican de 
șah au fost antrenate șase e- 
chipe din Valea Jiului. Unele 
asociații sportive au dovedit 
insă lipsă de interes pentru a- 
ceastă populară competiție. 
Spre exemplu Energia Paro- 
șeni, deși organizatoare, a dat 
dovadă de lipsă de ospitali
tate. De asemenea, Minerul 
Lupeni nu s-a prezentat la în- 
tiinirea ce urma să o dispute 
cu I.C.M.M. Petroșani. Cu toa
te lipsurile însă, optimile de 
finală ale actualului campio
nat s-'au bucurat de succes, 
ridicîndu-se la un bun nivel.

Iată rezultatele înregistrate 
pînă acum :

Etapa l-a : Energia Paroșeni 
— Preparatorul Lupeni 2—4; 
Minerul Petrila — Parîngui 
Lonea 2—4; i.C.M.M. Petro
șani — Minerul Lupeni 6—0 
(neprezentare).

Etapa H-a: Preparatorul 
Lupeni — Minerul Lupeni 4—2; 
Parîngui Lonea — I.C.M.M. 
Petroșani 2—4; Energia Paro
șeni — Minerul Petrila 3—3.

fața meselor de șab, „oșttle stau față în față- înainte de a lan
sa un atac, fiecare jucător meditează îndelung. Doar ceasul îl face să 
șe grăbească nu care cumva să intre în criză de timp. După cum se 
vede și din clișeu, cei ce au făcut o mișcare bună zîmhesc mulțumiți. 
S~ar putea insă, ca după alte cîteva mutări să zimbească adversarii.

— Rezultatele tehnice 
obținute —

3. Clinei P., Carpați Sinaia 
l’10”2/10; 25. Niță Gh., Mine
rul Lupeni l’56”3/10; 26. Bo- 
teanu O., Știința I. M. P. 
2’04”6/10; 20. Seidel H., Ști
ința I.M.P. 2’44”.

SENIOARE •— 1. Scherer E., 
Voința Brașov 1’19”9/IO; 2. 
Stoenescu M., Voința Brașov 
l’23”2/10; 3. Suciu Z., Știința 
Buc. l'26”8/10.

JUNIORI — 1. Pitiș loan, Di
namo Brașov l’24”8/10; 2.
Ene M., Voința Brașov l’29”3/10; 
3. Focșenean M., Carpați Si
naia l’34”7/10; 8. Kis Petre, 
Minerul Lupeni 2'21”; 9. Rdsller 
R., Știința I.M.P. 2’23"6/10.

JUNIOARE — 1. Lîphart E„ 
C.O.B. 1'08**4/10; 2. Focșenean 
M., Carpați Sinaia 2’11”4/10.

CUPA OLIMPIA - - SLALOM 
SPECIAL — SENIORI DOUA 
MANȘE: 1. Bălan Gh., C.O.B. 
l’12”6/10; 2. iovici N., Dinamo 
Br. 1T6"7/1O; 3. Crlstoloveanu 
Gh., Olimpia Br. l’20”6/10; 19. 
Niță Gh., Minerul Lupeni 
1’82’4/10; 21. Kato A., Minerul 
Lupeni l’90”3/10; 22. Boteanu 
O., Știința I.M.P. 2’08”2/10.

SENIOARE — 1. Stoenescu 
M., Voința Brașov; 2. Skherer 
A., Voința Brașov; 3. Klânner 
M.. C.O.B.

JUNIORI — 1. Postolache 
Ion, Carpați Sinaia; 2. Foc- 

șenean M., Carpați sinaia; 3. 
Neustader W., C.O.B.; 9. Seidel
H. , Știința I.M.P.; 11. Kis P., 
Minerul Lupeni.

JUNIOARE — 1. Focșenean u 
L-, Carpați Sinaia; 2. Lîphart 
E., C.O.B.; 3. Enescu S., Voința 
Brașov.

SLALOM URIAȘ — SENIORI
I. Crlstoloveanu Gh., Olimpia 
Brașov l’30”l/10; 2. Hanlch H„ 
Dinamo Brașov l'30”5/10; 3. 
Secui Vasiîe, Carpați Sinaia 
l’31”4/10; 19. Hiță Gh., Mine
rul Lupeni 2’06"7/10; 23. Acs 
A., Minerul Lupehl 2’14”2/10.

SENIOARE — 1. Stoenescu 
M„ Voința Brașov l’03”l/10;
2. Scker R., Voința Brașov 
1’05”9/10; 3. Csapoî H., Olim
pia Brașov l’21”l/10.

JUNIORI — 1. Pitiș Ion, Di
namo Brașov l’47”8/10; 2, Ene 
Mircea, Voința Brașov l’49”3/10;
3. Puiu Dan, Voința Brașov 
l’51”l/10.

JUNIOARE — 1. Liparth E., 
C.O.B. 32”3/10; 2. Enescu Stela, 
Voința Brașov l’39”9/10; 3. 
Mica Florica, Carpați Sinaia 
2’43”l/10.

Prof. SZILAGYI TEODOR

Pară îndoială că cel mai pop Iar sport de iarnă este sărnușul. Nu 
există Zi, asta bineînțeles cînd e zăpadă, ca să nu aibe loc întreceri 
aprige la care participă copii, ba chiar și vîrstnici. După o victorie, 
cuplul gemenelor 
Zimbesc fericite, 
cerilor va rămâne

Richter, eleve în clasa l-a a Școlii nr. 2 din Petroșani 
Zăpada s-a cam dus din oraș, dar amintirea între- 
încă multă vreme.

Cupa 24 Ianuarie la schi
In zilele de 20 și 21 ianuarie, 

pe pîrtiile din masivul Paring, 
comisia regională de schi, cu 
sprijinul comisiei orășenești 
Petroșani a organizat un con
curs de schi dotat cu Cupa 24 
ianuarie.

La aceste întreceri, au luat 
parte sportivii asociațiilor Mi
nerul Lupeni, Voința Petroșani, 
Parîngui Petroșani, știința Pe
troșani precum și cițiva spor
tivi din raionul Hațeg și o- 
rașui Hunedoara.

Probele de fond au furnizat 
întreceri deosebit de dîrze în 
special la proba de 10 km. fond 
seniori unde învingătorul Ghe
orghe Lupaș a cîștigat doar nu
mai cu cîteva zeci de secunde 
față de Ion Leampă, ambii de 
la asociația Minerul Lupeni. O 
comportare bună a avut tî- 
năra Ceavlovlci Margareta, de 
la Minerul Lupeni, care în a- 
cest concurs a reușit să reali
zeze un timp mai bun decît 
al senioarelor Katto Terezia și 
Gerștembrein Margareta.

Iată rezultatele :
3, km. junioare : 1. Ceavlo- 

vici Margareta 18’27” Minerul 
I Lupeni; 2. Bafcoș Margareta

Printre echipele de rugbi 
mai vechi în campionatul re
publican se numără și Știința 
Petroșani, Spre deosebire de 
echipele de fotbal, handbal și 
volei, care activează în prima 
categorie a țării și care sint 
doar la jumătatea drumului, 
cele de rugbi au Încheiat cam
pionatul, pregăttndu-se acum 
pentru noua ediție. După 
mulți ani in care echipa ce 
feriștilor de la Grivița Roșie 
s-a situat în fruntea pirami
dei rugbi-ului din țara nous 
tră, in campionatul care a 
trecut, ea a trebuit să cedeze 
locul și titlul de campioană 
pe 1961 Jucătorilor de la 
Steaua. In disputa dîrză, de-a 
lungul Întregului campionat, 
pentru ocuparea unui loc de 
frunte sau evitarea retrogra
dării, știința Petroșani я avut 
o comportare meritorie, situ- 
îndu-se cam la jumătatea cla
samentului.

Dacă în urmă cu cițiva ani, 
iubitorii rugbi-ului din Valea 
Jiului se puteau număra pe 
degete, acum sportul cu ba
lonul oval are aici mii de su
porteri înflăcărați șl o galerie 
mai tare decît aceea a fotba
liștilor. Fără îndoială că nu
mărul simpatlzanțiior acestui 
sport bărbătesc nu a crescut 
așa dintr-odată, ci ca urmare 
a jocurilor spectaculoase ce au 

stlrnlt aplauze la scenă des
chisă care au avut loc in Va
lea Jiului. Au trecut multe 
luni de la disputa dintre stu- 
denți și fosta campioană a ță
rii Grlvița Roșie, dar vor mai 
trece încă și mai multe și iu
bitorii rugbi-ului din Petro
șani nu vor uita frumosul spec
tacol pe care l-au văzut. Fiu 
ierul final al arbitrului a con
sfințit victoria ceferiștilor. A- 
tunci s-a întimplat ceea ce 
arareori se IntîmpKi la rugbi. 
înflăcărați! suporteri ai stu
denților au năvălit pe teren și 
au purtat pe brațe atît pe în
vingători cit și pe învinși. Me
ritau și unii și alții. Ambele 
echipe au jucat ca la carte, 
..decanii" rugbi-ului din țara 
noastră, de ce să n-o recu
noaștem, au fost cu un cap 
mai sus. De fapt n-a fost sin
gura înfrîngere pe teren pro
priu a studenților. Dar deși 
sufereau alături de echipă, In 
majoritatea cazurilor, suporte
rii au avut satisfacția de a fi 
văzut jocuri frumoase. Apoi 
victoria de la București în fa
ța I.T.B.-ului, cea de pe teren 
propriu cu Progresul și multe 
altele au încălzit inimile su
porterilor, iar echipa, cu fie
care victorie se sălta de la pe
riferie spre mijlocul clasa
mentului,.

Succesele dobîndite de e- 
chipa de rugbi a studenților 
din Petroșani nu sint intim- 
plătoare. Ele sint rodul unor 
antrenamente metodice, făcute 
cu simț de răspundere de în
tregul lot. și... la victorii a 
contribuit bineînțeles și în
flăcărată galerie care a știut 
să insufle echipei curaj șl în
credere in momentele grele, 
s-o ducă spre victorie.

în campionatul viitor, echi
pa de rugbi Știința Petroșani, 
formată din Stoian — Geor
gescu, Drăcea, Nlcolescu, Bu- 
rae — Ureche. Mateescu — An 
timoianu, Dijmărescu și alții 
va trebui să dea noi examene 
care să-i ridice prestigiul șl 
s-o salte în clasament. Dorin
ța fierbinte a tuturor este ca 
ea să joace în așa fel incit nu
mărul suporterilor la rugbi să 
rivalizeze cu cel de la fotbal 
la întrecerile de categoria A.

D. CRIȘAN
*

——o=—

DO DI CB
Duminică, în cadrul Văii 

Jiului a început campionatul 
orășenesc de popice masculin 
rezervat echipelor de catego
ria I-'a. La întreceri participă 
un număr de 8 echipe.

in general, prima etapă a 
fost marcată de rezultate mult 
sub posibilitățile echipelor 
noastre, aceasta juetificîndu- 
se oarecum și prin aceea că 
majoritatea bazelor sportive 
au fost multă vreme în repa
rații — unele pentru bitumi- 
zarea pistei, altele pentru zu
grăvire, înlocuirea scindurilor 
de lansare etc. Oricum, pentru 
viitor se cere din partea echi
pelor noastre, să se pregăteas
că cu măi multă seriozitate 
pentru obținerea de rezultate 
cit mai bune în întrecerile ce 
vor urma atît In cadrul cam
pionatului orășenesc, precum 
șl în întîinirlie amicale și in
terregionale.

Iată rezultatele înregistrate:
Constructorul Lupeni — Pa- 

ringul Lonea 4052 — 4299 p.d.; 
constructorul Miner Petroșani 
— Viscoza Lupeni 4029—3996 
p.d.; Stăruința Petroșani — 
Voința Petroșani 4409—4139 
p.d.

Duminica viitoare, își vor - 
relua activitatea și cele 4 e- 
chipe feminine înscrise la cam
pionat, precum și echipele din 
categoria a doua masculin.

Etapa Ш-а : Minerul Petrila 
—Preparatorul Lupeni J/2—5!/2;
I.C.M.M. Petroșani — Energia 
Paroșeni 5*/2—'/?; Minerul Lu- 
peni — Parîngui Lonea 3*/2— 
2’/a.

După aceste rezultate cla
samentul arată astfel: 1.
I.C.M.M. Petroșani, 2. Prepa
ratorul Lupeni, 3. Parîngui 
Lonea, 4—5. Energia Paroșeni 
și Minerul Petrila, 6 Minerul 
Lupeni.

De menționat că fiecare e- 
chipă participă la întreceri cu 
patru jucători și două jucă
toare.

I. CIORTEA
☆

Paralel cu campionatul pe 
echipe, se desfășoară și cam
pionatul individual masculin. 
In grupa oraș Petroșani, unde 
participă jucători cu drept de 
joc din localitățile Petroșani, 
Petrila șl Lonea, după 8 runde, 
în clasament conduce jucăto
rul Kirmaier Francisc cu 7 
puncte, urmat, de Helcovschl 
Victor cu 6* 1 * 1 2 3 * S./2 și Bredan loan 
cu 6 puncte.

20’24" Parîngui Petroșani; 3. 
Zborovșcki Qlga 26’28" Mine
rul Lupent. 3 km. senioare:
1. Katto Terezia 19’23” Mine
rul Lupeni; 2. Gerștembrein
M. 21'15" Voința Petro
șani. 5 km. juniori : 1. Ambruș 
Zoltan 32’42” Minerul Lupeni;
2. Hegheduș Zoltan 33’30" Mi
nerul Lupeni; 3. Bucur Mihai 
34’40" Corvinul Hunedoara; 
10 km. seniori : 1. Gheorghe 
Lupaș 48’31”3/10 Minerul Lu
peni; 2. Ion Leampă 48’32”5/10 
Minerul Lupeni: 3. Ambruș 
Petru 51’36” Minerul Lupeni. 
Slalom special seniori: 1. Niță 
Gheorghe, 2. Katto Adalbert,
3. Acs Alexandru toți de la 
Minerul Lupeni. Slalom uriaș 
seniori: 1. Katto Adalbert, 2. 
Niță Gheorghe, 3. schmidh 
Alfred, de asemenea, compo- 
nenți ai echipei Minerul Lu
peni.

In urma rezultatelor obți
nute, pe primul loc s-au cla
sat sportivii asociației Mine
rul Lupeni, care cuceresc ast
fel, trofeul „Cupa 24 ianua
rie" pentru a treia oară con
secutiv.

S. BALOI
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Trenul de persoane 2086 in tră in stația C.F.R. Petroșani, 
impiegatul de serviciu Subcinschi Gheorghe face primirea 
trenului.

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

Ajutor concret și eficient
(Urmare din pag. l a)

Astfel, ortacii lui Diconi au în
ceput să muncească cu încre
dere. De multe ori se trezeau 
cu nea Ntcu, cum îi spun ei nor- 
matoridta. Acesta controla cu un 
ochi de. cunoscător frontul de lu
cru, dădea indicații precise și de 
folos. Se consulta cu șefid de 
brigaaă asupra felului cum orga 
nizează lucru. Găseau apoi îm
preună metodele cele mai potri
vite de muncă.

nngadierul Diconi muncea cu 
multă însuflețire. Cind într-un 
schimb treaba șchiopăta el făcea 
un post-două pe schimbul respec
tiv. ajutîndu'l efectiv să organi
zeze lucrul.

Toate acestea au făcut ca efor
tul minerilor din brigadă să fie 
încununat de succes. Pe prima de
cadă brigada și~a depășit sarci- 

f mie de plan cu 12 la sută și a 
obținut un cîșlig de 121 lei pe 
post de miner. In continuare re
zultatele obținute de noua briga~ 

' dă sînt la țel de bune.
Acest lucru a fost confirmat și 

țn ședința de analiză a brigăzii

W o T Ă
Ar fi bine 

să nn mai aibă
Locomotiva intră pufăind în in’ 

dota minei Petrila, trăgînd după 
«a convoiul lung de vagoane în’ 
tărcate cu material lemnos necesar 
muncii minerilor din adine. Brigă
zile de descărcători au început de- 
îndată activitatea pentru ca va
goanele să nu intre în locație. 
Treburi pînă peste cap aveau și 
tovarășii Miclea Adam și Olanciuc 
Petru ce se ocupă cu recepție narea 
lemnului. Cînd muncești transpiri 
iar după cum șe știe transpirația 
duce la eliminarea apei din orga
nism. Ca nu cumva să se deshi
drateze, Miclea Adam și Olanciuc 
Pțtru au întins-o tiptil din șut și 
nu s’au oprit dedt la bufet.

- Ce bem Adame ? — întrebă 
Olanciuc.

— Păi eu zic să bem o țuică, 
Petre. Completăm și minusul de 
apă și ne și încălzim.

— Două calde 1 — comandă
Olanciuc-

Țuica a fost sorbită gospodă
rește dar de unde tot bei și nu 
mai pui se termină de la o vre
me, așa că la comanda lui Miclea, 
«ura d« „calde" s-a repetat.

Pupă tura a doua a urmat a tre
ia, apoi alta pînă cînd cei doi cu 
pricina și-au completat întreaga 
cantitate de apă pierdută prin 
transpirație și s-au și încălzit 
de-abinelea. Puși la „punct" și-au 
adu. aminte că'S în șut și au tre
buri nu glumă. Pîrdalnica de țuică 
le-a făcut figura. Io timp ce le-a 
earn muiat picioarele, gura le-a 
făcut-o tăiș de sabie nu alta. Eroii 
noștri au început să se certe pînă și 
cu tovarășul Pitini Anton, șeful de 
schimb 1

a activității rodnica desfășu
rate de muncitorii preparatori 
in anul trecut.

Din discuțiile purtate de 
muncitori în adunarea de ale
geri sindicale la secția trans
port a reeșlt faptul că, dato
rită unei bune organizări a în
trecerii socialiste, a fost posi
bilă realizarea ritmică a sar
cinilor de producție. Datorită 
folosirii judicioase a instala
țiilor de încărcare, debitul 
mediu de încărcare a atins 
cifra de 275 tone pe oră. A fosț 
tradusă in viață propunerea 
unui colectiv de inovatori de 
modificare a acționării benzii 
de la linia 5 siloz, s-au între
ținut in permanentă stare de 
funcționare instalațiile de 
transport, s-a înființat un 
curs pentru calificarea munci
torilor de aici- Ca președinte 
al comitetului secției sindi
cale a fost ales sudorul Florea 
Nicoiae, Iar ca organizator de 
grupe tov. Nicoiae Terebea, a- 
vram Pădure etc.

Și la secția spălătorie ca or
ganizatori de grupe au fost 
aleși cei mai destoinici mun- 
eftorl. Printre el se află Petru 
Găină, Victor Delean, loan 
Florescu, Mihai Negreanu și 
alții. Aceștia au obținut de 
nenumărate ori drapelul de 
fruntași în muncă. In cadrul 
acestei secții numărul grupe
lor sindicale a fost majorat la 
11 față de 7 cite erau înainte.

C. BADLȚA 
corespondent

Cele de mai sus s-au întimplat 
în ziua de 15 ianuarie, dar ăsta 
nu-i singurul caz. Consecvenți, cei 
doi au mai avut asemenea escapa
de. Ar fi bine să nu mai aibă- 

D. C. 

ce a avut loc zdele trecute, unde 
au participat șeful sectorului, tov. 
Mărgăreanu, precum și președinte
le comitetului secției sindicale. In 
această ședință au fost prezentate 
referate de către șeful de brigadă 
și de responsabilul tehnic. S-a scos 
în evidență preocuparea întregii 
brigăzi pentru îndeplinirea ritmi
că a sarcinilor de plan, ajutorul 
acordat de responsabilul ei tehnic. 
In continuare Diconi Laurențiu s-a 
angajat ca să obțină o avansare 
în suitor de 3 m. pe zi, Și a cerut 
să fie sprijinit la fel ca și pînă 
acum de tov. Mărgăreanu. A. ară
tat că în mare măsură și de acest 
sprijin a depins rezultatele ce le~a 
obținut brigada. Tovarășul Măr- 
găreanu s-a obligat ca să ajute și 
mai mult brigada. Bineînțeles nu 
in calitate de normator... a subli
mat el. Pentru realizarea angaja
mentului brigăzii al a propus ca 
locul de muncă să fie aprovizio
nat zilnic, în primul schimb, cu 
30 buc. granturi lungi, 20 buc. 
granturi scurte, iar pușcarea să 
)ie asigurată la timp. Reiese deci 
că in afară de efortul depus, re
zultatele brigăzii mai depind și 
de alți factort : de felul cum e 
aprovizionată, de ajutorul pe eare~l 
primește din partea celui care 
răspunde de ea și altele. Brigada 
lui Diconi, muncind cu acela;. e- 
lan, primind ajutor efectiv va pu
tea realiză zdnic o avansare în 
suitor de cel puțin 3 metri.

Alegerile în organizațiile sindicale
Cei mai harnici mineri 

aleși în fruntea grupelor 
sindicale

La mina Lupani adunările 
generale de dări de seamă sin
dicale se desfășoară din plin. 
Pină la data de 18 ianuarie 
a. c. in 47 grupe sindicale au 
fost prezentate dările de sea
mă și s-au ales noile organe 
de conducere. In cele 47 adu
nări ale grupelor sindicale în 
care s-au desfășurat alege
rile au participat peste 1500 
membri de sindicat. Este sem
nificativ faptul că la aceste 
adunări au luat cuvîntul la 
discuții peste 300 de partici
pant, care au făcut peste 200 
de propuneri pentru Îmbună
tățirea procesului de produc
ție și a muncii sindicale.

In fruntea grupelor sindi
cale au fost aleși mineri și 
tehnicieni fruntași în produc
ție și activitatea obștească, 
oameni cu experiență în mun
ca sindicală. La sectorul IV A, 
de exemplu, în abatajul fron
tal condus de Dobay loan, 
membrii de sindicat l-au ales 
ca organizator de grupă pe 
șeful lor de brigadă, care este 
un tovarăș cu experiență, bun 
organizator al procesului de 
producție. Nu odată minerii 
de aici au ciștigat drapelul de 
brigadă fruntașă în întrecerea 
socialistă pe exploatare.

in abatajul frontal condus 
de tov. Ghioancă Sabin, din 
sectorul III, minerul Sorescu 
Ioan, a propus pe șeful brlgă-

A Xlll-a aniversare a miliflci
La 23 ianuarie se împlinesc 13 

ani de ia înființarea miliției popu
lare, Alături de celelalte organe 
ale statului nostru democrat popu
lar, miliția și-a adus din plin con
tribuția la apărarea cuceririlor re
voluționare ale poporului munci
tor. a proprietății socialiste și per
sonale a cetățenilor, la asigurarea 
ordinei și securității publice.

Procesul de făurire a miliției 
este strîns legat de transformările 
revoluționare care au avut loc în 
țara uoastră, de lupta hotărîtă я 
poporului muncitor, condus de par 
tid, pentru crearea și dezvoltarea 
statului socialist. In anii regimului 
democrat-popular organele de mili
ție și-au perfecționat necontenit 
activitatea pentru a fi la înălțimea 
sarcinilor tot mai importante care 
le-au fost încredințate de către 
partid și guvern. An de an, sub 
conducerea partidului, au fost îm
bunătățite formele de organizate 
a miliției, metodele de conducere 
a muncii și de pregătire a efective
lor ei.

Un toi deosebit în ridicarea 
combativității și a capacității de 
luptă a lucrătorilor din miliție l a 
avut educarea lor comunistă de 
către organizațiile de partid, care 
au știut să le formeze calități de 
o înaltă ținută moral-politică 
proprii unor lucrători ai aparatu
lui de stat socialist ca : cinstea, 
modestia, dîrzenia, curajul și spi
ritul de sacrificiu. Avînd drept 
lege supremă în activitatea lor 
slujirea cu devotament a intereselor 
patriei și ale poporului muncitor, 
lucrătorii din miliție au învățat să 
urască din adincul ființei lor pe 
dușmanii poporului muncitor, să 
urmărească cu vigilență și să .zdro
bească la timp acțiunile lor.

Mulți lucrători de miliție au 
oferit pilde de abnegație și devota
ment în apărarea intereselor de 
stat și ale oamenilor muncii. Ast
fel. lucrători de miliție din cadrul 
orașului Petroșani ca tovarășii Lu- 
paș Augustin, Bill Petru, Rusu Va- 
sile, Baba Ioan, Budai Iosif, Fo- 
lica Mihai, Pîrvu Iulian, Falon To
ma, Tudoroiu loan, Ciobotaru 
Constantin și mulți alții au dat 
dovadă, în lupta pentru apărarea 
proprietății obștești, a legalității 
socialiste, de conștiinciozitate și

zii să fie ales organizator al 
grupei sindicale. In anul care 
a trecut minerii din brigada 
tov. Ghioancă au dat 7000 tone 
cărbune peste sarcinile de plan. 
In anul 1962, în numele bri
găzii, tov. Ghioancă Sabin, s-a 
angajat să extragă 4000 tone 
de cărbune peste sarcinile de 
producție.

La una din adunările grupei 
sindicale din sectorul VII In
vestiții, ca organizator de gru
pă a fost ales tov. Mlhuț Pa
vel. In anul care a trecut bri
gada pe care o conduce Mihuț 
Pavel și-a realizat planul a- 
nual de producție cu aproape 
60 de zile mal devreme.

Și în alte grupe sindicale 
unde au avut loc adunările de 
alegeri ca organizatori au fost 
aleși cei mai buni muncitori, 
fruntași în producție cum sînt 
toy. Ocneanu Constantin sec
torul IV A, Euro Alexandru șl 
Demeter Ștefan sectorul II, 
Aslău loan și Onișor Nicoiae 
sectorul II, Mureșan Gheorghe 
șl Mătăsărean Iile sectorul 
VIII și alții.

A. MICA 
corespondent

La preparata Petrila 
s-au terminat alegerile 

sindicale
Zilele trecute la preparația 

Petrila s-au terminat alegerile 
In grupele și secțiile sindicale. 
Așteptate cu un deosebit in
teres adunările generale au 
constituit un prilej de analiză 

simț de răspundere. Lucrătorii din 
cadrul miliției orașului Petroșani, 
în frunte cu comuniștii, au avut și 
au drept călăuză hotăririle și di
rectivele partidului și guvernului 
care dau un conținut concret mun
cii lor. tidicînd’o neîncetat pe o 
treaptă superioară.

O deosebită însemnătate au pen
tru activitatea organelor de mili
ție tezele cuprinse în documentele 
Congresului al Ш-lea al P.M.R. 
cu privire la statul democrat-popu
lar și la rolul său crescînd în noua 
etapă pe care o străbatem, etapa 
desăvîrțirii construcției socialiste. 
Organele de miliție sînt conștiente 
de faptul că garanția obținerii de 
noi succese și a îmbunătățirii ne
încetate a activități lor o va cons
titui și pe viitor întărirea perma
nentă a conducerii lor de către 
partid și legătura cu masele.

Sprijinul pe care organele de mi
liție îl primesc permanent din par
tea oamenilor muncii în descope
rirea și demascarea elementelor in
fractoare constituie expresia unor 
legături trainice ce s-au creiat în 
decursul anilor între lucrătorii de 
miliție și masele largi populare din 
cadrul Văii Jiului. Mărturie a aces
tei legături sînt numeroasele cazuri 
cînd, datorită ajutorului primit din 
partea oamenilor muncii, multe ele 
mente necinstite au putut fi des
coperite și demascate la timp.

Cea de a XIII-а aniversare a 
miliției se sărbătorește anul acesta 
în condiții deosebite. Sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, între
gul nostru popor luptă cu avîtrt 
pentru traducerea în viață a hotă- 
ririlor Congresului al IIITea al 
P.M.R. Alăturîndu-se din toată ini
ma acestui avînt general, luptînd 
pentru îndeplinirea sarcinilor pe 
care partidul și guvernul le-au pus 
în fața organelor de miliție, lucră
torii de miliție din cadrul orașului 
Petroșani vor dovedi și pe viitor 
că sînt demni de încrederea ce li 
s-a acordat. Ei nu-și vor precupeți 
eforturile pentru apărarea cuceriri 
lor poporului muncitor, a proprie
tății socialiste, a avutului personal 
al cetățenilor, a liniștei și ordinei 
publice pe întreg cuprinsul Văii 
Jiului-

A. BUTUZA 
cpt. de miliție

TELEGRAME 
EXTERNE

Declarația 
lui Jomo Kenyatta

NAIROBI 22 (Agerpres).
Președintele Partidului Uniunea 

Națională Africană din Kenya, Jo
mo Kenyatta, a declarat întt-o cu- 
vîntare rostită la un miting care • 
a avut loc la Nairobi că va cere 
luna viitoare ministrului Coloniilor 
al Marii Britanii, Maudling, în 
cursul conferinței constituționale 
cu privire la viitorul Kenyei, să 
fixeze o dată precisă pentru acor
darea independenței acestei țări.

„Kenya, a afirmat Kenyatta, tre
buie să devină o republică liberă, 
independentă și suverană în cadrul 
unei federații a Africii orientale 
care va face ea însăși parte dău* 
tr-o Africă unificată".

bi loc do salarii mai bune 
țăranii peruviem primesc 

(poanțe
LIMA 22 (Agerpres).
După cum anunță agenția Asso

ciated Press, la 20 ianuarie țăra
nii peruvieni de pe plantația de 
trestie de zahăr Pomalca din apro
pierea orașului Chidayo au orga
nizat o mare demonstrație în spri
jinul cererilor lor privind mărirea 
salariilor. Demonstranții au fost a- 
tacați de către poliție, cate a Ucis 
5 țărani și a rănit alți 42.
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Ziarul „Daily Express" 
despre situația economici 

a Berlinului occidental
LONDRA 22 (Agerpres).
„Berlinul occidental se usucă din 

rădăcini; Berlinul occidental este 
un oraș al creditelor" — constată 
intr-o relatare din sectorul apusean 
al Berlinului corespondentul ziaru
lui englez „Daily Express". Cores
pondentul arată că în Berlinul oc
cidental situația economică este 
atît de critică incit Statele Unite 
vor trebui să acorde anul acesta 
credite în valoare de 20 de milioa
ne de lire sterline „pentru a-1 
menține în, viață".

Au hotirît să nu participe 
la conferința de la Lagos
ACCRA 22 (Agerpres).
Ghana, Guineea, R.A.U., Ma

rocul, Mali, Libia și Tunisia au ho- 
tărît să nu participe la conferința 
de la Lagos unde urmau să se în’ 
trunească la 25 ianuarie șefii de 
guverne ai tuturor țărilor africane. 
Jările susmenționate au declarat că 
nu pot participa la această confe
rință în actualele condiții. Motivul 
principal al acestei hotărîti este 
neinvitarea la conferință a repre
zentanților guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria.

Neparticiparea acestor țări trans
formă conferința intr-o întrunire 
a grupului de la Brazzaville, din 
care fac parte, în special, o serie 
de țări foste colonii franceze.

Trei cabane 
și 12 persoane acoperite 
de o avalanșă de zăpadă 

în statul colorado
WASHINGTON 22 (AgprpreJ.
După cum anunță agenția Asso

ciated Press, la 20 ianuarie asupra 
localității Twin Lakes (statul Co
lorado) ș-a abătut o puternică ava
lanșă de zăpadă provenind de pe 
versantul de vest al muntelui El
bert a cărui înălțime este de 4.300 
metri. Agenția relatează că avalan
șa a îngropat 12 persoane adăpos
tite în trei cabane de la poalele 
muntelui. Lucrările de salvare au 
scos la iveală pînă în prezent ca
davrele a patru țapii și doi adulți. 
Serviciul meteorologic al $.U.A. a 
anunțat că avalanșa se datorește 
vîntului violent care s-a abătut a- 
șupra muntelui Elbert cu o viteză 
de circa 100 km. pe oră.
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De ce a plecat 
Невгу Breoke la Bonn

LONDRA 22 (Agerpres).
La 21 ianuarie Henry Brooke, 

adjunct al ministrului de Finanțe 
al Angliei a plecat cu avionul la 
Bonn în fruntea unui grup de ex- 
perți. La Bonn el va participa la 
lucrările comisiei speciale create 
după recentele tratative dintre Mac
millan și Adenauer. Potrivit relată
rilor presei, Brooke, va continua 
tratativele începute de guvernul 
englez în legătură cu sporirea în 
continuare a „ajutorului11 Germa
niei occidentale pentru întreținerea 
OSadritoare a marii armate engle- 
Mt de pe Rin în schimbul unor noi 
baze pentru Bundeswehr pe terito
riul Marii Britanii.

Luînd cuvîntul pe aeroport îna
intea plecării din Londra, Brooke 
a declarat că suma de 35 de mi
lioane de lire sterline la care s-au 
referit Adenauer și Macmillan, es
te insuficientă.

— ——

Anuiarea acordului 
„defensiv" anglo-nigerian

LAGOS 22 (Agerpres)
In capitala Nigeriei, Lagos 

s-a anunțat oficial anularea' 
acordului „defensiv" anglo-ni
gerian, relatează agenția Reu
ter*.

Acest acord impus Nigeriei 
la sfîrșitul anului 1960, pre
vedea de fapt, punerea forțelor 
aripate nigeriene, sub contro
lul ofițerilor englezi. Conform 
articolului 3 din acord, Anglia 
primea dreptul nelimitat de a 
folosi aerodromurile nigeriene 
pentru aviația sa.

Nigerienii au înțeles carac
terul neocolonialist al acestui 
acord militar și au luptat cu 
hotărîre pentru anularea Iui.

(=)

G. S. Titov primit cu căldură 
în It D. Vietnam 10

HANOI 22 (Agerpres)’
După o vizită de patru zile 

în Birmania, eroul cosmonaut 
Gherman Titov a sosit la Ha
noi.

Pe aeroportul din capitala 
R.D. Vietnam, Titov a fost în- 
tîmpinat de primul ministru 
al R.D. Vietnam, Fam Van 
Dong, și de alte personalități.

Locuitorii Hanoiului î-au fă
cut lui Titov o primire 
fală.

După sosirea In oraș 
man Titov s-a întîlnit 
Și Min, președintele
Vietnam, cu membri ai С. C.

trium-

Gher- 
cu Ho
R. D.

al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, cu miniștri 
și alte personalități oficiale.

In seara zilei de 21 ianuarie, 
С. C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, guver
nul R.D. Vietnam, Adunarea 
Națională și Frontul Patriei 
din Vietnam au organizat o 
mare recepție în cinstea lui 
Titov. Eroul cosmonaut a fost 
salutat de președintele Ho Șl 
Min care, în numele poporu
lui vietnamez, i-a înmînat cel 
mai înalt ordin al republicii 
— Steaua de Erou al Muncii.

o-

Auforifăfile militare franceze manifestă pasivitate 
fată de furturile de arme săvîrșite de fasciștii 

din O. A. 5.
ALGER 22 (Agerpres).
După cum relatează corespon

dentul din Alger al agenției Fran
ce Presse, la 20 și 21 ianuarie pe 
teritoirul Algeriei au avut loc 48 
de atentate cu bombe și arme de 
foc, care s-au soldat cu moartea 
a 36 de persoane si rănirea altor 
47.

Din numeroase puncte strategice 
deținute de forțele militare fran
ceze continuă să se fure a'rme din 
depozitele de armament franceze. 
Agenția France Presse subliniază că 
furtul de arme de către fasciștii 
din „O.A.S." a devenit un lucru

obîșnuit. La 21 ianuarie, o bandă 
de fasciști din cadrul „O.A.S.11 a 
pătruns în mod nestingherit în in
cinta depozitului de armament al 
unei unități militare franceze, situa
tă în apropiere de Sidi Chami, 
sustrăgînd o mare cantitate de ar
me automate și muniții.

Referindu-se la repetarea aces
tor furturi, agenția France Presse 
arată că este de neînțeles de ce cu 
toate că aceste „spargeri11 se reoe- 
tă cu regularitate în metropolă cit 
și în Algeria, autoritățile militare 
franceze continuă să 
tăcere deplină asupra

.©_--------------

PRAGA 22 (Agerpres).
După cum se arată într-o de

clarație a secretariatului F.S.M., în 
ultimele săptămâni regimul dicta
torial sîngeros al lui Salazar a pus 
la cale un nou val de represiuni 
sălbatice împotriva oamenilor mun. 
cii și democraților portughezi. Prin 
represiuni crunte, dictatura lui Sa
lazar se străduiește să zădărniceas
că avîntul puternicei mișcări a po 
porului pentru libertate și democra
ție. Zeci de oameni ai muncii și 
activiști sindicali sînt arestați nu
mai pentru că au cerut restabilirea 
libertăților democratice în țară. 
Mulți dintre ei au fost supuși unor 
torturi monstruoase.

Federația Sindicală Mondială de
mască cu mînie și indignare acțiu
nile inumane ale sîngerosului re
gim fascist al lui Salazar. Ea sa
lută pe oamenii muncii și poporul 
portughez care luptă împotriva fas
cismului, pentru libertate și demo
crație, și îi încredințează o dată 
mai mult de deplina sa solidari
tate.

F.S.M. cheamă pe oamenii mun
cii și sindicatele din toate țările

să-șî manifeste sub 
solidaritatea cu această luptă eroi
că a patrioților portughezi și să 
ceară O.N.U. adoptarea unor mă
suri eficiente pentru 
drepturilor omului în

diverse forme
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păstreze o 
lor.

Anglia nu mai este în măsură să ducă 
o politică de mare putere militară

LONDRA 22 (Agerpres).
Intr-un articol publicat la 21 ia

nuarie săptămînalul britanic „Ob
server11 constată — la cîteva zile 
după ce un alt ziar burghez en
glez remarcase același lucru — că 
Anglia nu mai este în măsură să 
ducă o politică de mare putere mi
litară. Ca și ziarul „Daily Ex
press11 cu cîteva zile înainte „Ob
server11 subliniază că multe din ba
zele militare engleze din străină
tate nu-și mai au rostul și este de 
părere că Anglia ar trebui să re
nunțe la ele. „Marea B’ritanie nu-și 
mai poate asuma o răspundere spe
cială în Extremul Orient11 — scrie 
5,Observer11 constatând în felul a- 
cesta eșecul politicii de ;,mare pu
tere imperialistă" a Angliei. Re-

■ ЙИЙЯДЙД; -

Lucrările conferinței de la Punta del Este 
au fost aminate

©=_

POPULAȚIA GRECIEI
ATENA 22 (Agerpres) — 

.TASS transmite :
La Atena au fost date pu

blicității rezultatele definitive 
ale ultimului recensămînt al 
populației Greciei. LS 19 mar
tie 
de 
are

1961 populația Greciei era
8.388.533 oameni. Atena 
1.852.709 locuitori.

vista consideră că este necesară 
aducerea în patrie a garnizoanelor 
menținute ia baze îndepărtate cum 
ar fi Hong Kong, Singapore, Aden, 
Libia.

„Interesele petrolifere ale An 
gliei în Orientul Mijlociu ar putea 
fi asigurate mai bine prin aranja
mente comerciale decît prin men
ținerea rețelei de garnizoane, aero
dromuri militare și baze — scrie 
„Observer11. Guvernul ar trebui să 
anunțe și să pregătească un plan 
pe termen lung prin care să înlo
cuiască actuala sa politică învechi
tă față de Orientul Mijlociu cu 
ceva mai puțin depășit și care să 
aibă un aspect mai puțin imperia
list11 încheie revista.

respectarea 
Portugalia.

Scopurile vizitei generalului 
american Brown la Atena

ATENA 22 (Agerpres)
După cum anunță ziarul 

„То Vima" la Atena a sosit 
la 18 ianuarie comandantul 
forțelor armate terestre ale 
N.A.T.O. în Europa de sud-est, 
generalul american Brown sub 
comanda căruia se află arma
tă greacă și turcă. Brown a 
organizat o serie de conferin
țe cu reprezentanții comanda
mentului militar grec și a dis
cutat cu ei programul mane
vrelor N.A.T.O. în regiunea de 
est a Mării 
participarea 
ale Greciei și Turciei, flotei ă 
VI-а americane, aviației ame
ricane și unităților aeropur
tate.

Mediterane cu 
forțelor armate

j Miliția orașului Petroșani
I — Serviciul evidența populației —

I
Face cunoscut tuturor cetățenilor din Valea Jiului că, 
începînd cu data de 1 ianuarie 1962 si pînă Ia data de 20 
martie 1962, SE VOR PRESCHIMBA TOATE BULETINELE 
DE IDENTITATE a căror valabilitate expiră în cursul a- 
cestui an.

La fel, tot în perioada mai sus arătată se vor elibera 
buletine de identitate tinerilor care împlinesc 14 ani în lu
nile : ianuarie, februarie, martie, aprilie și mai a. c.

PROGRAMUL DE LUCRU
i J

1 v> nara c 
t preschimbare
V 
t

♦ 
t
I 

t 

!

•f

Zilnic, între orele 8—10 se primesc actele și se întoc
mesc formularele. Zilnic, între orele 13—14 se înmînează 
noile buletine.

O dată cu prezentarea buletinului de identitate pentru 
: se vor prezen ta următoarele acte :

PENTRU BARBAȚI
1. Vechiul buletin de identitate,
2. Certificatul de naștere tip R.P.R., *
3. Livretul militar sau dovada de „inapt" pentru -cei 

satisfăcut serviciul militar, 
fotografii 3/4 cm., 
de trei lei care se va achita o dată cu preda- 
(Pentru femei în plus și certificatul de eiLă-

care nu au
4. Două
5. .Taxa 

rea actelor, 
torie).

PENTRU TINERI
1.

rează
2.
3.
4.

rea actelor.

Buletinul de identita te al părintelui la care figu- 
ca înscris,
Certificat de naștere tip R.P.R..
Două fotografii de mărimea 3/4 cm.,
Taxa de trei lei care se va achita o dată cu preda-

(Ager-

France 
miniș- 
ță'rilor

PUNTA DEL ESTE 22 
pres).

După cum anunță agenția 
Presse, lucrările Conferinței 
triior Afacerilor Externe ai
O.S.A., în problema cubană, care 
urmau să înceapă la 22 ianuarie, 
au fost aminate cu 24 de ore. Re- 
ferindu-se la pozițiile „divergente11 
ale participanților la conferință a-

genția arată că de partea punctului 
de vedere american sînt doar cele 
cîteva republici din America Cen
trală și într-o oarecare măsură 
Columbia și Venezuela. Pe de altă 
parte — subliniază agenția citată 
— „miniștrii Afacerilor Externe ai 
Braziliei, Mexicului, statului Chile 
și Ecuadorului; au declarat la so
sirea lor la Punta del Este că po-

lirica lor va fi inspirată de princi
piul neintervenției și autodetermi
nării popoarelor11.
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24 ianuarie

Conferința simpatizanților revoluției cubane 
din întreaga Americă Latină

(Ager-

Press 
timpul 

del 
Montevideo va avea

MONTEVIDEO 22 
preș)

Agenția Associated 
relatează că chiar în
conferinței de la Punta 
Este la 
loc o conferință paralelă a 
rimpatizanților revoluției cu- 
bane din Întreaga Americă 
Latină, menită să contracare
ze uneltirile Statelor Unite 
împotriva Cubei. Această con
ferință va avea loc în holul 
principal al Universității din 
Montevideo. Printre vorbitori

sînt anunțați Adolfo Silenzl 
di Stagni (Argentina). Fran
cisco Juliao, lider al mișcării 
țărănești din Brazilia, Eze- 
quiel Ramirez Novoa (Peru), 
Salomon Carbalan (Chile) șl 
Viguel Angel Asturias (Uru
guay).

In același scop, pentru 23 
ianuarie a fost anunțată și о 
puternică demonstrație de 
stradă. Ziarul „El Popular" 
scrie că demonstrația va pro
clama „solidaritatea fierbinte" 
cu Cuba.

Brazilia — consecventă 
principiilor neintervenției 

și autodeterminării
RIO de JANEIRO 22 (Ager- 

pres)
Potrivit relatărilor agenției 

United Press International, 
președintele Braziliei, J. Gou
lard, s-a întîlnit la baza ae 
riană Florianopolis, din statul 
Santa Catarina (Brazilia) cu 
președintele Republicii Cuba, 
Osvaldo Dorticos, care se afla 
In drum spre Punta del Este. 
Intr-un comunicat comun dat 
publicității se spune că pre
ședintele Braziliei, Goulart, a 
reafirmat că Brazilia va sus
ține la conferința miniștrilor 
de Externe ai Organizației 
Statelor Americane principiile 
neintervenției șl autodetermi
nării.

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
7,45 Jocuri populare, 8,00 Din 
presa de astăzi, 8,30 Concert de 
dimineață, 9,00 Muzică ușoară, 
10,08 Teatru la microfon : Mo
mente din Cronica Unirii, scena
riu radiofonic de Mircea Ștefă- 
nescu, 12,00 Muzică populară ro- 
mînească din Muntenia si Moldova,
12.30 Buchet de melodii, 13,20 
Muzică, 14,30 Cîntece din folclo
rul nou și jocuri populare romî
nești,- 15,10 „Programe muzicale 
alcătuite de ascultători11, 16,15 
Vorbește Moscova !, 17,15 Muzică 
ușoară, 17,30 In slujba patriei, 
18,00 Concert de muzică populară 
romînească, 18,40 Muzică ușoară 
romînească, 19,25 Din repertoriul 
formațiilor artistice de amatori, 
21,15 Muzică, 22,30 Melodii popu
lare. PROGRAMUL II. 12,55 In
terpret sovietici de muzică ușoară, 
13,25 Muzică populară romînească,
14.30 Concert de muzică din ope
re la cererea ascultătorilor, 15.00 
Melodii populare romînești și ale

minorităților naționale, 16,30 „Un 
cîntec pentru tine11 — program de 
muzică ușoară, 17,00 Valsuri din 
operete, 18,05 Interpreții și forma
țiile noastre de muzică ușoară cîn- 
tă pentru dumneavoastră, 19,00 
Din viața de concert a Capitalei, 
19,40 Din cîntecele de dragoste 
ale popoarelor, 20,30 Jocuri popu
lare romînești, 20,40 Cîntece ins
pirate din lupta poporului nostru 
pentru libertate și unire, 21,00 Ac
tualitatea radio, 22,00 Pagini de 
muzică contemporană.
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CINEMATOGRAFE
24 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Secțiunea V-a ; AL. SA" 
HIA : Poveste despre o fată ; PE- 
TRILA : Strada preriilor ; LO- 
NEA : Taina cetățeii ; ANINOA- 
SA : Doctorul din Bothenow ; 
VULCAN : Pînze purpuri ; URI- 
CANI : Porto Franco.
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