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Cuvîntul minerilor de la Lonea
I

Rezultate îmbucurătoare

In lumina Directivelor C.C. 
al P.M.R. colectivul de mineri, 
tehnicieni și ingineri de la 

mina Lonea și-a prevăzut prin
tre alte obiective de întrecere 
următoarele:

— Să depășească 
nual de producție 
tone cărbune;

.— Să realizeze

planul a- 
cu 15.000

post față de 1,140 tone pe post 
cît este planificat;

— Șă obțină, o economie 
prețul de cost în valoare 
600.000 lei la activitatea 
producție;

— Să realizeze o 
avansare lunară în 
cameră de 70 m.;

— Să extragă cu
metalică o producție de 100.000 
tone cărbune.
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îmbunătățirea cărbunilor preparați
Muncitorii, tehnicienii șiMuncitorii, tehnicienii și in

ginerii preparației Petrila și-au 
luat angajamente de întrecere 
oare prevăd printre altele :

— Depășirea planului de 
producție la brichete cu 13.000 
tone;

— îmbunătățirea indicelui de 
recuperare cu 0,5 la sută;

— îmbunătățirea coeziunii 
la brichete cu 0,1 la sută;

— încadrarea în prevederile 
AS-urilor la cenușă;

t • .

— Realizarea unei economii 
la prețul de cost în valoare de 
300.000 lei;

— Pentru ridicarea nivelului 
tehnic al producției se va pu
ne în funcție cel de-al doilea 
filtru la flotație. De aseme
nea, se vor înlocui aparatele 
la jgheaburile 10—80 Rheo 
se vor repara cupele de la 

levatorul de bruți nr. 3.

Porofan Maria este 
depănătoare fruntașă 
la „Viscoza" Lupeni. 
Ea s-a angajat să de
pene cîte 1000 kg. fire 
fără nici un rebut. In 
luna ianuarie, ea a de- 
pănat 2.160 kg. fire de 
bună calitate.
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Piese de schimb
calitatede
de reparatColectivul Uzinei de reparat 

utilaj minier din Petroșani, fo
losind experiență acumulată a-, 
nul trecut, Iși ia următoarele 
angajamente pe anul 1962 :

— Să îndeplinească planul 
luni și să 
planificată 
valoare de

de producție in II 
dea peste sarcina 
producție, marfă în 
5.000.000 lei;

— Să depășească producti
vitatea muncii planificată cu 
1,5 la sută prin extinderea 
micii mecanizări;

— Să reducă prețul de cost 
la Întreaga producție marfă cu 
1 la

și utilaje miniere 
superioară
nificată, realizînd economii 
suplimentare în valoare de 
peste 1.000.000 lei;

—- Să îmbunătățească cali
tatea produselor prin punerea 
în fabricație a unor noi tipuri 
de utilaje la ntvelnl tehnicii 
moderne între care stîlpi de a- 
bataj, perforatoare 
ce și îinpingătoare

— Să introducă 
vansate în procesul 
ție prin aplicarea
coji de bachelită, mecanizarea 
formării mai multor repere în 
turnătorie și extinderea pro
ducției pieselor forjate în ma
trițe.

I

pneumati- 
de crațere; 
metode a- 
de produc- 
turnării în

sută față de sarcina pl a-
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O CONSFĂTUIRE BINE VENITĂ
salaIn

Lupeni sînt 
sabilii culturali și președinții 
comitetelor de secții sindicale, 
secretarii organizațiilor U.T.M.

Este o consfătuire inițiată 
de comitetul de partid al mi
nei Lupeni, avind la ordinea 
de zi un singur punct : Ana
lizarea posibilităților de îm
bunătățire a activității cultu
ral-educative la mina Lupeni.

Gei care au luat cuvintul au 
arătat concret ce se poate fa
ce ca munca culturală să fie 
la nivelul cerințelor. Așa de 
exemplu, tov. Furdui Petru, 
președintele comitetului de 
secție de la sectorul HI a ară
tat că s-a hotărît crearea 
unei orchestre de muzică popu
lară și a unei brigăzi artistice 
de agitație. Tov. Predoșan 
loan, președintele comitetului 
de secție sindicală de la sec
torul VII transport a remar
cat că în cadrul sectorului, 
cu luni în urmă, a existat o 
brigadă artistică. Insă, greu
tățile începutului i-au speriat 
țje unii artiști amatori și bri
gada s-a destrămat. Acum în
să brigada artistică de agita
ție va fi activizată. Tov. Popa 
Eugen, secretarul organizației 
U.T.M. de la sectorul IX al mi
nei a spus că : sînt tineri ta- 
lentați cu sprijinul cărora se 
va înființa o' brigadă artistică.

Au mal luat cuvîntul tova
rășii Nagy Carol, Guzgă Teo
dor, Sălceanu Petru, Săcărea

de ședințe a minei 
t prezenți res'pon-

Dumitru, Popovici Mihai, Drîm- 
boreanu Pavel și alții care au 
arătat că se vor lua măsuri 
pentru: înființarea de noi for
mații artistice și pentru în
drumarea muncitorilor la club.

A. MICULESCU
corespondent

ele
aș-

va- 
fost

3,8 la sută. Cursa goală 
a vagonului de marfă a 
fost redusă cu 9,5 la 
sută.

Cele mai frumoase re
zultate au fost obținute 
de către stația Petroșani, 
evidențiindu-se în mod 
special tura condusă de 
șeful de tură Ilinca Ghe- 
orghe.

Randamente mari
In primele 17 zile ale 

lunii februarie, în toate 
abatajele cameră ale. sec
torului III de la mina 
Petrila s-au obținut ran
damente medii - de: peste 
6 tone cărbune pe post. 
In abatajul cameră nr. 5 
vest în care lucrează bri
gada ; minerului Bartok 
Iosif, de exemplu, s-a 
realizat în acest timp an 
'randament mediu de 6,7 
tone cărbune pe post.

In ziua de 16 februa
rie, toți muncitorii fero
viari au obținut rezul
tate bune în muncă.

Ceferiștii din Petroșani 
se pot mîndri cu rezul
tatele lor deoarece 
au întrecut cu mult 
teptările.

Astfel, numărul de 
goane încărcate a
depășit cu 6 la sută, iar 
tonele încărcate au depă
șit și ele cu 5,7 la sută 
norma fixătă. Sarcina 
statică a fost îmbunătăți
tă cu 3,7 la sută, iar to
najul pe tren a crescut cu
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CARTEA TEHNICA
ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI

Literatura tehnică este îndrăgită din ce în ce 
mai mult de minerii din Lupeni. Responsabilii ce
lor 8 biblioteci mobile organizate la exploatarea mi
nieră și preparația din Lupeni, au desfășurat o 
bogată activitate în sprijinul producției.

Recenziile unor manuale tehnice și expunerile pe 
diferite teme de tehnică minieră și mecanică minieră 
au atras un număr mare de iubitori ai literaturii 
tehnice. In acest an au fost împrumutate de către 
cititori de la bibliotecile volante aproape 200 de 
volume tehnice, iar la acțiunile organizate la l°cu’ 
de muncă prin prelucrarea referatelor dinj 
nualul minerului’*, . Călăuza rambleiatorului" 
tea lăcătușului", „Mașini miniere

Din adivitaw inMilw 
ile femei

Comisiile de femei din Va
lea Jiului desfășoară în aceas
tă perioadă o bogată activi
tate cultural-educativă.

In toate localitățile Văii Jiu
lui sînt organizate 426 cer
curi de citit pe străzi și car
tiere, în care activează 6.390 
de gospodine. In cercurile de 
citit au fost prelucrate diferi
te materiale cum sînt : „Edu
cația copiilor", „Legătura pă
rinților cu școala", „Cum să 
prevenim incendiile" și altele.

Cercurile de citit care des
fășoară o activitate bună sînt 
cele conduse de Haidu Elena, 
Benea Valeria din Petroșani, 
Gorobei Margareta din satul 
Maleia și altele.

Comisia orășenească de fe
mei din Petroșani a organi
zat 16 biblioteci de casă, de 
la care au împrumutat cărți 
2,13.0 de femei.

„Ma- 
„Car- 

si transport mi
ner", au partici
pat aproape 700 
de mineri și mun
citori de la pre
parați a Lupeni.

I. CRIȘAN
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Cartea a devenit un prieten nedespărțit. al . ce
feriștilor.
Petroșani vin zeci de 
cărți.

latâ'i
șan Giigor împreună 
motiva Ungur losif răsfoind o 
rpeeialitate.

In fiecare, zt

in fotografie

la biblioteca Depoului C.F.R. 
feroviari pentru a împrumuta

pe mecanicul instructor Cri-. 
cu tînărul mecanic de loco- 

Carte tehnică de

Spectacol în cinstea muncitorilor 
feroviari

De- mult succes s-a bucurat in- a 
țerpretarea. elevului Latco Vasilț, s 
care ă prezentat Ta muzicuță un p 
potpuriu de muzică populară. A- « 
cest elev talentat este cunoscut o 
de la concursul cultural-artistic Я 
al .pionierilor și școlarilor din o 
acest an, cînd a reușit șă șe da' R 
seze pe locul 1, ciștigînd astfel 8 
dreptul de a participa la faza re- g 
gională a concursului. Elevul' 8 
Drăguț Constantin, la acordeon, R 
a interpretat cu succes o frumoa- l, 
să suită de muzici popitlară care, g 
de asemenea, s-a bucurat de apte- 8 
cierea celor prezenți. Elevele Bara 
Viorica, Urițescu Stela și Hăneș g 
Doina.au dovedit măiestrie în Q 
executarea dansului popular ru~ . || 
■sesc „Mofturoasa^. Cele cîieva 8 
dntece populare cintate de eleve- g 
le Vlădan Angela, Vlădan u- \ 
lia, precum și elevul Vlaa, Nico- R

au întregit prima 8
R

S
 Duminică înainte de amiază, 
sala clubului C.F.R. a fost arhi- 

g plină. Zeci de muncitori au venit 
g să asiste la conferința ținută de 

~ tov. Negruț Clement, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
care a vorbit despre eroicele lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor din 
1933.

După aceea actorii Dana Panta- 
. zopol, Stela P.opescu, Alexandru 
§ Zecu, Gheorgbe Midea și Lucian 
5 Temelie au citit artistic poezii în- 
8 chinate gloriosului eveniment de 
5 acum 29 de ani. ' ’
g In continuare elevii Școlii de 7 
5 ani nr. 3 Petroșani au prezentat 
g un program pregătit t cu prilejul 
В Zilei ceferiștilor. La această școa- 
5 lă nou renovată, mult îmbogățită 
к. în ultimii ani, învață majoritatea 
“ fiilor de ceferiști din Petroșani.

Pionierii și elevii școlii s-au pre
gătit intens pentru a prezenta în 
fața părinților lor un program cit 
mai bogat.

Cînd cortina s-a ridicat zeci 
de pălmi bătătorite de muncă au 
aplaudat cu căldură pe cei ce 
le-au pregătit această surpriză 
plăcuta. Încurajați astfel, micii ar
tiști au făcut totul ca programul 
să placă celor prezenți, ca aplau
zele să fie meritate.
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îndrumarea muncitorilor pentru ă îndeplini cu regularitate 
sarcinile de plan și a executa lucrări de calitate — iată sar
cina principală a fiecărui maistru în procesul de producție. 
De această sarcină se achită în mod conștiincios și tînărul 
maistru Marineț Alexandru de la atelierul electric al minei 
Petrila.

IN CLIȘEU : Maistrul Marineț Alexandru explică muncito
rilor Glodeanu Iuliu și Keiling Adolf schema de funcționare 
a unei instalații energetice din subteran.

lae, care s-au bucurat de un bine- я 
meritat succes, 
parte a programului.

In încheiere s-a prezentat scene- l 
ta „A fost în 1933...“ care evocă ; 
evenimentele glorioase de la Gri- \ 
vița și prezintă, in contrast cu via- |; 
ța de atunci, viața fericită pe care , l 
o trăiesc copiii patriei noastre li' > 
bere. Elevii intgrpreți printre care 

__  Vlădan Angela, Vlad Nicolae, 
Programul a început cu poezii : J3oța Miron, Horga. Miron, Davi- 

„Sirena lui Vasile Roaită“ de • ■ ra-s-u. '
Marcel Breslașu, recitată de fiica 
de ceferist Bara Viorica din cla
sa a Vl-al Alternînd cu alte nu
mere au fost recitate și poeziile 
„Grivița“ de loan Zăgan, „Ate- 

.. lierele Grivița 1933“ de Nina 
Й Cassian, ..Sirena lui Vasile Roai- 
§ tă“ de Al. Șahighian și „Sirena1' 
o de Marcel Breslașu. Poeziile au 
o fost recitate de elevele Urițescu 
g Stela, Vlădan Emilia, Vasilesctt 
8 Doina și Popescu Ioana.
. соооооооооооооаооооооаоаооооооеаоооооояооеооооооооеоеоѳеооилххл эооосоаоммо*

doi Viorica, Drăguț Constantin, 
Moldovan Mircea, Berzpn Doina, 
Latco Vasile au dștigat pe bună I 
dreptate simpatia celor prezenți. ; 
La realizarea sdenetei și'a dat 
concursul și tov. Rusu Petru, тип- > 
citor la mina Petrila, dare deși cu ; 
mulți ani în urmă a terminat 
școala, a ținut să cea o- mină de 
afutor micilor artiști elevi în rea
lizarea unui program cît mai bun. \ 
Si a izbutit pe deplin... ;

V. FtîLEȘI
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INSTANTANEE: Mj ЬІЯіИОГІ
— Ce ne facem fraților, că azi 

nu vedem meci — se tâaguiau 
spectatorii, ascunzîndu-sc de vișcol 
șt ninsoare.

Gei mai temerari făceau o rai
tă pînă ia stadion să „sondeze" 
terenul. Acolo, o mașină duduind 
din greu bătucea zăpada ca un 
compresor.

— Măi, măi, să știi că s-ar pu
tea să vedem meci t- șî plecau 
să răspîndeasdă vestea cea bună-

După mașină a intrat în funcție 
tăvălugul* iar după el... fotbaliștii 
și spectatorii. Tăcerea geroasă a 
după-amiezii de iarnă a fost des
trămată de loviturile în minge ale 
jucătorilor, de aplauzele și încu' 
raj&cile celor din tribune. Meciul 
a luat sflrșit. Suporterii au plecat 
mulțumiți spre casele lor. Păreau 
că spun iernii : Tot noi am fost 
biruitori 1

îs»

Iarna asta parcă-î invidioasă pe 
fotbaliștii din Valea Jiului, dar mai 
ales pe cei de la Jiul. De cum îi 
vede că se încing la antrenamente 
oti jocuri de verificare, îi trage 
cu Zăpadă să le facă in ciu<&. Mai 
deunăzi zăpada se cam dussse. Ju
cătorii și susținătorii echipei 
frecau mîinile de bucurie.

— In curind nu vom mai juca 
ca pe patinoar, ci pe gazon — își 
spuneau fotbaliștii.

— Iar noi nu vom mai ascuți 
ovăș, dansînd tontoroiul în timp ce 
privim meciul — se gîndeau satis- 
făcuți suporterii.

Bucuria a fost și mai mare dnd 
în oraș au început să apară afișe 
anunțînd întâlnirea jiuliștilor Cu 
craiovenii.

— Acum o să vedem un meci 
fain, precum și stadiul de pregă
tite al echipei, spuneau suporterii 
în așteptarea meciului.

Gnd a văzut însă că fotbaliștii 
ou se dau bătuți, iama care se 
retfcăsese parcă a pornit o nouă 
ofensivă. Din înalt au început să 
cadă zi și noapte fulgi 
zăpadă. Vîntul a sărit 
ajutor învălătucind totul 
albe de nea. Zorii zilei 
buia să aibă loc meciul 
totul troienit. Ți*ai găsit însă ca 
iarna să se mulțumească doar cu 
atît ? Ii da fest de parcă ar fi 
lucrat în acord.

mari de 
și el în 
în scame 
cînd țre- 
au găsit

4, Mar-
1. Golu- 
fost mar-

CU SCO'

urma
pase și com

binații frumoase
soldate cu multe 
șuturi pe poartă.

★Opt dintre copiii taberei 
schi de la Lonea în frunte cu ins
tructorul lor sini gata de plecare. 
Gu toții zîrnbesc fericiți. De ce 
oare ? Pleacă la Predeal unde vor 
participa la concursuri.

-=©=-

Concurs de schi
Concursul de schi din Valea 

Jiului închinat Zilei ceferiști
lor s-a bucurat de un frumos 
succes. Zeci de tineri s-au în
trecut la slalom special, sla
lom uriaș și coborire pentru 
a ocupa un loc cît mai bun.

Iată cîteva rezultate :
Slalom special. Băieți (în 

ordine) Doroți Octavian,’ Szep 
Mlbai, Carlet Gheorghe; Ju
niori : Bîrlida Dumitru, Bamo 
Francisc, Halasz Alexandru; 
Seniori : Todor Gheorghe, Bîr
lida Dan, Oană Alexan

dru; Slalom uriaș : Juniori : 
Bîrlida Dumitru, Nicoară Con
stantin, Pavel Gheorghe; Se
niori : Inel loan, Bîrlida Dan, 
Oană Alexandru; Coborire : 
Băieți: Edellni Francisc; Fe
te : Tănase Maria. Șerban Ma
rla, Carleț Nuși; Juniori : Bo- 
niș Francisc, Botă Alexandru, 
Boniș Nicolae. Perechiu Ale
xandru; Seniori: Inel loan, 
Edelin Francisc, Ulrich Adolf.

Pe lingă slalom și coborire 
au avut loc și sărituri de la 
trambulină.

Primul Ioc a fost ocupat de 
Bîrlida Dumitru cu o săritură 
de 12 metri urmat de Tudor 
Gheorghe cu 11 și Olaru loan 
cu 7 metri.

g. ORIGAN

Petrila
căzută din abundență a

Jiul
Zăpada 

făcut ca întâlnirea dintre Jiul Pe
trila și G.S.O. Craiova să nu se 
poată ridica la un nivel tehnic su
perior. Cert este faptul că nîci e 
cbîpa gazdă nu a jucat însă la ni
velul cu care ne obișnuise în me
ciurile anterioare, ceea ce a făcut

Rugbiștii în cantonament la București
La ultimele două ediții alb 

campionatului republican de 
rugbi a participat, cu mult 
succes și echipa Știința Pe
troșani. Cu această ocazie s-a' 
observat că de fiecare dată e- 
chipa obținea forma maximă' 
după etapele a IV-a sau a V-a.

Anul acesta, analizlndu-se 
situația echipei, s-a hotărit 
ca echipa să susțină citevft 
meciuri de verificare înaintea 
începerii campionatului.

Dacă pentru studenți ziua1 
de 5 februarie a însemnat pri
ma zi din vacanță, pentru com
ponenței lotului echipei de 
rugbi Știința a coincis cu pri
ma zi din cantonamentul or
ganizat de Asociația studenți
lor din Institutul de mine la' 
București.

După un examen medical e- 
fectuat în mod riguros șl de
tailat Ia dispensarul sportiv 
din București, jucătorii și-au 
început antrenamentele la ba
za nautică știința de la lacul 
Herăstrău.

In fiecare dimineață puteau 
fi văzuți, pe aleile parcului, 
sportivi îmbrăcâți în trenin
guri alergînd de zor sau e- 
fectuînd exerciții de gimnas
tică. Antrenamentele decurgeau 
normal, așa cum fuseseră sta
bilite înainte de a pleca în 
cantonament de către antre
norul echipei, Ureche Nicolae.

Nu a fost uitat nici balonul 
oval, s-a lucrat mult pentru 
desăvîrșlrea lndemînăril cu 
balonul și pentru îmbunătăți
rea tehnicii individuale.

Minerul Lupeni a eîștigai 
în R. D. G.

Minorul Lupeni a susținut du
minică, în compania echipei Turbine 
Erfurt, primul meci din cadrul tur
neului întreprins în R. D. Germa
nă. Seara, emisiunea sportivă a pos
turilor noastre de radio a fost aș
teptată cu legitimă nerăbdare de 
iubitorii fotbalului din întreaga 
Vale a Jiului, dar mai alet de cei 
din Lupeni. Pe calea undelor a 
sorit o veste îmbucurătoare. Echipa 
din Lupeni a câștigat cu 2—1 du
pă ce la pauză conducea cu 2—0. 
După cum arată și scorul echipa 
minerilor a pocnit încă din primele 
minute la atac. In minutul 13 lu- 
penenii înscriu prin Szoke primul 
gol. Nu trec detât 5 minute de joc 
și Cucu majorează scorul la 2—0. 
In repriza doua gazdele fac totul 
pentru a egala dar nu reușesc de- 
at să reducă din handicap.

ЙМ&Ф*1--------—---------

C.S.O. Craiova 2-1
ca ei să obțină doar o victorie la 
limită. Scor final : 2—1. Golurile 
au fost marcate de Tîlvescu din 
11 metri și Farkaș, respectiv Obla- 
menco pentru craioveni.

☆
Potrivit programului joi, Jiul a 

intilnit echipa de tineret. Prima 
garnitură s-a miș
cat bine obținînd 
victoria 
rul de 10-1. Au 
marcat -. Dumitriu 
3, Ciomoavă 2, 
Melinte 
tinovici

U-

S-a trecut apoi la un meci 
de verificare cu Grivița Roșie, 
la 8 februarie. In cadrul aces
tui joc s-a urmărit gradul de 
pregătire fizică și tehnică a 
echipei in vederea meciului cu 
Progresul, primul din cadrul 
„Cupei б Martie".

Meciul și-a atins scopul. S-a 
remarcat în mod special com
partimentul înaintării care deși 
lipsit de aportul lui Rimnl- 
ceanu și Petraru (bolnavi) a 
luptat pentru clștigarea fie
cărui balon, pentru oa mijlo
cașul la deschidere, Stolen să-l 
distribuie cu precizie șl rapi
ditate liniei de treisferturi. 
Linia de treisferturi a fost o 
revelație în oare au excelat 
Sorin Nlcolescu și Dinu Rotaru, 
iar aripile I. Ohlrlac șl A. Mol- 
seanu șl-au adus un consistent 
aport.

Duminică 11 februarie, pe 
terenul I.T.B. din șoseaua Ol
teniței s-a inaugurat sezonul 
oficial de rugbi cu disputarea 
primelor meciuri din cadrul 
„Cupei 6 Martie". Echipei Ști
ința Petroșani i-a fost opusă 
echipa Progresul. După un 
meci in care inițiativa a apar
ținut mereu studenților, jocul 
a luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate : 3—3 (au înscris 
Ghiuzelea printr-o lovitură de 
pictor căzută pentru Progre
sul și A Mateescu printr-o lo
vitură de picior pentru Știin
ța). Conform regulamentului a 
fost necesară executarea rde 
către fiecare echipă a 8 lovi
turi de picior prin cinci jucă-

S-a încheiat etapa ba a întrecerilor 
Spartachiadei de iarnâ a tineretului

începute eu două luni șl Ju
mătate în urmă, întrecerile 
sportive din cadrul Sparta
chiadei de iarnă a tineretului, 
etapa pe asociație, au luat 
sfîrșit la data 
1962.

Rezultatele 
această primă 
participant) confirmă intere
sul manifestat de către consi
liile asociațiilor noastre spor
tive în această direcție. Fără 
îndoială că la aceste succese 
se adaugă și sprijinul șl Îndru
marea organelor U.T.M. din 
întreprinderi și localități, pre
cum și controlul și îndrumarea 
de către membrii comisiei o- 
rășenești de organizare a Spar
tachiadei de iarnă a tineretu
lui.

Dacă cifra de 20.144 parti
cipant! reprezintă un succes 
față de edițiile anterioare, 
trebuie avut însă în vedere că 
la edițiile trecute vîrsta parti- 
cipanțllor era obligatorie de la 
14 ani în sus. In acest an re-* 
gulamentul spartachiadei a 
dat posibilitatea să se întrea
că tuturor tinerilor care au 
împlinit virata de 10 ani. Ți- 
nînd cont de faptul că din cei 
20.144 participant, peste 4.000 
sint tineri din cadrul școlilor 
elementare, se vede oă nu am 
făcut totul în antrenarea ma
jorității membrilor U.O.F.S. 
în întrecerile din cadrul Spar-

Йе 18 februarie

înregistrate In 
etapă (20.144

Ѳ

CAMPIONATUL DE BOX
Recent, în orașul Hunedoara s-a 

desfășurat etapa regională a cam
pionatului individual de box pentru 
juniori și seniori.

La aceste întreceri pugilistice, din 
Valea Jiului au participat echipa 
de seniori a asociației sportive Mi
nerul Lupeni, precum și cinci ju
niori de la asociația sportivă Pa- 
rîngul Lonea. La întreceri au mai 
participat și sportivii orașelor Alba 
Iulia, Brad și Hunedoara.

După întreceri dîrze, la 
reprezentanții Văii Jiului, 
ianu Dumitru (categoria
Smiguleț Ioan (categoria cocoș) și 
Vîlceanu Dumitru (categoria semi-

seniori, 
Всего- 
hîrtie),

tori diferiți din diferite po
ziții.

Au cîștigat bueureștenll cu 
12—6 prin realizarea' a 3 lo
vituri față de una a studen
ților (prin Mateescu). In acest 
meci echipa s-a dovedit bine 
pusă la punct eu pregătirea fi
zic®, iar In privința gîndiril 
tactice ea a rezolvat favora
bil diferitele situații dificile 
ivite de-a lungul mtllnlrii.

In Încheiere, iată părerea 
antrenorului echipei Ureche 
Nicolae :

— Comportarea componen 
ților echipei la antrenamentele 
șl meciurile din București a 
fost bună. Condițiile atmosfe
rice neprielnice n-au influen
țat negativ verva jucătorilor. 
S-au răcut antrenamente la 
lacul Herăstrău unde intensi
tatea lor a fost progresivă,

Participarea in competiția 
„Cupa 6 Martie" este un pri
lej de verificare a cunoștin
țelor acumulate la antrena
mente. de verificare a poten
țialului jucătorilor el, contu- 
rlndu-se cu această ocazie o- 
satura echipei pentru campio
natul anului 1962.

Sper că aceste meciuri de 
verificare vor face ca In pri
mele etape ale campionatului 
echipa noastră, să fie bine pu
să la punct pentru ocuparea 
unui loc fruntaș în confrun
tarea celor mai bune echipe 
din țară.

CORNEL TAUTU

STBAGULROȘU

tachladel de iarnă a tineretu
lui. Așa de pildă, putem cita 
o serie de asociații sportive 
care au făcut prea puțin sau 
unele chiar nimic, în ceea oa 
privește mobilizarea tineretu
lui la întreceri.

Pentru a asigura campioni
lor asociațiilor sportive o con
tinuitate în pregătire pînă la 
organizarea etapei a Il-a, con
siliile asociațiilor sportive au 
datoria de a organiza între
ceri interne sau chiar cu in
vitarea altor asociații sportive.

Etapa a Il-a conform pla
nului stabilit urmează să se 
desfășoare pînă la data de 11 
martie 1962, iar etapa IlI-a 
— etapa orășenească — se va 
desfășura la 
tie a. c.

Consiliilor 
tre sportive 
importantă de a folosi din plin 
perioada etapei a doua, pen
tru organizarea Întrecerilor ca 
ele să se desfășoare in toate 
orașele și localitățile din Va
lea Jiului.

De felul cum organele to 
drepți (consiliile asociațiilor 
sportive, comisiile de organi
zare pe centre și cea orășe
nească) vor organiza activita
tea depinde obținerea unor re
zultate superioare edițiilor an
terioare. t

4 -
S. BALOI «’*

data de 25

noas-asociațiilor 
le revine sarcina

la etapa următoare, 
s-a comportat și tână- 
Nicolae dar o eroare 
ba frustat de victoria

grea) au devenit campioni regie* 
nali, cîștîgînd totodată dreptul de 
a participa 
Foarte bine 
rul Sărăcin 
de arbitrai 
pe care ar fi meritat-o cu prisosiți" 
ță.

La juniori Valea Jiului a obținut 
două titluri de campion regional, 
ceea ce nu s-a mai reușit de mul
tă vreme, deoarece asociațiile noas
tre cu secții de box nu au dove
dit preocupare pentru creșterea ca-* 
drelor tinere- Oricum estț un mc* 
rit a| celor doi tineri din Lonea, 
Santa Nicolae și Dan loan. Ei nu 
trebuie să uite că titlurile de cam
pion regional îi obligă ca în vîitoS> 
să se pregătească cu toată serio
zitatea, iar asociația sportivă să ie 
acorde tot sprijinul cuvenit.

©—
întrecerile 

de gimnastica 
ale elevilor

Duminică a avut loc la Deva, 
faza regională a campionatului re
publican de gimnastică al școlilor 
medii. La întreceri au participat 
cite 4 echipe atît la băieți dt Ș’ 
la fete. Orașele Deva și Petroșani 
s-au prezentat cu dte o echipă de 
băieți și fete, fiecare, în timp ce 
Alba Iulia a aliniat cîte două e- 
chipe feminine și două masculine. 
După întreceri viu disputate, locul 
I pe echipe fete a fost ocupat de 
reprezentativa Devei urmată de 
Alba Iulia I și Petroșani.

La băieți primul loc a revenit 
gimnaștilor de la Alba, urmați de 
deveni și petroșăneni.

In cadrul întrecerilor individua
le, un succes remarcabil a obținut 
Vasile Liliana elevă în . dasa 
VIII-a a Școlii medii din Petro" 
șani care a ocupat locul II pe re
giune la categoria I-a junioare, 
loc ce-i dă dreptul să participe la 
faza finală ce va avea loc la Bu
curești. In întrecerile la sol, cate
goria I-a juniori, primul loc a fost 
ocupat de elevul Șardi Ștefan, de 
asemenea, din Petroșani.

prof. PETERFI EUGEN
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S-a aprins lumina 
și pe strada noastră

Acum cîteva zile, doi tineri au 
liaa ocolul orașului nostru. Unul 
Pe nume Marta Pantelemon, pur
ta pe umăr o pereche de „pisici", 
iar celălalt, Dumitru Constantin, 
ducea o cutie mare de carton.

După ce Marta și-a pus pe pi
ctor „pisicile" s-a urcat pe rînd 
pe ștîlpii de beton fi a început 
să lucreze la instalația electrică. 
Dăfi era frig, cei doi lucrau de 
Zjt>r. De ce oare otita grabă ? 
Mulft nu știau că la ședința 
de U.T.M. ei își luaseră angaja
mentul ce pină spre seară să e- 
lectrifice străzile încă neluminate 
ala orașului lor mineresc, Uri- 
cani.

Cei doi tineri s’au ținut de 
cuvin! ■■ s-a văzut seara cînd s-au 
aprins becurile. In drumul lor spre 
casă minerii spuneau mulțumiți: 
A venit lumina fi pe strada noas
tră.

I. VARIAȘI 
corespondent
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VIAȚA DE PARTTD SA GOSPODĂRIM CU GRIJĂ 
MATERIALELE DE CONSTRUCȚII

1

înainte de termen
Muncitorii de la centrala 

termică a întreprinderii „Vis- 
coza" Lupeni au obținut rea
lizări frumoase în muncă. Ef 
au reușit să termine cu 3 zile 
Înainte de termen curățirea de 
zgură a cazanelor nr. 1 șl 2 
de 300 m. c. și, respectiv, de 
340 m. c. La această lucrare un 
efort deosebit au depus fo- 
chiștii incze Ioslf, Sziloșî loan 
și alți muncitori din brigada 
copdiuă de comunistul Strinu 
iohn. Colectivul de muncitori 
de la centrala termică a exe
cutat, de asemenea, reparații 
de calitate la pompele centri
fugale care alimentează cu 
apă cele două cazane.

Un alt obiectiv care a stat 
in fața muncitorilor de aici, 
a fost îmbunătățirea condiții
lor de muncă. Pentru rezolva
rea acestui obiectiv, s-a mon
tat un ventilator la centrala1 
termică, lucrare la care s-au 
evidențiat tovarășii Moraru 
Gheorghe, Filip Aurel, Popescu 
Titu șl alții.

LAHAR DRMETBR

in cadrul organizației de 
bază din sectorul III al minei 
Petrlla, ca șl in alte organi
zații de bază din sectoarele 
exploatărilor miniere, au fost 
create grupe de partid.

Crearea grupelor de partid 
a contribuit la îmbunătățirea 
substanțială a muncii de partid, 
la activizarea fiecărui mem
bru și candidat de partid pe 
bază de sarcini concrete izvo- 
rite din particularitățile și ne
voile fiecărui loc de muncă. 
Astăzi, deși organizația de ba
ză numără aproape 150 de 
membri și candidați de partid, 
n-a mai rămas nici un mem
bru și candidat de partid fără 
sarcini concrete. Prin interme
diul grupelor de partid, biroul 
organizației de bază are posi
bilitatea să cunoască mai te
meinic mnnea, capacitatea și 
pregătirea politică șl profesio
nală a membrilor de partid, 
să antreneze cu sprijinul mem
brilor șl candidaților de partid 
șî a tovarășilor din activul fă
ră de partid pe toți muncito
rii, inginerii și tehnicienii la 
lupta pentru sporirea conti
nuă a producției, productivi
tății muncii și reducerea pre
țului de cost.

In fruntea grupelor de partid, 
ca organizatori, au foet aleși 
membri de partid cu expe
riență in munca politică, frun
tași în producție, care se bu
cură de prestigiu In rîndul co
lectivului, așa cum sînt tov. 
Nebela Francisc, Crișan Petru, 
Bartolomei Aurel. Organizato
rii grupelor de partid consti
tuie un sprijin prețios in re
zolvarea sarcinilor ce stau în 
fața biroului organizației de 
bază. Biroul se consultă cu or
ganizatorii grupelor de partid 
în principalele probleme ale 
muncii politice, ale activității 
economice, in acest scop or
ganizatorii grupelor de partid 
sînt invitați la fiecare ședin
ță a biroului organizației de 
bază cu care prilej se stabilesc 
sarcinile 
legătură 
hotărîri 
rale. Un

grupelor de partid în 
cu înfăptuirea unor 

ale adunărilor gene- 
sprijin valoros au a-

cordat, de pildă, grupele de 
partid biroului în prelucrarea 
Directivelor CC. al P.M.R. cu 
privire la principalele criterii 
ale întrecerii socialiste. Aces
te Directive au fost prelucrate 
cu toți minerii sectorului de 
către grupele de partid. Ele 
urmăresc zi de zi realizarea 
ritmică a planului de produc
ție de către brigăzile de mi
neri, felul cum se achită fie
care comunist de sarcinile În
credințate, intervin cu promp
titudine pentru înlăturarea u- 
nor deficiențe. Una din gru
pele de partid a analizat cau
zele rămîneril în urmă, pe lu
na ianuarie, a brigăzii lui vă- 
tafu Petrică. In urma acestei 
analize grupa de partid a fă
cut numeroase propuneri bi
roului privind ridicarea la ni
velul realizării planului de 
producție a brigăzii lui Vătafu, 
propuneri care, cu ajutorul 
conducerii sectorului, au fost 
realizate. Drept urmare pe 
luna februarie brigada a li
chidat cu rămînerea în urmă.

Grupele de partid acordă un 
ajutor prețios biroului orga
nizației de bază în munca de 
primire în partid, în pregăti
rea tovarășilor care solicită 
primirea în partid. Ele urmă
resc ca de pregătirea tovară
șilor ce solicită primirea în 
partid să răspundă cite un co
munist cu experiență. Grupele 
de partid mobilizează membrii 
și candidați! de partid la adu
nări generale, la învățămîntul 
de partid, iar cel care lipsesc 
de la adunări sau învățămînt 
sînt puși în discuția grupelor 
de partid.

Stabilirea sarcinilor concrete 
pentru membrii șl candidați! 
de partid de către biroul or
ganizației de bază se face pe 
baza propunerilor organizatori
lor grupelor de partid în strln- 
să legătură cu particularită
țile șl nevoile locurilor de 
muncă. îndrumați de către 
grupele de partid, comuniști 
cum sînt tov. Dreghici Iosif. 
Codrea Gheorghe, 
Ioan, Picu Mircea, 
Ioan participă activ 
plinirea sarcinilor ce
fața organizației de bază, de
venind agitatori entuziaști, 
mobilizatori al colectivului 
sectorului la realizarea sarci
nilor rde plan.

Activitatea rodnică a comu
niștilor este reflectată de suc
cesele pe care le obține co
lectivul sectorului iii Petrila' 
de cele 1000 tone de cărbune! 
date peste plan in prima juJ 
mătate a acestei luni, de ran
damentele sporite ce se reali
zează în abatajele acestui sec
tor.

In spatele blocurilor din centrul 
orașului Vulcan »e află birourile 
șantierului de construcții ar. 10. 
Ce se poate vedea în jurul lor ?

ІП jurul birourilor pot fi văzute 
diferite materiale; țevi de azbo
ciment lungi de trei metri, țevi 
galvanizare necesare pentru insta
lațiile de apă, cablu electric de 
aluminiu cu diametrul de 13 mm. 
butoaie de motorină, grinduri noi, 
un dulap pentru ținut arhivă. Mai 
la o parte, in fața atelierului de 
fierărie, se pot vedea butoaie pli
ne cu smoală, cupe de betoniere, 
cupe de vagonete, coșuri metalice 
pentru transportul cărămizii la 
înălțimi, tomberoane pentru trans
portat mortar și cărămidă, tom
beroane fără roți, iar la atelie
rul de lăcătușerie, într-un colț, sînt 
depozitate lacăte și manșoane pen
tru schelă a căror șuruburi și piu-

lițe sînt îngropate în pâmînt, pre
cum și un tablou electric de met- 
mură.

Intt'ua alt loc, lingă birourile 
șantierului, se mai găsesc circa 70 
de paturi și elemeoți de radiatoare 
pe care ploaia și zăpada nu lo-au ’ 
ocolit, acoperindu-le eu un strat; 
de rugină pentru a le feri de.-; 
frig. Oare aceasta nu contribuie la 
ridicarea prețului de cos* al cons
trucțiilor ? Desigur că da. Dac 
probabil o astfel de întrebare nu 
și-a pus nidodaiă conducerea 
șantierului Vulcan.

Conducerea tehnico-administrați* 
vă va trebui să ia de urgență mă* 
șurile necesare ca în cel mai s«rt 
timp să fie remediate lipsurile ce 
mai persistă încă la șantierul de 
construcții nr. 10 din orașul Vul
can.

I. ARAMA 
corespOD-deat

-o

Acțiune de muncă patriotică
Organizația U.T,M. a roineî U- 

ricani a organizat recent o acțiu
ne patriotică ш vederea curățirii 
zăpezii de pe căile de transport din 
incinta minei.

La această muncă au participat

circa 300 de tineri, evidențiindu-sc 
în mod deojebit tovarășii Ghiur 
Ștefan, Domo? Ștefan, Lucaci Ro
mulus, Unguroiu Enache, Câtuși 
Alexandru, Bădcscu Traian și Ro- 
sescu loan.

A APĂRUT:
Stejarii nu cresc în 5 zile

Romaoul „Stejarii ou cresc în 
efori zile" al scriitorului Pavel 
Сішреапи se înscrie în linia evo
cării luptei duse de poporul romb, 
io frunte cu comuniștii, împotriva 
fascismului, împotriva terorii regi
mului burghezo-moșieresc, pentru 
eliberarea sa de sub jugul exploa
tării capitaliste.

Romanul narează un episod din 
lupta ilegală a uteciștilor, îndru 
mâți de partid, episod care se pe
trece in anul 1937, în preajma celei 
de-a XX-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Deosebit de pregnant reușește

de PAVEL CÎMPEANU 
autorul Să contureze chipurile ce
lor doi adolescenți — personajele 
centrale ale narațiunii — ferme
cătoare în autenticitatea, spontanei
tatea, puritatea sufletească și entu
ziasmul lor.

Cartea „Stejarii 
zile" îmbogățește 
că contemporană.

ou cresc în cinci 
proza romîneas- 

,_____ CU UQ nou
man pentru tineret, educativ, 
bilizator, cultiviod în tinerii 
tori dragostea șt recunoștința față 
de lupta plină de abnegație a co
muniștilor, față de glorioasele tra
diții de luptă ale clasei muncitoare 
din Romînia.

ГО“ 
mo- 
citi-

Utilaje lăsate
Xn urmă cu aproape două 

luni, șantierul T.C.M.C. Co
roiești s-a angajat să execu
te lucrările de înălțare a li
niei ferate C.F.R. ce trece pe 
lingă poarta uzinei electrice 
din Vulcan. Tot 
mai transportat 
la fața locului 
o betonieră pen
tru preparat 
mortar, o cupă 
metalică 
încălzit 
ladă cu 
și alte

Lucrarea
foet 
dar nu șl ter
minată. O dată 
cu venirea ier
nii constructo
rii de aici, au 
lăsat în paragi
nă toate utila-

în paragină
jele care zi și noapte sint su
puse intemperiilor naturii. 
După cum se vede și din cli
șeul de față, acest lucru nu 
îngrijorează cîtuși de puțin 
conducerea administrativă a 
șantierului Coroiești. De ce ?
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pentru 
apă, o 
ciment 
unelte.

a 
începută.

atunci s-au

- °-T-*- De ce gen e cuvîntul 
„animal" ?

Pînă într-o dimineață geroasă 
din această lună, cind am izbutit 
să urc în autobuzul tocai cu nr. 
51.110, am crezut că vorba de 
mai sus e de gen neutru, pe sim
plul considerent enunțat în ma
nualele de romînă că primește 
„un“ la singular și „două" la plu
ral. Mare mi~ a fost surprinderea 
cînd taxatoarea (o femeie cu o- 
chelari) de pe autobuz, cu tot di
nadinsul, a încercat să-mi schim
be acedstă convingere, lată cum 
a fost:

Am așteptat în stație vreo 30 de 
minute. Eram cam mulți, vreo 
20—25 de persoane. Autobuzul 
a fost luat cu „asalt". Dar tot 
n-au reușit si urce cu toții, deși 
taxatoarea susținea morțiș că mai 
este loc. Nu se știe unde o fi 
văzut loc, pentru că de fapt nu 
era nicăieri. Vreo 60 de persoane 
se-mbulzeau de-a valma. Fiecare

avută, deoarece în prealabil nu se 
întîmplase nimic !) fi subit îi veni 
ideea să facă „educație" călători
lor. Oricum o fi fost i se adresă 
femeii pe un ton prea puțin mă
gulitor fi cu o expresie de-a drep
tul insultătoare: „Ce te-mbrîn- 
cești așa, animalo !“. De fapt cu 
toții se îmbrînceau (drepți să fim 
mai mult din vina celor de la 
l.C.O. cărora li se datorează cir
culația defectuoasă, a autobuzelor). 
O clipă am rămas nedumerit, apoi 
m-am gîndit la acordul.■■ grama
tical. N-am avut prea mult timp 
pentru reflecție, deoarece femeia
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apostrofată a răspuns în același «

încerca, ca măcar într-un picior, 
să ajungă la timp la serviciu. 
Printre ultimi care reușiseră tă 
se urce se afla fi o femeie. Și-a 
întins mina să se prindă de ceva, 
pentru că altfel risca să rămînă 

Taxatoarei probabil

♦
♦
♦ suspendațâ.
♦ nu ho fi plăcut chipul femeii
♦ (altfel nu se explică comportare"

fel! Dacă doi spun că... lnsfîrșit. 
Din gura a două femei ăm auzit 
că „animal'1 și-a schimbat genul l 
in tot cazul gura taxatoarei se a- 
uzea de-a binelea, A urmat* o 
scenă penibilă pentru toți călătorii,, 
scenă provocată de taxatoarea in 
cauză.

Ar fi necesar ca taxatoarea să-fi 
procure un manual de gramatici, 
iar conducerea l.C.O. să-i ofere 
un „tratat" de bunăcuviință. 
Poate cu anexarea unei note de 
plată...

V. ADRIAN

ORAȘUL VISURILOR
Viitorul orașu

lui Divnogorsk 
i-am văzut pen
tru prima dată 
întruna din camerele filialei
de la hidrocentrala din Kras- 
noiarsk a Institutului „Gidro- 
energoproekt" din Leningrad.

Cu entuziasm tineresc mi-a 
vorbit arhitectul Gherman 
Serkov despre viitorul noului 
oraș siberian și, ascultîndu-l, 
aveam impresia că văd prin 
fereastră — în locul troienelor 
șl al căsuțelor din lemn înfun
date în ele — fațadele unor 
clădiri cu rnaî multe etaje, 
piețe și bulevarde, pe care a- 
lunecă, aidoma unor rachete, 
automobilele viitorului...

La numai un an după con
vorbirea noastră, m-am întîl- 
nit din nou cu Gherman Ser
kov.

— Varianta definitivă a pla
nului general a fost aprobată 
— îmi spunea el. A Început 
montarea primelor case...

Neobișnuit de aspre par pen
tru un european aceste locuri. 
Probabil la fel au părut ele și 
primilor coloniști ruși, venițt 
aici cu multe secole in urmă. 
Taiga nesfîrșită, zăpadă veș
nică, contururile bizare ale u- 
nor coline gigantice, printre

de O. MORSKOV

care șerpuiește, ca o panglică 
de gheață, Enisel.

Cînd Institutul „Gidroener- 
goproekt" din Leningrad a e- 
laborat proiectele hidrocentra
lei de la 
mal mare

Krasnoyarsk — cea 
diq lume — a ela-

DIN U. R. S. S
proiectele orașelor 

ei.
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berat și 
din Jurul

Unul din acestea este și o- 
rașul Divnogorsk.

Ca și în anul trecut, Serkov 
m-a condus într-o clădire de 
unde se vedeau bine terasele 
străzilor care coborau spre E- 
nlsei. Confortabile șl oarecum 
intime îți apăreau casele mici 
din lemn cu un etaj sau două.

— In numai 2—3 ani „pro
blema locuințelor" a fost re
zolvată complet la Divnogorsk, 
spune Serkov. Majoritatea fa
miliilor constructorilor locuiesc 
In apartamente separate, în-

zestrate eu 
confortul 
dern. Dar, 
la sfîrșitul 

bulul acesta, multe dintre ele
se vor muta din nou în case 
noi. In curînd aeole unde se 
văd acum macarale se vor con
strui primele blocuri eu mat 
multe etaje.

Deocamdată se construiește 
pe terenuri virane, dar fn vii
tor casele de lemn vor fi de
molate. Proiectanții s-au stră
duit să îmbine arhitectura oJ 
rașului modern cu peisajul 
specific talgauei. Ca șl pînS 
scum, fiecare familie va locul 
într-un apartament separat. 
Proiectanții s-au preocupat ea 
confortul să înconjoare pretu
tindeni pe oameni: acasă, la 
lucru, la cinematograf, în ma
gazine și chiar pe stradă.

— Divnogorsk va deveni un 
oraș al caselor de odihnă, al 
sanatoriilor, al bazelor turis
tice — spune Gherman, pri-' 
vind visător întinderile eu coj 
line stîncoase. Sînt convins că 
în aceste locuri frumoase îți 
vor petrece concediul de o- 
dihnă nu numai slberieni. Ve- 
nlți la noi peste elțiva ani și 
vă veți convinge singuri...
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Uniunea Sovietică a fost și va fi de partea poporului cuban
t „AVGHI" : Retljgl §

I
ii I. S. Bwstiw id ț 
іиііева wiîrii a j 
ІіішіШ lupta i mni pace'

ATENA 19 (Agerpres^.
Referindu-se la mesajul lui N. < 

S. Hrușciov în problema dezar- ? 
mării, influentul săptămînal bur- > 
ghez „Ikonomikos Tahidromos“ < 
scrie că inițiativa lui N. S. Hruș- ? 
ciov a fost senzațională. In Occi- > 

< dent rnulți sprijină punctul de ve- s 
! de re al președintelui Consiliului < 
■ de Miniștri al U.R.S.S. că pen- ? 
■ tru realizarea unui acord cu pri- > 
< vire la dezarmare trebuie să se < 
/ asume obligații serioase, lucru pe ț 
' care îl pot face numai șefii de ) 
ț guverne. Poziția puterilor occiden- < 
î tale față de propunerea lui Hruș- $ 
J ciov,., subliniază ziarul, va face ) 
( ca Rusia să apară ca „singura i 
ț1 mare putere sincer interesată în < 
< dezarmare, iar S.U.A. — ca țară ) 
> care nu vrea să facă nici un sa- ’ 
< orificiu pentru pacea internațio- i 
5 nală“. î
< Mesajul lui N. S. Hrușciov în i 
l problema dezarmării, scrie ziarul ? 
> „Avghi“, a contribuit la intensi- { 
< ficarea luptei pentru întărirea pă- 5 
ț «г, a deschis noi perspective re- > 
j zolvării problemei dezarmării, a ) 
£ reprezentat un pas înainte spre < 

realizarea dezarmării, o acțiune • 
( politică de o uriașă importanță.

(
Opinia publică mondială sprijină ,, 
din tot sufletul propunerea lui N. < 
S. Hrușciov ca la lucrările corni- ; 
tetului să participe șefii de gu- < 

5 verne. S

împotriva înarmării atomice 
a Germanici occidentale

DORTMUND 19 (Agerpres ). |
Adversarii înarmării atomice din orașul vest-german Dort

mund au manifestat timp de două ore, în automobile, pe 
străzile orașului. Demonstranții scandau lozinci și purtau pan
carte împotriva înarmării atom ice й a pregătirilor de război. 
Aceasta a fost prima demonstrație din seria de demonstrații 
împotriva înarmării atomice proiectate de partizanii păcii 
din Dortmund.

o
Grupul de la Savannaket sabotează 

formarea unui guvern national de coaliție
XIENG KUANG 19 (Agerpres). 
La 18 februarie s-a reîntors în 

Valea Ulcioarelor prințul Suvanna 
Fumma, primul ministru al gu
vernului regal laoțian, venind din 
Luang Prabang unde a avut con
vorbiri cu regele Laosului și cu 
generalul Fumi Nosavan, unul din 
conducătorii grupului de la Sa
vannaket. După cum remarcă ob
servatorii, perspectivele creării u- 
nui guvern național de coaliție nu 
s-au îmbunătățit în urma acestor 
convorbiri. In ciuda prevederilor 
acordului de la Geneva semnat de 
conducătorii celor trei părți din 
Laos, grupul de la Savannaket con
tinuă să revendice portofoliile- 
cheie ale Apărării și Afacerilor In
terne din guvernul național de 
coaliție. Prințul Suvanna Fumma 
a declarat că atîta vreme cit gru
pul de la Savannaket își va men
ține această poziție nu vede vreo 
perspectivă pentru rezolvarea pro
blemei laoțiene. Agenția France 
Presse transmite că „observatorii 
se arată pesimiști în ce privește

Д*—~---- =r=---------

evoluția situației politice din Laos. 
Impasul laoțian rămîne total11.

Concomitent cu sabotarea creării 
guvernului național de coaliție, 
grupul rebel întreprinde acțiuni în 
vederea obținerii unui sprijin mi
litar direct din partea blocului a- 
gresiv S.E.A.T.O. La Bangkok a 
sosit o delegație a grupului de la 
Savannaket care intenționează să 
obțină, potrivit relatărilor agen
țiilor americane de presă, deschi- 

’ derea mai multor puncte de fron
tieră pentru tranzitarea unor pro
duse din Tailanda spre Laos. A- 
ceasța urmează concentrării la gra
nița dintre cele două țări a unor 
trupe tailandeze și începerii cons
trucției unei șosele care va lega 
principalele centre strategice din 
Tailanda de regiunile de la fron
tiera cu Laosul.

I

9
Declarația guvernului 

S. S.U. R.

19 (Ager-

SITUAȚIA DIN GUYANA BRITANICA
GEORGETOWN 

preș).
Noi trupe engleze au fost trimi

se în Guyana britanică sub pre
textul „menținerii orditiei" în ur
ma gravelor tulburări provocate în 
această colonie de elemente huli
ganice aflate în slujba colonialiș
tilor. Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, Ministerul de Război 
al Marii Britanii a anunțat că alte 
trei fregate ale marinei regale au 
fost trimise spre Georgetown pen
tru a se alătura celorlalte două 
sosite anterior. In același timp s-a 
făcut cunoscut plecarea spre Gu
yana a unei companii a regimen
tului „Ducele de Edinburg", în
tregul regiment aflîndu-se în stare 
de alarmă „pentru orice eventua
litate".

După cum transmite agenția 
Reuter, trupele engleze au ocupat 
toate pozițiile strategice din aceas- 

„ tă colonie și patrulează pe străzile 
.capitalei, Georgetown. In urma tul
burărilor care au durat timp de 
două zile, cinci persoane au fost 
ucise și peste o sută au fost ră
nite, cartierul comercial din Geor
getown a fost devastat, iar pagu
bele materiale se cifrează la suma 
de peste zece milioane lire sterline.

In ciuda afirmațiilor conducăto- 
1 rilor partidelor de opoziție că își 
vor continua „acțiunile" pînă vor 
obține demisia primului ministru 
Jagan, un purtător de cuvint al 
primului ministru a declarat; potri-

vit agenției France Presse, că gu
vernul nu va demisiona.

După cum recunosc agențiile oc
cidentale de presă, tulburările din 
Guyana britanică, puse la cale de 
conducătorii partidelor reacționare 
de opoziție, fac parte dintr-un 
complot al colonialiștilor englezi, 
sprijiniți de S.U.A.; pentru a în
depărta pe primul ministru Cheddy 
Jagan, cunoscut pentru vederile sa
le progresiste.

Ziarul englez „Guardian" a scris 
că „nerăbdarea" primului ministru 
Jagan în cererea de obținere a in
dependenței depline și măsurile 
sale pentru înfăptuirea unor refor
me sociale „au provocat îngrijo
rare nu numai la Londra, dar și la 
Ottawa și Washington".

Corespondentul din Washington 
al agenției United Press Internatio
nal relatează la rîndul lui că, po
trivit unor surse oficiale america
ne, „Statele Unite au sugerat de 
mai multe ori guvernului englez că 
acordarea independenței Guyanei 
Britanice ar putea constitui un pe
ricol datorită tendințelor de stînga 
ale lui Jagan. Guvernul Statelor 
Unite — adaugă agenția — este 
deosebit de îngrijorat de ceea ce 
s-ar putea întîmpla după acorda
rea independenței, nu numai da
torită vederilor politice ale lui Ja
gan, dar și deoarece se pare că el 
întreține relații prietenești cu unii 
lideri cubani";

Ѳ

Bencfele fasciste din O. A. S 
îsi continuă

PARIS 19 (Agerpres).
După cum relatează corespon

dentul din Alger al agenției France 
Presse, atacurile teroriste ale ban
delor fasciste din cadrul O.A.S. au 
continuat în cursul zilei de 18 
februarie și al nopții de duminică 
spre luni în majoritatea orașelor 
algeriene.

Bilanțul acțiunilor fasciste din 
ziua de 18 februarie se ridică — 
pe întreg teritoriul algerian — la 
31 de atentate cu bombe ți focuri 
de armă. Ia urma acestor atentate 
au fost omorite 16 persoane; iar

făPâdelegile
alte 26 au fost grav rănite. Agenția 
France Presse; relevă că numai la 
Alger și Oran în cursul zilei de 
duminică au avut loc 27 atentate 
soldate cu moartea a 12 persoane 
și rănirea altor 18. Paralel cu ata
curile armate împotriva populației 
pașnice musulmane la 17 februarie 
membri O.A.S. au făcut să explo
deze o încărcătură cu plastic în 
interiorul unui vas francez aflat în 
portul Bone și au distrus două ma
carale electrice care deserveau por
tul Philipville.

Grevă în Peru
LIMA 19 (Agerpres).
2.000 de muncitori peruvieni 

societatea
de 

la societatea nord-americană 
„Marcona Mining Company" au 
declarat grevă pe o perioadă ne
determinată. De asemenea 
torii din portul San Juan, 
căruia compania exercită un 
total pe baza unor drepturi 
trateritorîalitate acordate de guver
nul Peruvian, au declarat grevă. 
Greviștii cer mărirea salariilor și 
respectarea de către compania 
nord-americană a dreptului lor la 
repausul săptămînal.

Potrivit agenției Prensa Latina, 
greva a cauzat încetarea completă 
а extracției minereurilor de fier 
din minele aparținînd campaniei 
precum și a transporturilor din por
tul San Juan.

munci- 
asupca 
control 
de ex-

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 18 februarie Guvernul 
U.R.S.S. a dat publicității o de
clarație în care se spune că „U- 
niunea Sovietică a fost și va fi și 
pe viitor de partea poporului Cu
ban și a luptei sale justie, i_a acor
dat și îi va acorda și pe viitor a- 
jutor".

Totodată guvernul sovietic a rea
firmat declarația lui N. S. Hruș
ciov că Republica Cuba poate con
ta totdeauna pe ajutorul și spriji
nul poporului sovietic. „Cunoscu
tele avertismente ale guvernului 
sovietic la adresa dușmanilor Cubei 
popula’re rămân în vigoare și as
tăzi".

In declarația guvernului sovietic 
se subliniază că „politica S.U.A. 
față de Cuba creează o primejdie 
serioasă pentru pacea și securita
tea internațională".

Guvernul sovietic declară că 
conferința de la Punta del Este 
„a fost organizată ca un fel de 
proces împotriva Cubei revoluțio
nare și ca un prolog la noi acte de 
agresiune împotriva ei“.

■„Conferința de la Punta del 
Este ilustrează o dată mai mult 
disprețul manifestat de guvernul 
S.U.A. față de normele elementare 
ale dreptului internațional, față 
de principiile și țelurile Cartei Or
ganizației Națiunilor Unite".

Guvernul U.R.S.S. arată în de
clarația sa că, impuuînd hotărîrea 
de a exclude Cuba din O.S.A. 
S.U.A. nu fac decît să sublinieze 
că pentru ele O.S.A. este „de fapt 
încă un bloc militar-politic închis 
al cărui tăiș este îndreptat împo
triva luptei de eliberare națională 
a popoarelor Ameridi Latine",,. .

Amintind de amestecul brutal al 
S.U.A. în treburile interne ale al
tor state, guvernul U.R.S.S. sub
liniază : ;,Nu Cuba încearcă să 
exporte revoluția în S.U.A. sau în 
vreo altă țară, ci Statele Unite ex
portă contrarevoluția în Cuba și 
își caută complici în rîndul țărilor 
latino-americane".

Guvernul sovietic declară că gu
vernul S.U.A. pășește pe un teren 
foarte nesigur dacă își arogă “drep-

tul de a organiza și conduce o a- 
gresiune împotriva unei alte țări. 
„După cum se știe, Statele Unite 
ale Americii nu dispun de o pu
tere militară care să le permită 
să și dicteze condițiile altor țări".

„Oamenii de stat din S.U.A. 
trebuie să țină seama și să nu uite 
că există alte țări care posedă ar
me nu mai puțin teribile și care 
stau de strajă păcii și sînt gata 
să împiedice dezlănțuirea unui nou 
război".

Guvernul sovietic arată că 
U.R.S.S. „condamnă cu hotărâte 
planurile agresive împotriva Cu
bei".

Totodată, se subliniază în de
clarație, Uniunea Sovietică știe un
de și în iurul căror state sînt si
tuate baze străine și ce fel de baze 
sîpt ele.

„Dacă guvernul S.U.A. amenin
ță Cuba, el trebuie să tragă con
cluziile corespunzătoare în ce pri
vește țările unde sînt situate ba
zele militare ale Statelor Unite ale 
Americii. Unii oameni politici din 
S.U.A., mai mizează încă pe poli
tica „de pe poziții de forță", con 
tinuâ, să agite armele, să amenin
țe state iubitoare de pace, linsă 
aceste arme au două tăișuri". ®e, 
se spune în încheierea declarației 
se pot întoarce împotriva acelor 
forțe pe care S.U.A. ar dori să le -ț 
folosească pentru a amenința Uniu
nea Sovietică și alte state iubitoare 
de pace.

la adresa 
sud-est și 
Pacific.

care fali- 
n godinii- 

mai evi-

HANOI 19 (Agerpres).
La 18 februarie, guvernul

R. D. Vietnam a dat publici
tății I declarație în care con
damnă agresiunea militară a
S. U.A. în Vietnamul de sud.

In declarația transmisă de 
Agenția Vietnameză de Infor
mații se arată că agresiunea 
militară americană creează o 
primejdie directă 
păcii din Asia de 
regiunea Oceanului

In condițiile în 
mentul regimului 
diemist devine tot
dent în urma puternicei re
zistențe a poporului guver

nul Kennedy și-a intensificat 
agresiunea în Vietnamul ide 
sud, trimite trupe americane 
și armament modem de toate 
tipurile, inclusiv substanțe 
chimice, pentru desfășurarea 
războiului, și a creat un co
mandament militar sub con
ducerea generalului Harkins 
pentru a participa în mod di
rect la lupta împotriva po
porului din Vietnamul de sud.

Guvernul R. D. Vietnam ce
re guvernului S.U.A. să înce
teze imediat politica de agre
siune armată împotriva Viet
namului de sud, să lichideze

ce
de 
în

------- --------- --------

Guvernul S. U. A. își intensifică 
agresiunea în Vietnamul de sud

Declarația guvernului R. D. Vietnam
de îndată comandamentul mi
litar de la Saigon, să retragă 
din Vietnamul de sud toate 
unitățile armate, personalul 
militar, armamentul și cele
lalte materiale militare.

Guvernul R. D. Vietnam 
re comisiei internaționale 
supraveghere și control

Vietnam să-și îndeplinească 
sarcinile și să asigure aplica
rea întocmai a acordurilor de 
Ia .Geneva cu privire la Vietna
mul de Bud. El cere președin
ților și participanților la con
ferința de la Geneva din 1954 
pentru Indochina să elaboreze 
de urgență măsuri eficiente 
pentru а se pune capăt acte
lor de agresiune armată ale1 
guvernului S.U.A. în Vietna
mul de sud.

☆
Peste 50.000 de locuitori ai 

capitalei R.D. Vietnam au par
ticipat la 18 februarie la un 
miting organizat de Frontul 
Patriei din Vietnam, de Comi
tetul pentru apărarea păcii și 
de Comitetul de solidaritate 
cu țările Asiei și Africii pentru 
a-și exprima indignarea față 
de amestecul tot mai intens 
al Statelor Unite în Vietnamul 
de sud.

PROGRAM DE RADIO
21 februarie

PROGRAMUL I. 7,15 Murită 
distractivă interpretată de mici 
formații, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Fragmente din opera 
„Mefistofele" de Boito, 10,08 Tea
tru la microfon : „Recviem pentru 
un boxer", scenariu de Rod Ser- 
Iing, 12,00 Melodii populare ro
mînești, 12,30 Muzică <fe estrada 
de compozitori din țări socialiste, 
13,08 „Frumoasă ești patria mea“ 
emisiune de cîntece, 14,30 Cîntâ 
Maria Tănase și violonistul Nicu 
Stănescu, 15,10 Programe muzicale 
alcătuite de ascultători, 16,03 Jo
curi populare romînești, 16,15 
Vorbește Moscova 1 17,15 „In Bu- 
cureștiul iubit", 18,00 Din cântecele 
și dansurile popoarelor, 19,25 
Cîntece din folclorul nou și joairi 
populare romînești, 20,40 Din via
ța de concert a Capitalei, 21,15 
La microfon : Satira și umorul (re
luare). PROGRAMUL II. 12,15 
Concert popular, 13,25 Din fol
clorul popoarelor sovietice, 14,03 1 
Estrada instrumentelor, 15,00 Me
lodii populare romînești, 16,30 
Program de tangouri, 17,00 Arii 
din operete, 18.05 Interpreți la 
microfon, 18,50 Foileton, 19,40 
Noi înregistrări de muzică popu
lară primite din partea Radiodifu
ziunii R.S..Cehoslovace, 20,40 Cîn
tece pe versuri de Maria Banuș, 
21,50 O seară la un cămin cultural 
din raionul Bistrița, 22,45 Muzică 
de estradă.
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7 NOIEM- 
bombă : AL. 
spre răsărit ; 
dntă ; LIVE-

CINEMATOGRAFE
21 februarie

PETROȘANI — 
BRIE : S-a furat o 
SAHIA: Zece pași 
PETRILA : Mexicul
ZENI : Enrico Garuso ; ANINOA-^ 
SA : In noaptea spre 13 ; LUPENI: 
Confidentul doamnelor ; BĂRBA- 
TENI : Frumoasa aventurii ; URI-1 
CÂNI : Lilly. ■
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