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LA MINA LUPENI
n

angajamentelor de întrecere
Cărbune cocsificabil

In luna trecută din a 
batajele frontale și ca
meră ale minei au fost 
extrase peste plan 2682 
tone de cărbune cocsi
ficabil. La această can- 
titate minerii lupeneni 
au adăugat alte 396 tone 
de cărbune date peste 
plan în primele 3 zile 
ale lunii martie. In a- 
cest răstimp cele mai
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peste plan 
realizări le-au ob- 
colectivele sectoa- 
II și III, care au
în plus 680 tone

bune 
ținut 
relor 
extras 
de cărbune cocsificabil.

De la începutul anului 
și pînă în prezent mine
rii de la Lupeni au li' 
vrat centrelor siderurgice 
din tară 6245 tone de 
cărbune cocsificabil pes
te sarcinile de plan,

Randamente tot mai mari

Maistrul minier Codreanu Gheorghe, din sec
torul III ai minei Petrila este apreciat pentru 
sprijinul ce-1 acordă brigăzilor din revirul său 
în ceea ce privește aprovizionarea lor cu va- 
gonete goale și material lemnos etc. Iată-1 în 
clișeu întocmind raportul despre munca ce s-a 
desfășurat în schimbul său.
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Obținerea de randa
mente tot mai mari cons
tituie una dintre preo
cupările de seamă ale 
colectivului minei Lu
peni. In primele 3 zile 
de muaaă din luna mar
tie, pe întreaga mină s-a 
realizat un randament de 
1.105 tone cărbune pe 
pbst, față de 1,047 tone 
cît este planificat. Creș
teri mari au înregistrat 
minerii sectorului III ca
re au atins o productj-

vitate a muncii pe sector 
de 2,681 
pe post.
condițiilor de lucru 
abataje a permis, de ase
menea, colectivului secto
rului II să obțină un ran
dament pe sector cu cir
ca 400 kg. cărbune pe 
post mai mare decit are 
planificat.

Rezultate bune în spo
rirea randamentelor au 
obținut și minerii sectoa
relor I A, și I

tone cărbune 
îmbunătățirea 

în

B.

Brigăzile de frontaliști 
din sectoarele minei Lu
peni se află în primele 
rînduri ale întrecerii so - 
cialiste. Zilnic ele scot 
din abatajele de mare 
productivitate în care lu
crează cantități însem
nate de cărbune cocsifi
cabil. Frontaliștii din bri
găzile conduse de Mar
ton Dionisie și Băcanu 
Savu din sectorul I B, 
de exemplu, au extras în

luniiale
respectiv,

Cuvînlu» frontediștilor
primele 3 zile 
martie 149 și, 
136 tone de cărbune pes
te plan. La sectorul II, 
brigăzile dc frontaliști 
conduse de Nagy Andrei 
și Popa loan au obținut 
randamente în jurul a 4 
tone cărbune pe post. Pe 
această bază ele au dat 
peste prevederile planului 
mai mult de 200 tone 
cărbune.

------------ o-------------
In cinstea zilei de 8 Martie

de producții, agricole 
creșterea efectivelor de a~ 
și a productivității lor, 
contribuția de seamă la 
central de produse agro-

Se îmbunătățește
Paralel cu sporirea 

producției și productivi- 
rSfc" muncii, minerii din 
Lupeni realizează succe
se însemnate și în privin
ța calității cărbunelui 
extras. In primele zile 
ale lunii martie, produc
ția dată de ei a avut 
un conținut de cenușă cu 
1 la sută mai mic față 
de norma admisă. Acest

un

calitatea producției
rezultat are la bază ex
tinderea metodei de puș- 
care selectivă cît ți ale
gerii cu grijă a șistului în 
abataje. Fruntași . în lup
ta pentru îmbunătățirea 
calității producției se si
tuează minerii din sectoa
rele I В, IV A și V sud 
care nu au avut nici
vagonet de cărbune re- 
butat pentru șist.

■ ■ ’«таѵ —... .

Fonduri pentru înzestrarea
In acest an, bi

bliotecile cluburilor 
din Valea Jiului 
vor fi înzestrate cu 
noi volume de 
cărți. In acest scop 
in bugetul Consl - 
liului Local al Sin
dicatelor Petroșani 
s-a prevăzut pe a- 
nul 1962 suma de 
208.850 lei, care a

fost repartizată pe 
cluburi. Majorita
tea bibliotecilor de 
la cluburile 
catelor din 
tățile Văii 
au și pus la 
ziția cititorilor, 
primele luni 
anului, cele i 
noi cărți cumnăra- 
te din bugetul pe

sindi- 
locali- 
Jiului 

dispo-
, în 

ale 
mai

cu vînzare

cu 
si 

dc

Expoziție
Formele noi, avansate 

de deservire a populației 
cu produse se impun tot 
mai mult. Expunerea 
deschisă și alegerea li
beră a mărfurilor este 
mult apreciată de către 
cumpărătorii din Valea 
Jiului.

După acest sistem a 
fost organizată, de către 
O.C.L. Produse Indus
triale, în colaborare 
I.C.R.T.I. Petroșani, 
expoziția cu vînzare
încălțăminte în cinstea 
zilei de 8 Martie, Ziua 
Internațională a Femeii. 
In sala de expoziție fru
mos împodobită a Sfa
tului popular al orașului 
Petroșani sînt expuse o 
gamă variată de modele 
de încălțăminte pentru 
femei, bărbați și copii. 
Dar de data aceasta, între 
cele 8000 perechi de în
călțăminte, numărul 
mai mare 
care mai 
frumoase
vat pentru femei. Moti
vul este lesne de ghi' 
cit. Vizitînd expoziția 
deschisă în cinstea zilei 
de 8 Martie, femeile an 
posibilitatea sa
și aleagă de ziua 
lor din stand’’

tile expoziției modele 
pantofi de vară și 
dale lucrate cu mul 
și fantezie, avînd o linie 
modernă și asortîndu-se 
armonios la rochile obiș
nuite de stofă, la taior 
sau pardesiu. Atrage a- 
tenția vizitatorilor și de
sigur, a cumpărătorilor, 
prin linia sa simplă dar 
modernă, pantoful ,.Ex- 
carpin" cu tocul de 2—6 
cm., închis la spate.

Șe știe că la o toaletă 
elegantă 
bună calitate 
necesari, 
o poșetă 
cadrul 
stand este rezervat vîn- 

poșetelor. Și acestea 
în așa fel alese 
modelele să satis- 
cît mai deplin exi-

de 
sao- 
gust

și pantofii de 
sînt strict 

ca de alfel și 
frumoasă. In 

expoziției, un

Palatul R.P. 
solemnitatea 
acordate re-

cel 
de modele • - 
de care mai 

— este rezer-

Hunedoara Petru Furdui și 
președinților sfaturilor populate ale 
regiunilor : Banat 
Cluj — Clement 
Nicolae Găneț ;
Dumitru Dejeu..

In numele Comitetului Central 
al P.M.R., al Consiliului de Stat 
și al guvernului, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej i-a felicitat pe 
cei decorați, arătînd că aceste dis
tincții sînt o mărturie a prețuirii 
pe care partidul și statul nostru 
o acordă lucrătorilor din agricul
tură, succeselor obținute de aceș
tia. Felicităm în primul rînd din 
toată isima — a- spus vorbitorul 
— țărănimea muncitoare care a 
înțeles să pornească în comun pe 
calea arătată de partid, pe calea 
belșugului, felicităm activul orga
nizațiilor de partid și al sfaturilor 
populare care a desfășurat o rod
nică activitate organizatorică, urîa- 
du-le noi succese în munca lor 
viitoare.

In continuare tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a subliniat că 
sarcina principală care se .pune în 
prezent la sate este consolidarea 
succeselor obținute, pentru 
tr-ua termen relativ scurt 
ridicat nivelul de activitate 
tutor gospodăriilor agricole 
tive.

Tovarășii Petre Blajovici, Va
sile Vaida, Constantin Scarlat și 
Petru Furdui au mulțumit pentru 
înaltele distincții acordate și au 
asigurat Comitetul. Central 
P.M.R. că vor munci cu și 
multă abnegație pentru 
și dezvoltarea continuă 
dăriilor colective, pentru 
rea țărănimii colectiviste 
rea obținerii unei producții agri
cole tot mai mari.

Conducătorii de partid și de 
stat s-au întreținut apoi cu cei 
decorați.

(Agerpres)

ca în* 
să fie 
al tu- 
colec-

Prin decret ăl Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Ro- 
mîne s-a conferit Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne“ cla
sa I regiunilor Banat, Cluj, Ga
lați și Hunedoara pentru încheie
rea colectivizării agriculturii și re
zultatele obținute în consolidarea 
economico-organizatorică a gospo
dăriilor agricole colective, pentru 
obținerea 
sporite, 
nimale 
pentru 
fondul
alimentare.

Prin același decret, pentru me
rite deosebite în munca de colec
tivizare a agriculturii și întărirea 
economico-organizatorică a gos
podăriilor agricole colective, s-au 
conferit 427 ordine și 1.006 me
dalii unor activiști ai organiza
țiilor de partid și ai sfaturilor 
populare, ai altor organizații ob
ștești, președinți de gospodării co
lective, brigadieri și colectiviști 
fruntași, ingineri și tehnicieni care 
lucrează în gospodăriile colective 
din aceste regiuni.

Luni la amiază, la 
Romîne a avut loc 
înmînării distincțiilor 
giunilor.

Au luat parte tovarășii Gheor 
ghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceau- 
șescu, Alexandru Moghioroș, Ște
fan Voitec, Mihai Dalea, membri 
ai C.C. al P.M.R. și ai guvernului.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a înmînat distincțiile acordate 
regiunilor Banat, Cluj, Galați, Hu
nedoara primilor secretari ai comi
tetelor regionale de partid și pre
ședinților sfaturilor populare re
gionale. In continuare au fost în- 
mînate „Ordinul Muncii11 clasa I 
primilor secretari ai comitetelor 
regionale de partid : Banat — Pe
tre Blajovici ; Cluj — Vasile Vai- 
da ; Galați — Constantin Scnrlat :

zării 
sînt 
incit 
facă 
gențele cumpărătorilor.

Aranjată într-o formă 
nouă și cu mult gust, 
avînd o mare varietate 
de sortimente de încăl
țăminte și poșete, expo
ziția stîrnește interes deo
sebit și o mare afluen
ță de cumpărători.

al 
mai 

întfcrirea 
a gospo* 
îndruma- 
în vede-

D. FEDER
merceolog O.C.L. Pro

duse Industriale

bibliotecilor

costume

1962. Conducerile 
cluburilor din Lo- 
nea, Petrila, Vul
can și altele și-au 
propus ca în fie
care lună din acest 
an să cumpere 
cărți pentru biblio
teci în valoare de 
cel puțin 2000-3000

. «яIii Л
■z

tastrumerrte muzicale și 
pentru formațiile artistice

formațiile cultural 
artistice. In acesi 
scop se va cheltui 
în acest an suma 
de 101.505 lei. De 
asemenea, s-au mai 
prevăzut în buge
tul sindicatelor a- 
proape 200.000 lei 
pentru organizarea 
de manifestații 
cultural - artistice 
conferințe și lecto
rate.

Ртіп grija sindi 
catelor, în fiecare 
localitate, Intre 
prindere sau insti
tuție din Valea 
Jiului se depun e- 
f orturi
pentru antrenarea 
unui 
mai mare 
meni ai muncii la
activitatea cultu
ral-artistică. Para-

susținute

număr cit
de oa-

lei cu aceasta, sin
dicatele se îngri
jesc să asigure fie
cărui club munci
toresc o bază ma
terială corespun
zătoare. In 1962 
cluburile sindica
telor din Valea 
Jiului vor fi dotate 
cu noi instrumente 
muzicale, cu noi 
costume pentru

♦

*
♦
♦
*
♦

La mina Vulcan brigada de frontaliști condusă de comunistul Drob Gheorghe și-a 
cîștigat un binemeritat renume prin atenția ce o acordă ealității cărbunelui extras In 
luna trecută, ca și în primele zile ale lunii martie, brigada nu a avut nici un vagonet 
de cărbune rebutat pentru șist. . '

IN CLIȘEU : Un schi mb din brigada lui Drob Gheo rghe inainte de a intre in șut.

♦ 
♦
♦
♦

♦ 
♦
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Preocupările lui Damian baci

Dutniatcă

Spartachiada de »r»ă 
а HnerefuRii
4 martie

a. c. a avut loc etapa 
a Il-a pe localitatea Lu* 
peni a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului pe a* 
nul 1962. La întreceri au 
participat câștigătorii eta 
pei I-a pe asociații spor
tive.

întrecerile au atras un 
număr mare de specta- 
ta tori. La lupte șî hal
tere, sala de sport a du
hului minier a fost ne- 
îacâpătoare. Rezultatele 
frumoase obținute oglin
desc munca depusă de a- 
•odațiile sportive dt ți 
sprijinul organizațiilor 

• U.T.M. din orașul Lu
peni.

REZULTATELE OBȚI
NUTE : Haltere (cate- 
tegoria pină la 55 kg.) : 
Traîcovici Iacob— 75
kg. ridicat; (cat. 55—56 
kg,); Kovacszi Iuliu 
80 kg ; cat. 65—75 
Precup Nicolae — 
kg. ; (cat. peste 75 
Aoostolescu Toma 
105 kg. Șah —

kg);
100
kg.);

bă-
----- Q.

Handbal în 7
D. G. —

Jt. P. Polonă 24-20
latîlnirea de handbal 

In 7 dintre reprezenta
tivele R.D.G. și RP- 
Polonă, ce a avut loc la 
Rostok, a fost arbitrată 
de arbitrul romîn Pânde
le Qrligean. Victoria a 
revenit echipei R.D.G. 
cu scorul de 24—20.

tocuri de antrenament
In vederea începerii re

turului categoriei A la 
_=©=-

.TRN1S OG MASA
Campionatul republican

Sîmbătă și duminică în lo
calitatea Cugir s-a desfășurat 
•tapa regională a campiona
tului republican de tenis de 
masă individual (seniori).

La această întrecere. Valea 
Jiului a fost reprezentată de 
3 sportivi, adică campionii o- 
rășenești și Pis Tiberiu care ă 
participat din oficiu întrucit a 
fost campion regional pe a- 
nul 1961.

După două zile de întreceri, 
studentul petroșănean Truppel 
Horst, dovedind o pregătire 
superioară celorlalți pârtiei* 
panțl, s-a clasat pe primul 
loc, devenind astfel campion 
regional pe 1962.

POPICW
Turul campionatului 

orășenesc
Cu etapa din 4 martie 1962 

a luat sflrșlt turul campiona
tului orășenesc de popice pen
tru seniori categoria I.

După epuizarea celor 7 eta
pe, pe primul loc s-a situat e- 
chipa „Stăruința" Petroșani, 
care de-a lungul campionatu
lui a dovedit o bună compor
tare, reușind să realizeze și 
două recorduri orășenești 
(4.977 p. d. pe echipe și 886 
p. d. individual, realizat de 
sportivul Balog ioelf).

In etapa din 4 martie a. c. 
jucind la Lupeni cu „viscoza", 
echipa „Stăruința" a obținut 
victoria cu 4251 p. d. faf' ’ 
3983 p. d. cit au realizat gaz
dele.

Minerul Lupeni — Construc
torul Lupeni 4069—3910 p. d.

•bțt 
ață de

ief» ■' Alexandrescu Ghe- 
orghe (Preparatorul) ; 
Șah fete ■ Savu Marine- 
la (Straja); Săniuțe :
(categoria 10—14 ani fe
te); Moisiuc Maria (Școa
la nr. 1); băieți ; Mar- 
cov Mircea (Școala nr. 
1); (categoria 15-18 ani) 
fete: Pușa Elena (Școa
la nr. 1); băieți : Săbău 
Vasile (Școala or. 2). 
Tenis de masă — simplu 
băieți : Oprea Mircea 
(Minerul II), simplu fe
te : Husti Maria (Straja); 
dublu băieți ’• Oprea 
Mircea — Gădo Iuliu 
(Minerul II); dublu fete 
Husti Maria — Gărdă- 
ruan 
dublu mixt: Husti Ma
ria — Cărăguț Sergiu 
(Straja). Trînte : 55—61 
kg. Miriciou Gheorghe 
(Minerul) ; 61—68 kg- 
Nițu Vasile (Viscoza), 
68—76 kg. Rcgheai) Gri- 
gorq (Viscoza); 84 kg. 
in sus, Szakâcs Adal
bert (Minerul).

S. BALOIU 
corespondent

Liliitna (Straja) ;

handhal în 7 fete, Școala 
sportivă elevi Petroșani 
a susținut duminică jo
curi de verificare la Lu
peni cu sportivii, asocia
ției „Straja" și „Ca»a 
pionierilor". REZULTA
TE : S.S.E, categoria A 

(băieți) 
S. E a* 

pionie- 
4-21;

— Casa

Campioswkil
Campionatele republi

cane de schi de la Po
iana Brașov sînt în plină 
desfășurare. Duminică pe 
Pîrtia Lupului a avut loc

Scor sever
Au mai rămas doar 

două săptămîni pină la 
Începerea returului cam
pionatului categoriei A 
la fotbal. Turneele în 
străinătate ale unor cehi 
pe, jocurile de antrena
ment au arătat că în ge
neral stadiul de pregă
tire al echipelor e destul 
de avansat. Această im
presie a lăsat-o și Jiul

Școala medie 
31—23 ; Școala 
nul Ш — Casa 
rilor (băieți)
S.S.E. anul II
pionierilor — (fete) 4-3;
S.S.E. categoria A — 

Straja Lupeni 26- 
38 ; S.S.E. 
nul III 
Lupeni 
14—4; 
Lupeni 

30—21.

ft- Dlnamo București în R. P. Bulgaria
— Straja 
(fete) —

Știința
— Ener- 
Paroșeni

Avind ca partener de 
joc Dinamo Obor, echi
pa Steaua a dovedit din 
nou că în noua formulă 
merge din te în ae mai

Dinamo București a 
evoluat duminică la Plov
div, avînd ca partener de

Rapid — F. C.

Primul meci al Rapi
dului în Belgia a avut 

loc în orașul Beerigen.д. s.

Dupft locul б 
ocupat de echi
pa de volei ști
ința Petroșani

In cadrul campionatului tre
cut, iată că anul acesta la sflr- 
șltul turului echipa и află In 
zona amenințată, de retrogra
dare, Această situație a pus 
pe gloduri conducerea secției 
șl In special pe antrenorul e- 
chlpel E. Clacu.

De aceea, după terminarea 
turului echipa Și-a continuat 
antrenamentele punlndu-se 
accentul mal mult pe pregăti
rea tehnică Individuală. Du 
toate că o parte din compo- 
nențli lotului Uu intrat In se
siunea de examene, aceasta nu 
l-a Împiedicat să-și continue 
pregătirile (cite două pe săp- 
tămlnă), In timpul vacanței 
studențești pregătirea a fost 
Întreruptă parțial. Cel care 
au fost In tabără la Pirlul Re
ce și-au continuat antrena
mentele punlnd mai mult ac
centul pe pregătirea fizică ge
nerală. întorși din vacanță, 
jucătorii și-au intensificat an
trenamentele conform graficu
lui periodizării sportive. Con
form acestui grafie s-au efec
tuat cite trei antrenamente pe 
săptămînă care au crescut din 
ce in ce mai mult în greutate: 
la început s-a pus accent pe

R.P.R. ta schi
proba de coborîre. Locul 
I a fost ocupat de Cor 
nei Tăbăraș Carpați Si
naia. urmat de Clinei 
Cristoloveanu.

ti

----------------- ©

FOT BAL.
la Timișoara

în toate intilnirile excep- 
tind pe aceea de dumini
că de la Timișoara. Sco
rul de 1—6 cu cate a 
pierdut în fața studenți
lor timișoreni dovedește 
din nou lipsa de eficaci
tate a atacului cit și pe- 
netrabilitatea apărării. 
Lecția, deși amicală, tre
buie să dea de gîndit îna
inte de a fi prea tîrziu.

Intr-adevăr a fost doar viș cu poarta zăvo
rită. Aluzie la cei cu... musca pe căciulă.

Steaua învingătoare ia scor
«pec- 

cu 
7—3. Două

bine. După un ioc ! 
taculos, ea a învins 
scorul de
din cele 7 goluri au fost 
marcate de Creiniceanu,

joc reprezentantiva Șul- 
agariei, în fata căreia 

cedat cu 1—5.

Beeringen 1-2

Jucind cu echipa 
Beeringen, Rapid a 
dut cu 1—2.

F.C. 
pier-

Pregătirile voleibaliștilor
pregătirea fizică, iar apoi pe 
pregătirea tehnică Individuală.

Pină la reluarea campione 
tulul au mal rămas două săp- 
tămini. in această perioadă 
pregătirea echipei se va ter
mina cu cîteva meciuri de ve
rificare. Astfel, s-au susținut 
două jocuri in zilele de 3 șl 4 
martie la Craiova cu echipa 
locală C.S.O., Iar la 11 martie 
se va susține un joc In „fa
milie".

Duminica trecută s-a susți
nut un meci de verificare cu 
echipa știința I.O.F. In acest 
meci (5—0 pentru Știința Pe
troșani) nu s-a urmărit rezul
tatul cl mal mult verificarea 
potențialului echipei, Jucăto
rii s-bu mișcat bine In teren, 
Iar atacul a fost eficace ară- 
tind 
pină

In 
s-au 
c.

astfel efc pregătirea de 
acum a fost folositoare, 
decursul antrenamentelor 
remarcat următorii: Cibu 

(anul 1), Gornoviceanu D.
(inginer), Cojocaru T. (anul 
II), Schiopu D, (anul П) și 
Stelea Gh. (anul Ш). Ultimul, 
recent transferat de la Știința 
Cluj, ește foarte util echipei. 
Bine dotat fizic s-a impus 
imediat prin eficacitatea ata-

Fain miner Damian baci. Ve
de meseria ca un profesor. De a- 
jungea vreun tînăr să~i fie das
căl Damian iraian apoi acela 
învăța' minerit ța la carte. Aba
tajul lui de la sectorul V sud era 
un fel de institut în ale mineri
tului. După ce-i califica, numai 
ce le zicea:

— Acum dragii mei v-au cres
cut aripile, așa că puteți zbura.

Și cei calificați fie că luau in 
primire o brigadă, fig că deve
neau șefi de schimb пи-și făceau 
de rușine profesorul, E drept că 

i‘ ori de cite ori se mai poticneau 
.' în greutăți numai ce se trezeau 

cu Damian baci care-i ajuta cu 
\ vorba și fapta. Intre timp, în a- 
i batajul lui munca se desfășura țu 
5 elevi de clasa I-a în ale mineri- 
) tului. Asta nu însemna, bineînțe- 
\les, că treaba mergea rău. Ii dăs- 
ț călea ca un părinte, iar ,d>obocit" 
, făceau în scurtă vreme treabă 

J) de-ți era mai mare dragul. Pc 
) cei harnici și prieepuțî îi lăuda, 
( dar așa mai cu zgârcenie. In 

schimb cu chiulangii era darnic 
la muștruluială de-i făcea să se 
bage în pămînt de rușinq. Arare
ori se întîmpla ce cel muștruluit 
șă mal fie spălat pentru a doua 
oară- Se da omul pe brazdă-

( Cu toate că încă de c'tțiva 
ani vîrsta i-a argintat tîmplele. 
Damian baci pare mereu tînăr. 
Cînd se prindea la întrecere cu 
ortacii lui Letean ori ai lui De
țin apoi să te ții. Vagonetele erau 
prea puține față de cărbunele ce-l 
dădeau peste plan brigăzile ve
teranilor.

Avea însă Damian baci încă de 
atunci o „meteahnă” de Care 
s-a dezbărat nici pînă acum, 
toată strădania soție.
termina șutul o pornea 

spre stadion să vadă ce-i fac 
băieții. Băieții lui Damian baci 
js fotbaliștii de la Minerul. Ii pri-

Cum 
ață
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<«■>: AM PIERDUT CEVA
Jucătorii de tenis de masă 

ai asociației „Retezatul" Uri- 
cani au fost foarte bucuroși 
cînd au primit o adresă din 
partea U.C.F.S. Petroșani, prin 
care au fost invitați să parti, 
cipe la concursul republican de 
tenia de masă faza raională. 

S-au făcut pregătiri, concursuri 
de selecție, ca cei mai buni să 
reprezinte cu cinste tinăra 
noastră asociație.

Tinerii au făcut deplasarea 
la Petroșani. Aici, spre nemul
țumirea lor au aflat că nu se 
mai tine concursul. S-au în
tors dezamăgiți, dar plini de 
speranțe că la data de 18 fe
bruarie 1962, dată pentru eare 
a fost «minat concursul, vor

cui ui său, deoa
rece posedă un 
bogat bagaj de 
cunoștințe teh

nice. Trebuie să lucreze* 
mal mult la preluări unde este 
încă deficitar.

Odată cu returul campiona
tului intră in vigoare șl ulti
mele modificări aduse regula
mentului de Federația taterna
țională de volei. Acegțea au 
fost discutate teoretic, iar a- 
poi au fost aplicate la fiecare 
antrenament.

După comportarea de pină 
acum, la antrenamente, jucă
torii dovedesc o bună formă 
de joc care trebuie să se re
flecte și in rezultatele viitoare.

Jucătorii sînt hatărîți să rea
lizeze meciuri de Înalt nivel 
tehnic pentru a 'demonstra că 
locul ocupat acum In clasa
ment este numai un accident.

Iată și lotul echipei care va 
juca In returul campionatului: 
Gornoviceanu Dan, dojocaru 
Traian, Pusac Mihai, schiopu 
Dumitru, Cibu Constantin, Ste- 
lea Gheorghe. Manea loan, 
Horincaru Vladimir, Szilagyi 
Levente, Rădulescu Nicolae, 
Boboiceanu Crișu, Roman Mir
cea, pintea Nicolae. 

vea cum se antrenează, sta da ( 
vorbă cu ei în vestiar. De cumva. , 
avea zi liberă, pleca împreună că < 
echipa în deplasare prin diferite < 
orașe ale țării. S-e dus si la Cădi- < 
pia Turzii unde avea să se hotă- 1 
ras că dacă echipa va intra ori 
ba in categoria A. Meciul acelei , 
l-a făcut lui Damian baci un car j 
de emoții. Pină la urmi lotul a J 
ieșit bine. Victorioasă, echipa lui <1 
favorită a promovat în A,

...De cînd a ieșit la pensie, Da
mian baci își abate mai rar paști 
pe la mini. In schimb, merge și 
mai des la stadion. Mai ales iar
na asta cu zăpadă multă i-a dai 
bătaie de cap nu glumă. E doar 
membru in secția de fotbal și-l 
preocupă totid. ,

— Cum să se antreneze băieții 
pe așa zăpadă ? — se frămînta 1 
mereu.

— Păi să băgăm un buldozer ( 
— veni cineva cu sugestia. <

Să nu care cumva să strice 
terenul se îngrijoră Damian baci, ’

—- Atunci cum șă facem ? — ' 
întrebă nedumerit altul. '

— Facem o muncă voluntară , 
și curățim terenul — propuse Da- i 
mian baci. j

Și terenul a fost curățit, Dar î 
parcă Damian baci a terminat cu i 
grijile ? S-a frămîntat omul cînd î 
cu plecarea echipei în R.D.G. ca j 
totul să fie pus la punct. Apoi ! 
a ascultat seară de seară la re- ( 
dio să audă rezultatele, iar cînd < 
s-au întors băieții li s-a făcut .o i 
primire cum numai minerii știu, ț 
să facă. O fi Damian baci pen-'' 
sionar, dar preocupări are pină ’ 
pește cap. Și cu cil se apropie re
turul campionatului, ele sporesc . 
mereu și odată cu ele șt emo
țiile. Sint însă preocupări și e- ■ 
moții de care Domain baci nu 1, 
ș-ar lipsi nici în ruptul capului. ' 
De nu credeți întrebați-l pg dip- f 
sul...

i
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putea dovedi că în asociația 
sportivă „Retezatul" Uricaai 
se muncește cu dragoste și cu 
rezultate bune.

Cei trei sportivi delegați 
pentru concurs s-au sculat la 
4 dimineața și au stat in sta* 
ția de autobuz in ger și viscol 
pină la ora 6 clnd au putut 
pleca spre Petroșani. Au ajuns 
la 7,45 împreună cu represen- 
tanții orașului Lupeni, la .11 
de dornici de afirmare,

Sala de sport I.M.P, unde ur
ma să aibă loc concursul avea 
ușile iechlse. Nimeni nu ști» 
nimic. S-au dus jucătorii apoi 
la sediul consiliului U.CJT.R, 
pentru a viza delegațiile și a 
cere lămuriri in legătură eu 
concursul. Nici aici nu au gă
sit insă pe nimeni, aga спи 
n-au găsit la nici o sală undo 
se joacă tenis de masă in 
troșani.

Sportivii s-au reîntors la 
peni și, respectiv, Urieani.
nu mai sint așa de optimiști 
ca ia plecare. Au impresia cl 
au pierdut eeva. Da. au pier
dut timp, bani de deplasare 
și... încrederea in organizato
rii eoaeursuhii.

Pe-

La
dar

C. SOROFOLEANU 
corespondent

©
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„Cupa campionilor 
europen?"

In cadrul „Cupei campioni
lor europeni" la volei, în sala 
Floreasca s-au ihtîlnit echi
pele Progresul București și 
T.S.K.A. Moscova. întrecerea a 
fost așteptată cu legitim in
teres de iubitorii voleiului din 
Capitală cu atit mai mult că 
jucătorii de ia Progresul întll- 
neau una dintre cele mai pu
ternice echipe din Europa. A 
fost un meci de zile mari, cu 
multe faze palpitante care au 
entuziasmat pe spectatori, in- 
treeîndu-se pe sine, jucătorii

COBNKL TAUTU j la Progresul au Învins cu 
student 1 3—1.
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VIAȚA DE PARTID

Pentru Intârirea rladurilor organizației de bază 
— o mancă susurată, de zi cu zi

In prezent, in organizația de 
bază de la preparata Lupeni 
Iși fac stagiul un număr de 26 
candidați de partid, in cursul 
anului trecut, această organi
zație de bază a primit 17 can
didați și 14 noi membri de 
partid, toți muncitori de la lo
curile importanțe de produc
ție, fruntași în Întrecere, in 
intervalul care a trecut pînă 
acum din acest an, organiza
ția de bază a primit alți trei 
candidați, pe electricianul Sta- 
matescu Constantin, tinichigiul 
Jula ioachim și pe muncitorul 
separator Bălășoiu Constantin. 
In ultima vreme a fost primii 
în rîndul membrilor de partid 
mecanicul de locomotivă frun
taș Bertali Vasile- Multi din
tre candidați! și noii membrii 
fac cinste prin munca lor co
lectivului uzinei. Muncitorul 
Stanciu Constantin de la trans
porturi, spălătorul Fiilop Geza 
și alții sînt in primele rînduri 
ale luptei pentru buna desfă
șurare a procesului de pro
ducție, pentru realizarea an
gajamentelor de întrecere, 
pentru calitatea producției.

Cele de mat sus atestă fap
tul că la preparația Lupeni or
ganizația de bază a obținut u- 
nele realizări în ce privește 
munca de întărire a rândurilor 
sale prin primirea de candi

dați și noi membri de partid. 
Ținînd însă seama de faptul 
că organizația de bază își des
fășoară activitatea în mijlocul 
unui colectiv puternic și nu
meros. precum și de faptul că 
ln acest an au fost primiți 
doar 3 candidați, în timp ce Ia 
biroul organizației de bază își 
așteaptă rîndul spre a fi dis-

-0»-

Secția a llLa textilă de la „Vis- 
coza“ Lupeni este condusă de mais
trul Albert Magda, lat-o în clișeu, 
verificind depănarea firelor de 
mătase.

=,©«

Cărbune mult și bun
Minerii de la Petrii» coorinuă 

șirul succeselor obținute în luna 
trecută. Din prima zi a lunii mar
tie, colectivul lor a ocupat din nou 
locul de exploatare fruntașă pe 
bazinul Văii Jiului la extracția căr
bunelui. Planul pe mina a fost 
depășit în zilele de 1 și 2 martie 
cu 253 tone cărbune.

Dat luna aceasta cărbunele ex
tras de minerii Petrilej este și de 
calitate. Buletinele de analiză a 
calității indică un conținut de ce
nușă în cărbunele brut cu 1,8 la 
sută sub norma admisă. Rezulta
tele cele măi bune în creșterea 
producției și îmbunătățirea cali
tății cărbunelui le-au obținut din 
nou sectoarele II și III cate și-au 
depășit planul pe primele două 
zile din martie cu 91 și, respectiv, 
1"2 tone -de cătbuue cu conținut 
de șisț redus.

cutate încă de anul trecut 
mult mai multe cereri de pri
mire în rîndul candidaților, se 
poate aprecia că alei munca 
de primire nu se desfășoară la 
nivelul posibilităților.

O bună parte din cei care 
au solicitat primirea în partid 
sînt muncitori tineri, utemiști, 
iiăscuți și crescuți în Lupeni, 
bine cunoscuți, ale căror ce
reri puteau fl rezolvate lntr-un 
timp scurt. Din această cate
gorie fac parte tinerii Ianăș 
Adalbert, Tripon Horla, Len- 
ghel Ladhlau. Grecu Ioan. In
ga Duiiutru- Ui emis tul Len- 
ghel Ladislau, de exemplu, a 
înaintat cererea însoțită de 
recomandări încă din octom
brie anul trecut.

Tovarășul Tlgoianu Florea. 
secretarul organizației de ba
ză, arăta că în direcția rezol
vării mai operative a cererilor 
de primire nu ie putea face 
mai mult, deoarece in dome
niul primirii în partid trebuie 
muncit fără grabă, cu maxi 
mum de atenție, fiind vorba 
de calitatea și puritatea rin- 
durilor partidului. Este In
tr-adevăr foarte important, e- 
sențlal, ca principalul accent 
să fie pus pe calitatea celor 
primiți, astfel ca ln rlndurile 
organizației de bază să nu pă
trundă elemente străine. Dar 
tovarășul Tigoianu a uitat un 
lucru: anume că munca de 
primire în partid este o sar
cină nu numai a secretarului 
organizației de bază, ci a în
tregului birou, a tuturor mem
brilor de partid. Practic, la 
munca de primire, participă 
în afară de secretarul organi
zației de bază, doar tov, Ghi
ci u Iosif, locțiitorul secretarul 
si Anghel Franclsc, membru 
In birou. Ceilalți membri ar 
biroului, între care tov. Ciula 
Vasile,. Suszta Saveta, Dascălu 
ștefan, Mazăre Vasile și cei
lalți nu sînt atrași la această 
muncă. Nu sînt atrași la mun
ca de primire numeroși alți 
membri de partid cu experien
ță din organizația de bază, to
varăși care ar putea contribui 
efectiv la sprijinirea celor ca
re se dovedesc demni de înal
tul titlu de membru de partid.

Mai mult, organizația de ba
ză nu poate desfășura o mun
că temeinică de educare parti
nică a viitorilor membri de 
parMd fără participarea tutu
ror comuniștilor. E adevărat, 
unor membri de partid le-a 
fost repartizată sarcina de a 
se ocupa de candldațll cărora 
le-au dat recomandări spre a-i 
ajuta să se pregătească în ve

Con nâ prcâMcsc pentru ședințele cercelul
la ateu an școlar al îovăță- 

mîntuiui de partid, biroul orga
nizației de bază de la preparația 
Petrila tni-a încredințat condu
cerea cercului de studiere a Is
toriei P.M.R. anul II. La aceu 
cerc sînt înăcriși 20 membri de 
partid, oameni de nădejde ai uzi
nei.

De la bun început щхго bu 
curat de ajutor și îndrumare diu 
partea biroului organizației de 
bază. Mi-am dat seama că buna 
desfășurare a invățămintului de 
partid si însușirea temeinică a în
vățăturii marxist*-leniniste de către 
cursanți depinde ir> mare măsură 
de pregătirea propagandistului, de 
stilul său de muncă. Am participat 
cu regularitate la ședințele dc 
pregătire de 1» cabinetul de par
tid. Aici particip la discuțiile pur
tate pe marginea lecțiilor, îmi în
sușesc metodele bune folosite în 
mutică de alți propagandiști.

Pentru însușirea temeinică a lec
țiilor de către cursanți folosesc rât 
rnai mult material bibliografic, ar
ticole apărute în revistele „Lupta 
de clasă*1, și „Munca de partid". 
De asemenea, aru studiat pe bază 
de conspect Darea de scamă •» 
delegației Partidului Muncitoresc 
Roniin la cel de-al XXII-lea Co.i- 
gre=. al P.C.L’.S. prezentată la 
plenara C.C. al P.M.R. dia 30 

derea primirii In rîndul mem
brilor de partid și muncesc 
pentru îndeplinirea acestei 
sarcini. Așa de exemplu, chiar 
Jn adunarea în care a fost pri
mit candidatul Jura loan, a- 
cesta a fost încredințat mem
brului de partid Hercsik Fran- 
ejac, cu care lucrează împre
ună, spre a se ocupa de creș
terea lui.

Sînt unele aspecte care a- 
rată că în munca de educare 
a candidaților există goluri. 
Controlul insuficient exercitat 
de birou asupra îndeplinirii 
sarcinilor face ca unii mem
bri de partid să neglijeze obli
gația asumată de a se îngriji 
de educarea candidaților ce 
le-au fost repartizați. Iată nu
mai un c«z: tovarășul Drot- 
zinger Andrei a primit sarcina 
să se ocupe de candidatul 
Șușta Mihai, cu care lucrează 
împreună, la același loc de 
muncă. Candidatul Sușta Mi
hai s-a „remarcat" în ultima 
vreme prin faptul că lipsește 
de la adunările generale; el nu 
pune tot sufletul în îndeplini
rea sarcinilor încredințate. De 
ce tovarășul Drotzinger nu l-a 
ajutat pe candidat să înlătu
re aceste lipsuri ? Pentru că el 
însuși nu participă cu regula
ritate la adunările generale, 
neglijează îndeplinirea sarcini
lor.

Frecvența slabă la cercul de 
studiere a Statutului P.M.R. 
unde sînt încadrați majorita
tea candidaților, faptul că unii 
dintre candidați, între care 
Șviștea Francisc, Klep ionel, 
nu sînt exemple nici în mun
că, nici în viață, arată că în 
această organizație de bază 
trebuie luate măsuri grabnice 
de îmbunătățire a muncii de 
educare a celor primiți în rân
dul candidaților.

Biroul organizației de bază 
de la preparație are capacita
tea de a îmbunătăți munca de 
primire în partid, de educare 
a celor primiți. Tovarășul Ti
goianu Florea, secretarul or
ganizației de bază, are expe
riență, muncește cu pasiune, 
dar trebuie să atragă la acti
vitate pe toți membrii birou
lui, pe ceilalți membri de 
partid. Credem nimerit ca în 
una din adunările generale 
următoare, să se analizeze 
munca de primire în partid, 
de educare a candidaților, pri
lej cu care să se ia măsuri 
pentru ca întreaga organizație 
de bază să participe la mun
ca de primire șl educare a 
viitorilor membri de partid.

I. BRANEA

noiembrie — 5 decembrie 1961. 
UHlizind material bibliografic di
vers, reușesc să întocmesc un 
plan mai important pentru expu
nerea lecțiilor. Expunerea o fac 
mult mai liber, conducindu-mă 
după conspectul întocmit. Din ex 
periență am constatat că este bi-
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ne ca la shrșitul expunerii «ă 
subliniez ideile principale de rare 
să se tină seama în timpul stu
diului, să indic cursanților mate
rialul bibliografic pe care să-l 
studieze. In intervalul dintre pre
dare și seminar, mă interesez cum 
membrii cercului își organizează 
studiul, cum își întocmesc cons
pectele. In acest fel, la fiecare lec
ție discuțiile sînt rodnice. Printre 
cei mai activi cursanți la discuții 
sînt tov. Ardeleana Mibai, Eco- 
bescu Gheorghc, Racoczi Adalbert, 
Jurca Nicolae, Ababei Floarea ți 
Pohl Carol. Pregătirea politică si 
ideologică a acestora se reflectă 
de altfel în munca lor de zi cu 
zi. Ei se numără printre cei mai 
destoinici și conștiincioși salariați

J Agenția C.lsl.C. din Vulcan înregistrează lună de lună o creț- | 
i tete de depunători. Personalul ce deservește această agenție а от - ț 
T ganizat cu muncitorii din localitate numeroase discuții asupra a- * 
ț vantajelor ce le oferi economiile la C.E.C. Ce urmare a acestui ♦
* fapt numărul depunătorilor la C.E.C. a crescut cu circa 50 ■
î la sută față de anul I960- ;
J Fotoreporterul nostru a surprins un. moment rind la ageri- i

ția C.E.C. Vulcan se înregistrează noi depuneri de economii din i
* partea cetățenilor. •

Pentru odihna oamenilor muncii

DIN U. R. S. 8.

ln toate stațiunile balneologies 
din Uniunea Sovietică s-au cons
truit sau se află în curs de cons
trucție hotelwi-pensiuni, unde oa
menii muncii pot îmbina odihna 
cu tratamentul medical de care 
au nevoie,

Odihnindu-se la hotelul-pensiu- 
ne, oricine poate beneficia de ser
viciile medicilor de la policlinica 
stațiunii respective. La recoman
darea medicului, 
vilegiaturistul poa
te face băile pres
crise chiar în lo
calul policlinicii, 
poate primi la ho

telul pensiune masă dietetică..
Dacă anul trecut hotelurile- 

pensiuni atC pus la dispoziția oa
menilor muncii 10.000 de locuri, 
anul acesta vor pune la dispoziție 
15.000 locuri.

Dar paralel cu aceste hoteluri- 
pensiuni, oamenii muncii din 
U.R.S.Ș. pot beneficia de cele 
1500 de sanatorii și case de odih
nă ale sindicatelor, care în sezo
nul de primăvară și vara anului 
trecut au deservit 4.812.000' de 
persoane. In sezonul din anul a- 
cesta, in sanatoriile și casele de 
odihni ale sindicatelor iși vor 
petrece concepte 5.000.000 de 
muncitori șt membri ai familiilor 
lor.

ln afară de sanatoriile de tip 
general. există sanatorii și case 
de odihnă pentru mamele cu co
pii, pentru femeile gravide, pen
tru elevii care necetită un tra
tament medical.

ai uzinei. Metoda lor de studiere 
și conspectare a materialului a 
fost dată ca exemplu în fața celor
lalți cursanți.

In cercul pe care-1 conduc șînt 
ți unii cursanți care nu depun 
străduință în ce privește pregăti
rea lor politică și ideologică, nu 
i-au notițe, fapt ce face ca la «e- 
minarii aă nu se prezinte suficient 
de pcigătiți. Printre aceștia sînt 
tov. Maidic Francisc, Cibiai» A- 
dam, Ember Iosif, Comșa Vasile, 
Resiga Nicolae ți Hedeșan loan. 
De asemenea, tov. Maidic Fran
cisc, Ember Iosif, Resign Nicolae 
și Panczer Ana, nici nu participă 
cu regularitate la ședințele învă- 
țămîntului de partid. Fiecare din 
ei au cite 6—7 absențe de la șe
dințele cercului în acest an. Din 
această cauză frecvența abia se 
ridică la 80 la sută. Cred că in 
această privință biroul organizației 
de bază ar trebui să ne dea ui 
sprijin mai substanțial, să tragă 
la rășpundere pe acei care negli
jează pregătirea loc politică și 
ideologică. In felul acesta cercul 
nostru de învățămîpt va reuși să-și 
atingă scopul pentru care a fost 
constituit.

FAVBL SUTURA 
propagandist preparația Petrila

♦

orășel, 
paritate 
locuri,

Nu a fost uitat nici tineretul. 
In diferite localități balneare se 
construiesc adevărate orășele al
cătuite din hoteluri, terenuri spor
tive, corturi, stadioane, stații al
pine și de notație, cinematografe, 
ringuri de dans, restaurante, bra
serii, biblioteci si săli de lecțuri. 
Primul din aceste orășele destina
te tineretului se construiește pe li
toralul Mării Negre, la P if unda, 

și va avea o ca
pacitate de 10.000 
locuri; al doilea 

cu o ca
de 5000 

se cons
truiește în vecinătatea primului — 
la Adler. Alte riteva orășele de 
acest fel se vor construi în Cri~ 
meea, precum și la Nalcik, în 
Caucazul de nord.

Pentru ca oamenii muncii să 
nu fie nevofți să parcurgă o dis
tanță prea mare pentru a ajunge 
la o stațiune climaterică, sanato
rii și case de odihnă sindicale sau 
construit și se construiesc în toa
te republicile unionale, în toate ți
nuturile și regiunile U.R.Ș.Ș. ln 
Ural, de pildă, există riteva sta
țiuni balneologies, vestite priy nă
molurile și apele lor minerale, în 
Altai — stațiunea Belokuriha. cu 
izvoare unice de ape carbo-ga- 
zoase, în ținutul Krasnoiarsk a 
fost construită stațiunea Șira, în 
Tadjikistan — stațiunea Ol/i-Gari 
etc. Concomitent continuă cerce
tările pentru descoperirea uno’ 
noi surse termale.

Dar dacă cineva din Cita, Ha~ 
barovsk sau altă localitate doreș
te să vină la o stațiune din sudul 
țării, călătoria cu un avion cu 
reacție nu-i va răpi mult timp.

(Agerpres)

La Urghenci a început re
cent să funcționeze un centru 
de televiziune bl doilea din 
Uzbekistan, după cel din Taș- 
kent. După ce se va termina 
montarea antenei Înalte, emi
siunile de televiziune vor pu
tea fi recepționate și de unele 
regiuni din Turkmenia, precum 
șl Ih regiunile sudice din Kara- 
Kalpakla

•îr

In ultima miercuri a fiecă
rei luni, ușile Editurii tehnice 
de stat din Kiev vor fi larg 
deschise pentru iubitorii de 
cărți tehnice. Cititorii se vor 
întîlnl aici cu lucrătorii edi
turii, cu autorii cărților noi, 
vor putea participa direct la 
activitatea secțiilor editurii,

Recent a avut loc prima in- 
tîinire dintre autorii de cărți 
tehnice și muncitorii și ingi
nerii de la Întreprinderile din 

Kiev.



4 STEAGUL ROȘU

Ml *eJ д'
2

и к J

и
• J

Ш раінйіи Dig ta імйіз № 
йіо Іоиака оні gowfo й (Ш

KHAN KHAYj 5 (Agerpres)
La 4 martie a avut loc la Khau 

Khay o conferință' a reprezentan
ților tuturor partidelor și organi 
zațiilor patriotice din Laos la ca,re 
s-a discutat situația actuală din 
l.aos.

In urma discuțiilor avute repre
zentanții partidului Neo Lao Hak- 
sat, ai partidului neutralist laoțian, 
ai Comitetului laoțian pentru pace, 
neutralitate, conciliere națională si 
unificare, ai Federației tineretului 
laoțian precum și ai altor organi- 
zații au adoptat o rezoluție in 
care condamnă cu asprime clica 
lui Boun Oum care, prin poziția 
sa obstrucționistă, subminează for
marea unui guvern de coaliție al 
Laosului. „Guvernul de coaliție, 
se subliniază în rezoluție, trebuie 
să fie format numai pe baza acor
durilor de la Zurich, Hin Hop și 
Geneva, pe calea unor consultări 
și a încheierii unei înțelegeri tri
partite ’.

—---------------- O--------------------

în legătură cu evenimentele 
din Birmania

RANGOON 5 (Agerpres).
La 4 martie ziarele birmaneze 

au anunțat că Consiliul revoluțio - 
nar condus de generalul Ne Win 
a hotărit să dizolve consiliile 
statelor naționale care fac parte 
din Uniunea Birmană. In locul a- 
cestora au fost formate consiliile 
revoluționare ale statelor naționa
le. Președinții noilor consilii vor 
îndeplini rolul de șefi ai statelor 
naționale, iar membrii acestor con
silii devin miniștri ai guvernelor 
statelor naționale.

La Rangoon a fost dată publi
cității componența consiliilor re
voluționare ale statelor naționale.

După cum a anunțat postul de 
radio Rangoon, Consiliul revolu
ționar al Birmaniei a cerut popu
lației ca, „în interesul ordinei și 
al liniștii publice să se abțină în 
prezent de la demonstrații1*.

☆
RANGOON 5 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reu-

_=©=_

Comisia economică a O.N.U. 
pentru Africa 

și-a încheiat lucrările
ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). 

TASS transmite :
La Addis Abeba și*a încheiat 

lucrările cea de-a 4-a sesiune a 
Comisiei economice a O.N.U. pen
tru Africa. La ședința plenară de 
închidere s-a luat hotărîrea ca 
sesiunea a 5-a a comisiei să fie 
convocată la Leopoldville.

Secretar executiv al Comisiei e- 
conomice O.N.U. pentru Africa a 
fost ales reprezentantul Ghanei, 
Robert Gardiner, în locul lui Mek- 
ki Abbas (Sudan) care și"a prezen
tat demisia.

_=©=_

Z/Oberlânder reînvie'7

Ziarul ,,Algemeen Dagblad1* pu
blică un editorial intitulat „Ober- 
lănder reînvie" în care își exprimă 
indignarea că în urma rugăminții 
lui Adenauer criminalul de război 
nazist Oberlănder a fost numit 
președinte al așa-numitei „organi
zația de land Oder Neisse a 
U.C.D.".

Acest om cu un trecut atît de 
pătat fost nazist și care a făcut 
parte din faimoasele unități S.A. 
a mai fost odată readus pe arena 
politică dar a trebuit să-și dea de
misia în urma presiunilor din par
tea opiniei publice internaționale 
și a celei din Germania occiden
tală.

Totuși Adenauer încearcă din nou 
să-i deschidă calea spre viața po
litică.

и
Rezoluția subliniază eforturile 

depuse de guvernul regal al Lao- 
suiui și de partidul Neo Lao Hak- 
sat pentru alcătuirea unui guvern 
de coaliție și demască manevrele 
zadarnice ale grupării de la Savan- 
naket pentru a învrăjbi partidul 
Neo Lao Haksat și guvernul regal 
al Laosului.

☆

După cum anunță postul de ra
dio ..Vocea Laosului", forțele pa
triotice laoțiene continuă să res
pingă atacurile rebelilor. In pro
vincia Cammon, unde au concen
trat în ultima vreme forțe militate 
însemnate, rebelii au suferit un 
serios eșec. Peste 160 de soldați 
și ofițeri rebeli au fost uciși, alții 
100 au fost răniți și au fost cap
turate mari cantități de arme și 
muniții. La Nam Ta, forțele pa
triotice au organizat un puternic 
contraatac. Unitățile rebele au fost 
nevoite să se retragă în panică.

ter, generalul Ne Win, președin
tele Consiliului revoluționar al Bir
maniei s-a întâlnit la 4 martie la 
Rangoon cu reprezentanții princi
palelor partide politice,din Birma- 
nia. La întâlnire au participat con
ducători ai partidului Liga unio
nală din care face parte și U Nu, 
ai Ligii antifasciste „stabile" a 
libertății poporului (din opoziție) 
și ai Frontului unității naționale 
al Birmaniei.

Agenția anunță că după întîlni- 
rea cu generalul Ne Win, condu
cătorii acestor partide au declarat 
că vor informa partidele lor des
pre aceasta.

------ =©=-

GREVĂ LA LONDRA
LONDRA 5 (Agerpres).
Pe aeroportul din Londra con

tinuă de șase zile greva lucrători
lor de la antrepozitele Societății 
de avioane „Beac". Greviștii cer 
majorarea salariilor. In cadrul u- 
nui miting, ei au hotărît să conti
nue lupta și să trimită reprezen
tanți la aeroportul din Manches
ter pentru a-i îndemna pe lucră
torii de la acest aeroport să le 
sprijine greva.

Popoarele lumii protestează împotriva reluării 
experiențelor nucleare de către S.U.A.

S. U. A. intensified 
cursa înarmărilor

PRAG A 5 (Agerpres).
Refuzul lui Kennedy de a par

ticipa la tratativele asupra dezar
mării reprezintă o încercare de a 
se eschiva de la o misiune de răs
pundere excepțională, care ’revine 
conducătorului unei mari puteri, și 
anume : de a contribui la exclu
derea definitivă a războaielor pus
tiitoare din viața popoarelor, se 
spune în comentarul publicat la 
4 martie în ziarul „Rude Pravo". 
Adoptînd în acest moment grav 
hotărîrea cu privire la efectuarea 
unor noi experiențe cu arma de 
exterminare în masă, președintele 
S.U.A. acționează în direcție in
versă și, implicit, își asumă răs
punderea pentru continuarea cursei 
înarmărilor. Poziția lui Kennedy 
dovedește încă o dată că cercurile 
guvernante ale Statelor Unite nu 
sînt interesate în dezarmare sub 
un strict control internațional, ci 
în cursa înarmărilor.

Un acompaniament 
primejdios

VARȘOVIA 5 (Agerpres).
Hotărîrea guvernului S.U.A. de 

a relua experiențele cu arma nu-

„Prietenia poate 
saiva pacea“

NEW YORK 5 (Agerpres!) — 
' TASS transmite :

Consiliul național pentru prie
tenia americano-sovietică a editat 
broșura intitulată „Prietenia poate 
salva pacea“. Pe coperta broșurii 

1 se află un desen de cunoscutul < 
; pictor Rockwell Kent, presetting 
tele acestei organizații — înfăți- 
șînd o stringere de tmnă și un 
porumbel al păcii. i

I Singura cale spre pace, se sub-' 
1 lirâază în broșură, este prietenia 
I între U.R.S.S. și S.U.A. : aceste 
’ „două țări uriașe dețin în pre
zent cheia spre pace'1. ’,

In broșură se menționează că 
între S.U.A. și U.R.S.S. continuă 
schimbul în domeniul culturii, în-'' 
vățămîntului și științei. O serie, 
de fotografii interesante înfățișea-1 
ză rezultatele rodnice ale acestut 
schimb.

Greviștii din Torino 
cer majorarea salariilor

ROMA. — De peste 50 de zile 
continuă greva celor 4.000 de 
muncitori de la uzina de anve
lope „Michelin" din Torino, care 
cer majorarea salariilor. In toate 
întreprinderile din oraș se string 
fonduri pentru ajutorarea greviș
tilor.

_=©=_

Divergențe 
între S.U.A. și Canada

OTTAWA 5 (Agerpres).
După cum anunță agenția Uni

ted Press International, la Ottawa 
a avut loc cea de-a șasea sesiune 
a grupului interparlamentar cana- 
diano american, la care s-au dis
cutat și diferite probleme de po
litică externă.

Potrivit relatărilor agenției ame
ricane, „congresmenii din S.U.A. 
nu au reușit să convingă pe cole
gii lor canadieni că țară lor tre
buie să rupă legăturile comercia
le cu Cuba și R.P. Chineză".

De asemenea, în ceea ce priveș
te cererea adresată anul trecut Ca
nadei de președintele Kennedy de 
a intra în organizația statelor a- 
mericane, „poziția negativă a Ca
nadei a rămas neschimbată11.

cleară amenință cu o nouă înrău
tățire a situației și duce la inten
sificarea cursei înarmărilor, scrie 
la 4 martie ziarul „Trybuoa Lu- 
du“. Exploziile bombelor atomice 
sînt un acompaniament foarte pri
mejdios pentru tratativele cu pri
vire la dezarmare. Poziția negati
vă a S.U.A. față de propunerile 
lui N. S. Hrușciov cu privire la 
întîlnirea șefilor guvernelor țări
lor reprezentante în Comitetul ce
lor 18, în stadiul inițial al lucră
rilor, pune sub semnul întrebării 
hotărîrea S.U.A. de a depune ma
ximum de eforturi pentru asigura
rea uaui eventual start mai bun al 
Comitetului de la Geneva. Hotă
rîrea cu privire la îhceperea ex
periențelor confirmă această păre
re. Fără îndoială că hotărîrea lui 
Kennedy reprezintă victoria acelor 
forțe reacționare care de mulți ani 
fac totul pentru agravarea războiu
lui rece în interesul marilor mono
poluri militare.

Declarația M.A.E. al Braziliei
RIO DE JANEIRO 5 (Ager

pres). — TASS transmite :
In legătură cu hotărîrea guver

nului S.U.A. de a relua experien
țele nucleare în atmosferă, la 4 
martie, Ministerul Afacerilor Ex-

(=)

Recepție oferită cu prilejui deschiderii 
TîrgiHui internațional й la Leipzig

LEIPZIG 5 (Agerpres).
La 4 martie, J. Balkow, minis

trul Comerțului Exterior și Inter- 
gern.Pn al R.D.G. a oferit o mare 
recepție cu prilejul deschiderii Tî: 
gului internațional industrial de la 
Leipzig.

La recepție au participat W 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. ai 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G., membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G. 
membri ai guvernului R.D.G., de 
legația guvernamentală a Uniunii 
Sovietice condusă de A. I. Miko-

---------------- ©-----------------

Declapația unop reprezentanți 
ai opiniei publice sovietice

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Reprezentanții opiniei publice 
sovietice au dat publicității o de
clarație în legătură cu persecuțiile 
la care sînt supuși în Anglia par- 
ticipanții la mișcarea pentru pace. 
Oamenii sovietici își exprimă con
vingerea profundă că nici un fel 
de persecuții judecătorești nu vor 
putea împiedica cauza nobilă a 
apărării păcii și ă preîntîmpinării 
unui război nuclear mondial

Proteste împotriva exploziei nucleare 
efectuate

COPENHAGA 5 (Agerpres).
Agenția France Presse relatează 

că asociația pe întreaga Danemar
că „Mișcarea împotriva armei a- 
tomice" a trimis primului minis
tru al Marii Britanii, Harold Mac
millan, o scrisoare în care prOtes-

-=©=- --------

Plenara Comitetului 
pe întreaga Polonie 

a Frontului Unității Poporului
VARȘOVIA 5 (Agerpres).
La Varșovia și-a încheiat lucră

rile plenara Comitetului pe întrea
ga Polonie al Frontului Unității 
Poporului. Plenara a examinat re
zultatele activității desfășurate a- 
nul trecut de Frontul Unității 
Poporului și a stabilit sarcinile pe 
1962. A. Zawadzki, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone, a rostit cuvîata- 
rea de închidere.

terne al Braziliei a dat publicității 
o declarație specială. „Brazilia, se 
spune în declarație, își exprimă 
regretul în legătură cu această ho- 
tărîre".

l. Paunag; „o imoralitate 
m®Bstraoasa“

WASHINGTON 5 (Agerpres).
După cum anunță agențiile de 

presă; la Casa Albă, s-au primit 
din partea a numeroase organiza
ții cetățenești, studențești și pro
fesionale, telegrame de protest îm
potriva hotărîrii președintelui Ken
nedy privind reluarea experiențe
lor nucleare în atmosferă. Pierre 
Salinger secretarul de presă al Ca
sa Albe, a recunoscut că au fost 
primite peste 500 de telegrame 
condamnînd reluarea experiențe
lor.

Printre oamenii de știință ame
ricani care și-au exprimat protes
tul se află și cunoscutul savant 
Linus Pauling, laureat al Premiu
lui Nobel care, într-o scrisoare tri
misă președintelui Kennedy, cali
fică reluarea experiențelor nucleare 
de către Statele Unite drept „o 
imoralitate monstruoasă". 

ian, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
delegația guvernamentală a R.P. 
Polone, condusă de J. Cyrankie- 
wiez, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, delegația 
guvernamentală a R.P. Romîne, 
condusă de Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne, precum 
și delegațiile celorlalte țări socia
liste.

Recepția a decurs într-o atmos
feră cordială.

In declarația semnată de A Kor- 
neiciuk, S. Marsak, A. Sur
kov, V. Engelhardt, I. Artobolev- 
ski, G. Ullanova și S. Obrazțov se 
arată: „Sîntem convinși că, în 
ciuda persecuțiilor la care sînt su
puși în Anglia luptătorii pentru 
dezarmarea nucleară, cercurile largi 
ale opiniei publice engleze sînt 
hotărîte să lupte împotriva ace 
lora care atrag tot mai mult An
glia în cursa nebunească a înar
mărilor".

de Anglia
tează împotriva exploziei nucleare 
britanice efectuate pe poligonul a- 
merican din deșertul Nevada.

Acest paș al guvernului englez, 
se spune printre altele în scrisoare, 
împiedică reluarea tratativelor cu 
privire la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară. Vă atragem a- 

itia că guvernul englez a comis 
o acțiune în contradicție flagrantă 
cu spiritul, litera și scopurile 
O.N:U. Prin aceste acțiuni dv. 
domnule prim-mi<nistru, subminați 
încrederea în O.N.U., încrederea 
popoarelor lumii față de guvernul 
dv

La inițiativa Asociației pe în
treaga Danemarcă „Mișcarea îm
potriva armei nucleare", în fața 
Ambasadei engleze din Copenhaga 
a avut loc o demonstrație de pro
test.
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7 martie
PROGRAMUL I. 7,00 Radio

jurnal. Sumarul presei centrale, 
7,45 Jocuri populare romînești, 
8,00 Muzică, 8,30 Concert de val
suri, 10,08 Teatru la microfon: 
„Nila", adaptare radiofonică du
pă piesa lui Afanasii Salînski, 
12,00 Muzică populară romîneas- 
că, 13,05 Cîntece sovietice, 14,00 
Muzică din operete, 15,10 „Pro
grame muzicale alcătuite de as
cultători", 15,46 Concert de muzi
că ușoară romînească, 16,15 Vor
bește Moscova ! 17,15 Muzică de 
estradă de compozitori maghiari, 
17,30 In slujba patriei, 19,25 Jocuri 
populare romînești și ale minori
tăților naționale, 20,20 Cîntece 
populare romînești, 20,40 Din via
ța de concert, a Capitalei, 21,15 
La microfon : Satira și umorul (re
luare), 22,30 Muzică simfonică, 
PROGRAMUL II. 12,55 Muzică 
de estradă de compozitori sovie
tici, 13,25 Din folclorul popoare» 
lor, 14,03 Soliști romîni de mu
zică ușoară, 15,00 Concert de mu
zică populară romînească, 16,15 
Prelucrări corale, 17,00 Arii din 
operete, 18,05 Tineri interpreți la 
microfon, 19,00 „Lucrări inspirate 
din lupta poporului nostru pentru 
libertate", 19,40 Muzică populară 
bulgărească interpretată de ama
tori, 20,40 Cîntece de Vasile Po- 
povici, 21,15 Mari cîntăreți de al
tădată, 22,30 Concert de estradă.
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