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La tratarea scuturilor de măta
se lucrează un colectiv 
dar hațpic din rîndul căruia 
parte și muncitoarea Racolța 
na.

lat-o
l

restrins 
face 
He-

iu timpul lucrului.

Din preocupările tinerilor
Folosesc resursele interne 

în vederea realizării 
de economii

La realizarea sarcinilor ce stau 
în fata sectorului VH suprafață de 
la mina Aninoasa. tinerii aduc o 
importantă contribuție. Preocupați 
îndeaproape de sporirea economii
lor, tinerii din sector pot fi vă- 
zuți adesea în orele libere fie la 
stocul de cărbune, fie încărcând 
diferite materiale din gară, 
stivuind materialele din incinta 
net adunînd lemn vechi.

Numai în ultimele zile ei
stivuit prin muncă voluntară pes
te 280 m.c. de materiale. Cele 130 
ore de muncă patriotică efectuate 
cu această ocazie echivalează cu 
25 de posturi, aducînd o economie 
sectorului de peste 700 lei. Im
portante economii aduc tinerii din 
sector 
vechi 
sit 
de

situează de fiecare dată In frunte.» 
participanților la acțiuniie de mun
că patriotică, se numără utemlștu 
Galfy Laszlo Both Petru. Santa i 
Csaba și Podaru Mihai

Tot mai multi 
tineri calificați

scopul obținerii de rezultate

sau
mi-

au

In
cit mai frumoase în procesul de 
producție, peste 140 de tineri mun
citori de la mina Vulcan urmează 
cursurile școlii de calificare.

Pină în prezent cursanții Rață 
Constantin, Balog Ladislau și A- 
lergu Gheorghe, datorită răspun
surilor bune date la fiecare mate
rie, au primit numai note de 8, 9 
și 10. Răspunsuri bune, dovadă a 
unei pregătiri sîrguincioase, dau și 
tinerii Rusu Cornel, Mihai Gheor
ghe și Pădure Gavrilă.

au
kfl-

și prin colectarea de lemn 
de pe haldă, care este folo- 
locul cărbunelui la cazanele 
baia muncitorilor. Recent, ei 

7.000

în 
la 
adus de pe haldă peste
lemn vechi, pe care l-au trans- 

portat la cazane. Printre 
harnici tineri din sector.

cei mal
care se

pe tov. ing. Felea Mircea pen- 
f aptul că nu sprijină acțiunile 
muncă voluntară ale tinerilor 
sector. In acest sector, tine-

In adunarea pentru darea de 
. seamă și alegeri, utemiștii din sec

torul II al minei Petrila l-au criti
cat 
tru 
de 
din
rii au recuperat prin muncă volun
tară 100 armături metalice de ga
lerie, realizare pe care șeful de 
sector a subapreciat-o considerind-o 
de minimă importanță. S-a cerut
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conducerii sectorului să sprijine 
acțiunile patriotice ale tinerilor din 
sector.

S-a apreciat, de asemenea că u- 
nii vagonetari, între care tov. Bu- 
cureșteanu loan,
Rotaru Mihai și alții nu 
vizibil din cărbune. S-a 
se organizeze periodic 
acești, tineri în care să
contribuția pe care o pot aduce la 
îmbunătățirea calității cărbunelui.

Bendca Petru, 
aleg șistul 
propus să 

discuții cu 
li se irate

La chemarea organizației
U.T.M.

Demontarea și scoaterea la ziuă 
pentru revizie a craterului blindat 
din abatajul 3/2 orizontul 543, era 
o problemă ce trebuia urgent re
zolvată de conducerea sectorului 
IV A de ia mina Lupeni. Intru- 
cît această operațiune nu putea fi 
întreprinsă într-o zi lucrătoare, de
oarece ar fi împiedicat transportul 
materialului lemnos pentru abata
je, conducerea sectorului a apelat 
la organizația U.T.M. din sector. 
Ca și în alte dăți, la chemarea or
ganizației U.T.M. tinerii 
puns cu mult entuziasm, 
mineața zilei de 4 
te 25 de tineri au 
pentru a lucra la 
scoaterea la ziuă 
lui blindat.

In frunte cu 
Ioan, secretarul 
8 dintre acești
mină pînă seara tlrziu. Pe lingă 
operațiunea de demontare și trans
port a craterului, tinerii partid- 
.panți au colectat și 10 cărucioare 
de fier vechi din incinta sectoru
lui. Printre 
aceasta au 
se numără 
rie, minerii
Hurmuz Petru, lăcătușul Tomescu 
Traian și alții.

răș- 
di- 

pes- 
mină

au 
In 

noiembrie, 
intrat în
demontarea și 

a transportoru-

electricianul Grosu 
organizației U.T.M., 
tineri au rămas în

SUCCESE ALE MUNCITORILOR 
DE LA DEPOUL C.F.I. LONEA

In
a.c.

Echipe fruntașe
prima lună din trimestrul IV 
, muncitorii de la depoul 

C.F.I. Lonea au obținut in între
cere rezultate rodnice. Sprijinind 
minerii în realizarea angajamente
lor, echipele de motoriști conduse 
de Birău Ilie, Jura Nicolae și An- 
drone Ilie au transportat spre 
preparația Petrila mari cantități 
de cărbune, au întreținut și repa
rat in bune condițiuni mijloacele 
de transport. In 
transport sigur și 
trei guri de mină 
pa II și Jieț) de
și preparația Petrila un aport pre
țios l-a adus echipa condusă de 
Budai Ștefan. Ocupîndu-se de în
treținerea traseelor de linie ferată, 
membrii acestei echipe au dat lu
crări de calitate și nu și-au pre
cupețit eiorturile pentru elimina
rea grabnică a neajunsurilor sem
nalate.

pentru periile de cărbune de la 
motoarele electrice, lucru care 
prelungește viața acestora aproa
pe cu sută Ia sulă. De asemenea, 
au fost recondiționate 3 cărucioare 
pentru locomotivele electrice de 
100 cj}. și pregătite cu mijloace 
proprii (ca rezervă) 4 trenuri de 
roți pentru locomotivele 
de 200 c.p. Economiile 
se ridică la 40.000 lei.

S-au evidențiat Cuc
Șlincă loan, Clei Wilhelm, Jurca 
loan. Topor Eugen, Kolozsvăry Ni
colae, Buia loan și Nicolae Lau- 
rențiu.

electrice 
însumate

Dumitru

realizarea unui 
rapid Intre cele 
(Cimpa 1, Sim
la mina Lonea
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tinerii care și de data 
muncit cu mult elan 

mecanicul Tunea Zaha- 
Ocneanu Constantin și

Sarcini mobilizatoare în fata 
comuniștilor

incontestabil. colectivul mine. 
Uricani se situează de multă vre
me in primele rinduri ale luptei 
pentru o producție sporită de căr
bune cocsificabd. pentru randa
mente înalte. Realizările obținute 
in acest an sînt, de asemenea, 
demne de evidențiat. Extragerea 
pină acum a mai bine de 20.000 
tone de cărbune cocsiiicabil peste 
sarcinile de plan, obținerea unei 
productivități medii pe exploatare 
de 1,359 tone pe post — mai ma
re cu 73 kg. de cit cea planificată, 
realizarea de economii 
de 432.000 lei față de 
cit este angajamentul pentru în
tregul an. sint succese 
cinste colectivului minei Uricani 
Demn de relevat este iaptul că cu 
prilejul conferinței de partid pe 
mină, comuniștii acestei exploa
tări și-au sporit angajamentul a- 
nual privind extragerea de cărbu
ne peste plan cu incă 5000 tone, 
angajament pe care întregul colec
tiv al minei și l-a însușit cu entu
ziasm.

Organizația de partid, comuniș
tii minei au fost inițiatorii și în- 
suflețitorii luptei pentru obținerea 
acestor realizări de seamă. Comi
tetul de partid, birourile organi
zațiilor de bază au asigurat încă 
de mai mult timp repartizarea la 
conducerea tuturor brigăzilor și 
schimburilor a unor comuniști cu 
experiență, cu sarcina de a face 
din fiecare brigadă un colectiv de 
muncă omogen, bine închegat, dis
ciplinat, capabil să muncească rod
nic. Din fiecare brigadă fac parte 
agitatori care, instruiți cu grijă de 
birourile organizațiilor de bază, 
țin cu regularitate convorbiri prin 
care arată minerilor cum trebuie 
muncit pentru Îndeplinirea angaja
mentelor înainte de termen, îi mo
bilizează la crearea unei puterni
ce opinii de masă împotriva 
nifestărilor de indisciplină, îi 
deamnă 
contenit

De o
pentru 
xemplul 
Numele 
ciuma ru 
cu. Hrițcan Vasile și 
sînt Ia Ioc de cinste pe panoul de 
onoare al minei. Ei se bucură de 
prețuire atît pentru munca depu
să, cît și pentru răspunderea cu 
care se preocupă de sprijinirea 
celor cu care lucrează împreună, 
ajutîndu-i să se ridice la nivelul 
fruntașilor.

Am relevat aceste cîteva fapte 
care pun în evidență forța colec
tivului minei Uricani, capacitatea 
Iui de a învinge greutățile, pentru 
a sublinia că minerii 
ploatări sînt in stare 
unele deficiențe care 
tivitatea economică a 
ploatări. Am arătat că colectivul 
minei și-a depășit de pe acum an
gajamentul anual privind realiza
rea de economii, dar analiza unor 
elemente care intră In componen
ta prețului de cost arată că aceste 
economii puteau fi și mai mari

in valoare 
2504*00 lei

care fac

ma
in- 
ne-pe mineri să-și ridice 

nivelul de calificare, 
mare forță mobilizatoare 
întregul colectiv este e- 
personal al comuniștilor, 
minerilor comuniști Cîr- 
Victor, Teodorescu Stan- 

ale altora

acestei ex- 
să înlăture 
umbresc ac- 
acestei ex-

minei Uricani
dacă n-ar 
consumuri 
crurile cu 
sumul de 
mai mare 
tone de cărbune de cit cel plani
ficat Este adevărat, la aceasta a 
contribuit și faptul că de cele mai 
multe ori lemnul de susținere nu 
sosește Ia mină 
corespunzătoare; 
cazurile cînd în 
nul de susținere
6 m. Direcția comercială C.C.V.J. 
ar trebui să țină seama de nece
sitatea respectării dimensiunilor 
la aprovizionarea minelor cu ma
terial lemnos. Dar nu mai puțin a- 
devărat este faptul că și în cadrul 
exploatării se putea 
mai multă chibzuință 
risipi materialul. Nu 
tință ca lemnul de 6 
lezat la 4 m., iar bucățile de lemn 
cu lungimea de 2 m. să fie folo
site la susținerea suitorilor, la sti
ve, la bandaje (prin despicare) ? E 
ceva ce se poate face și se cer» 
ca organizația de partid să pre
conizeze măsuri în această direc
ție, deoarece reducerea consumu
lui de material lemnos prezintă 
importanță nu numai pentru acti
vitatea de producție a minei, ci 
pentru întreaga economie națio
nală.

Deficitar se prezintă bilanțul pe 
perioada care a trecut pînă acum 
din acest an și în ce privește con
sumul de energie electrică. La a- 
cest capitol s-a înregistrat o de
pășire de 0,1 kWh pe tonă. Cau
za ? — mersul în gol al unor uti
laje. Consumul de energie electri
că poate fi redus la nivelul plani
ficat, sau chiar sub acest nivel 
dacă comuniștii vor insista, cu 
puterea lor de convingere, ca me
canicii de crațere să oprească 
transportorul atunci cînd nu se 
încarcă cărbune, dacă se înlătură 
mersul în gol sau sub capacitatea 
respectivă a utilajelor. Și In a- 
ceastă direcție agitatorii organiza
țiilor de bază pot aduce o contri
buție substanțială.

Cea mai mare atenție trebuie 
însă acordată calității cărbunelui. 
Numai în 
de cenușă 
de atunci 
mai mare 
puncte peste nivelul stabilit, 
a fost realizat angajamentul 
întrecere privind reducerea cenu
șii în cărbune cu 0,2 procente față 
de plan. Cauza acestei stări de 
lucruri o constituie preocuparea 
slabă față de alegerea șistului, 
față de pușcarea selectivă în 
stratele cu intercalații. Nici orga
nizațiile de partid n-au intervenit 
cu destulă eficiență în această di
recție; calitatea cărbunelui n-a 
constituit obiectul unor vii dezba
teri în consfătuirile de producție, 
nu s-a luat poziție critică față de 
brigăzile care neglijează calitatea 
cărbunelui chiar dacă ele sini

fi îost depășite unele 
speciiice. Așa stau lu- 
lemnul de mină. Con- • 
material lemnos a fost 
cu 1,5 m.c. pe mia de’

de 
nu 
loc 
are

dimensiunile 
puține sînt 

de 4 m. lem- 
o lungime de

proceda cu 
pentru a nu 
este cu pu
ni. să îie re-

luna ianuarie procentul 
a fost la nivelul admis; 
încoace, cenușa a 
— în medie cu

fost
1,4

Nu' 
de
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Economii prin recuperări 
de materiale

Prin muncă voluntară

o

Hotărîji să contribuie ia spori
rea economiilor, echipele de elec- 
tro-lăcătuși de la depoul C.F.I. 
Lonea au recuperat in ultimele 
două luni numeroase piese și ma
teriale care au fost folosite la re
pararea mijloacelor de transport. 
Astfel, din tabla vagonetelor ca
sate s-au confecționat rame și 
carcase pentru motoare, din tuburi 
uzate s-au confecționat suporți

îndrumat de organizația de par- 
tid. nu de mult comitetul secției 
sindicale de la depoul C.F.I. Lo
nea a organizat cu muncitorii mai 
multe acțiuni de muncă voluntară 
pentru curățirea viaductului din 
incinta preparației Petrila. Mun
cind cu însuflețire, participanții au 
încărcat in 500 ore de muncă vo
luntară peste 100 tone de cărbu
ne. Munci voluntare s-au mai fă
cut la silozul de cărbune Jieț, la § 
Înfrumusețarea gării C.F.I. și in
cinta depoului, la revizia locomo
tivelor electrice de 200 c.p.

Au 
inimă 
loan, 
Ioan, 
Nicolae, Matei Petru, Grecea Ni
colae, Păducel Petru, Matei Ni
colae.

muncit cu multă tragere de 
tovarășii Zatrok Iosif, Banu 
Munteanu Lazăr, Vărgatu 

Ciunga Gheorghe, Andrei

ooooooboxwoooooooooooooooooooooooocooooo

(Continuare in pag. 3-a)

înainte de a intra în mină, în schimbul II, un grup de mineri din brigada condusă de Ghioanca 
Sabin de la sectorul II al minei Lupeni s-a oprit să discute despre rezultatele pe care le-a obținut 
brigada in luna septembrie.

Precum se vede și în clișeu, cele 1248 tone cărbune date peste plan ii face pe mineri să fie 
bucuroși. — :■-----



STEAGUL ROȘU

Cupa „7 Noiembrie" ia baschet

Pllncrul Lupeni a ciștigal in prima repriză
La sfirșitul celor 90 de minute 

de joc, înflăcărații suporteri ai Mi
nerului au aplaudat îndelung pe 
învingători. Echipa lor favorită a 
obținut o victorie categorică, cu 
3—0, în fața formației Steagul ro
șu din Brașov.
Scorul spune totuși prea puțin des

pre desfășurarea în ansamblu a parti
dei. Fotbaliștii din Lupeni au do
minat cu autoritate cea mai mare 
parte a partidei ajungînd să tra
gă la poartă și fundașul Sima și 
numai imprecizia și pripeala în 
fața porții a unor înaintași a fă
cut ca scorul să nu ia proporții.

A fost un meci specific de cam
pionat în care lupenenii și-au a- 
runcat în luptă toate forțele pen
tru a obține victoria.

Respectînd cu strictețe indicațiile 
antrenorului de a juca pe extreme 
și In adîncime, precum și marca
jul strict la 
jocului un 
bine orientat 
la victorie.

multe faze de gol. O im- 
frumoasă a lăsat apărarea 

anihilat de fiecare dată ac- 
în viteză ale oaspeților. Cei

om, ei au imprimat 
ritm susținut, rapid, 
tactic care i-a dus

Cuvinte de laudă merită toți ju 
cătorii care pe terenul alunecos 
au practicat un fotbal frumos, cu
rat cu 
presie 
care a 
țiunile
doi mijlocași, Mihaly și Szbke au 
muncit mult și cu folos, alunea - 
tind în permanentă atacul cu 
mingi utile.

La rîndul său, atacul intr-o nouă 
formulă cu Mihăilă iu centru a 
fost mai agresiv, a combinat fru
mos, s-a descurcat destul de bine, 
creînd panică în apărarea ușor 
penetrabilă a oaspeților.

Apărarea oaspeților a funcționat 
destul de defectuos, Campo fiind 
depășit cu regularitate de Cotroa
ză, iar Jenei comportîndu-se sub 
așteptări.

De altfel din minutul 46 el 
lost înlocuit cu tînărul Pescaru.

înaintarea oaspeților deși 
combinat frumos și a 
contraatacuri rapide, n-a

a

a
construit 

putut

O

Jiul Petrila
1-0

toată frumusețea marcat, 
avea să consfințească de 
victoria atît de așteptată 
Pentru că orice s-ar spu-

multe goluri asta 
impreciziei in șut 
și formei bune a 
de la oaspeți.

In minutul 80, cînd Ciornoavă 
a înscris printr-un șut puternic de 
la 20 metri, spectatorii prezenți 
duminică la meciul Jiul Petrila— 
Mureșul Tg. Mureș au aplaudat 
îndelung. Și asta ca urmare a go
lului de 
gol care 
altfel și 
a Jiului.
ne jucătorii noștri au dominat cu 
autoritate în tot timpul meciului 
și meritau să ciștige la scor. Că 
n-au înscris mai 
se datorește atît 
a atacanților cît 
portarului Boroș

Și în partida cu Tg. Mureș s-a 
văzut că înaintarea Jiului nu prea 
știe să se descurce In fața careu
lui advers. Cînd ajung în careu 
Înaintașii încetinesc ritmul, se in
vită... parcă unii pe alții să tragă 
la poartă, iar atunci ctad șutează 
le lipsește, in majoritatea cezuri
lor, forța și precizia. Ce părere 

atacantii Jiului î Aceste lipsuri 
pot fi 
da. Si 
cît în

Se cuvin totuși 
pentru jocul prestat de 

Bărbulescu și tînărul Ne-

pe scurt 
bine zis

filmul jocului, 
filmul reprizei

In zilele de 10 și 11 noiembrie 
s-au disputat în orașul Brad tur
neele de juniori, junioare, seniori 
și senioare contind pentru „Cupa 
7 Noiembrie" la baschet. In am
bele zile, mulți spectatori au ve
nit să asiste Ia aceste jocuri și în 
mod special să-și încurajeze echi
pele lor îavorite. Jocurile care au 
avut loc au dat naștere la dispute 
dîrze satisfăcind, intr-o oarecare 
măsură, exigențele publicului.

In cadrul turneului rezervat ju
nioarelor, pe primul loc s-a situat

surprinderea generală, în prima 
zi a competiției, conducerea echi
pei Mureșul Deva a anunțat că nu ► 
va mai participa la turneu (!!!) ațf 

In această situație s-a disputat 
numai un singur joc intre Știința 
Petroșani și Dinamo Barza.

In prima repriză, inițiativa apar
ține echipei locale care reușește 
să-și creeze un avantaj minim.

La reluare, inițiativa trece de 
partea studenților care reușesc să 
preia conducerea. In continuare, 
conducerea alternează pentru ca

Mureșul Tg. Mureș 
(0-0)

cat slab), a centrat în careu și in
terul dreapta a tras de la cîțiva 
metri în bară.

Pînă la sfîrșitul primei reprize 
mai sint de semnalat două 
ocazii de gol ratate însă de 
bea și Ciornoavă.

In partea doua a meciului 
peții se retrag in apărare pentru 
menținerea rezultatului Acest lu
cru le reușește doar pînă în minu
tul 80 cînd Ciornoavă le spulberă 
speranțele înscriind 
a lui Șardi, singurul 
dei.

Raport de cornere 
voarea echipei Jiul Petrila.

mari 
Ghi-

oas-

dintr-o pasă 
gol al parti-

ii—4 in fa-

O. MATEESCU

remediate ? Noi credem 
asta cu atit mai mult 

acest sens ei au primit 
indicații din partea 
De ce oare nu le

scurt cît ev a taxe

an-
res-

din

au 
nu 
că 
cu
și primesc 
trenoriior. 
pectă ?

Iată pe
meci. In minutele 1, 4 și 6 Casandra 
Melinte și Martinovici trag din 
poziții favorabile alături de poartă. 
In minutul 8, la un corner tras de 
Ciornoavă balonul este respins de 
pe linia porții de către un apă
rător de la Mureșul. La puțin timp 
după această fază un contraatac 
al oaspeților era să se soldeze cu 
gol: extrema dreaptă l-a depășit 
cu ușurință pe Cazan (care a ju-

Q

Pregătiri pentru sezonul 
sportiv de iarnă

Insă de pe acum, asociația spor
tivă Preparatorul din Lupeni șl-a 
propus să 
hochei pe 
tlstic și de 
plonatelor 
ediția 1962—1963.

In acest scop luni 12 noiembrie 
1962, la ora 18, lntr-uaa din să
lile C.C.V.J. din Petroșani, asocia
ția sportivă preparatorul a orga
nizat o ședință cu profesorii de e- 
ducație fizisă și cu toți iubitorii 
sporturilor de iarnă de pe raza o- 
rașului regional Petroșani In Ca
drul ședinței s-au discutat proble
me importante pentru dezvoltarea 
sporturilor de iarnă.

pregătească lotul de 
gheață și patinaj ar- 

viteză, în vederea eam- 
regional și republican.

fructifica niciuna din ocaziile avu
te datorită apărării ferme a gaz
delor și impreciziei in șut a unora 
dintre înaintași (a excelat în acest 
sens Meszaros).
aprecieri 
Szighetl 
cula.

Redăm 
sau mai
cînd de altfel s-au și inscris cele 3 
goluri. Din primele minute ale în
ceperii partidei minerii pun stă- 
pînire pe joc și Cotroază ratează 
de 3 ori din faze similare — trece 
în viteză pe lingă Campo și sin
gur... se pripește și trage alături.

Golul plutea în aer. Ion C. Ion 
face o cursă scurtă pe stingă lasă 
mingea in urmă lui Drăgoi care 
centrează, iar Mihăilă introduce 
cu capul balonul în plasă.

Brașovenii reacționează prompt 
dar fără rezultat. Cei care înscriu 
sînt tot minerii. Ei majorează sco
rul în minutul 38 prin Drăgoi, care 
transformă o lovitură de la 11 
acordată la un fault în careu 
mis de Jenei asupra lui Ion C.- 
Ion.

In continuare minerii asaltează 
poarta lui Haidu și pecetluiesc sco
rul reprizei și al partidei la 3—0 
în minutul 43 prin Cotroază.

Repriza a Il-a se caracterizează 
printr-un joc mai lent cu mai pu
ține faze dinamice. Brașovenii joa
că crispat, fără orizont.

Arbitrul Pîrvu Alexandru (Bucu
rești) a condus bine un meci care 
nu i-a

echipa orașului Alba Iulia care în 
meciul decisiv cu S.S.E. Deva a 
reușit să-și adjudece victoria Ia 
un singur punct diferență.

La juniori, competiția a fost c!ș- 
tigată de S.S.E. Deva care a obți
nut victoria în ambele fntilniri, la 
scoruri categorice.

La tel și în turneul senioarelor, 
S.S.E. Deva a reușit să se claseze 
pe primul loc In urma unui joc 
eficace, în viteză și spectaculos.

Meciurile seniorilor au fost aș
teptate cu mult interes mai ale că 
echipa locală pornea favorită. La 
startul competiției s-au prezentat 
3 echipe: Știința Petroșani, Mu
reșul Deva și Dinamo Barza. Spre

în finalul partidei, studenții să-și 
impună superioritatea cîștigînd 
meciul cu 50—47 și cu aceasta șl 
cupa pusă în joc.

Pentru acest 
citări întreaga 
ctal antrenorul

De remarcat 
zare a acestei 
U.C.F.S. Brad.

Lotul echipei Știința Petroșani 
folosit in acest turneu a fost: Tău- 
tu C. (căpitanul echipei), Bandu P,^ 
Boboiceanu T„ Nyergheș ȘL, Rău 
Gh., Tăutu M., Boboiceanu C., Bodo 

Mărtz Fr.

succes merită feli- 
echipă și în spe- 

ei, prof. T. Szilaghi. 
este buna organi- 
competițil de către

dat

Insfantanee

De la 0-1 la 5-1

victorie a echipei 
se poate spune că 
mulțumiți chiar și 
de egalitate.

Tot mai multi tineri din orașul 
Lupe ni Îndrăgesc handbalul. Iată, 
in clișeu, un grup de tineri prac- 
ticind acest sport.

La tineret 
roșu Brașov

doud aspecte diferite. Timp 
minute, niciunul din inflă- 
suporteri ai Minerului nu 

într-o

Minerul — Steagul 
4—0.

D. GHIONEA

prea multă bătaie de

CAMPIONATUL REGIONAL
Paringul Lonea a învins 

la scor
Prima jumătate a reprizei l-a a 

meciului de fotbal dintre Paringul 
Lonea și Constructorul Hunedoara 
s-a desfășurat sub semnul supe
riorității oaspeților. Prin pase pre- 
eise ei reușesc să stăplnească te
renul Din minutul 25 însă gazdele 
preiau inițiativa. 0 pasă a lui Mao 
și MIrmea șutează puternic la 
poartă. Portarul scapă și Ujora, 
atent, Înscrie. In continuare ata
curile se succed eu repeziciune de 
la • poartă la alta dar scorul rl- 
mlne neschimbat

In primele minute ale reprize! 
a doua, oaspeții atacă, forțînd e- 
galarea. Ei reușesc acest lucru în 
urma unor pase rapide și specta
culoase. Gazdele preiau din nou 
conducerea In minutul 66 prin 
MIrmea dintr-o lovitură liberă e- 
xecutată impecabil ea apoi să mai 
maree Încă trei goluri prin Petcu, 
MIrmea și Mac. Căderea din ulti
mele minute a oaspeților se da- 
torește slabei condiții fizice. In a- 
ceastă parte a meciului gazdele au 
jucat bine mulțumind pe deplin 
pe spectatori.

jucători experimentați 
M.,
se

Petre și Barabaț 
audă mult» oturi

in 
ra- 
ca 
au 
in

schimb au jucat bine 
deschideri lungi pe

Intilnirea de fotbal dintre Mi
nerul Aninoasa șl Dacia Orăștie 
a avut 
de 75 
cărafii 
sperau
lor favorite, ba 
s-ar fi declarat 
cu un rezultat

întreaga repriză l-a gazdele au
jucat sub ori ce critică. Driblinguri 
inutile, pase greșite, bllbtieli 
fafa porții, ocazii cu toptanul 
tale de 
Golgoțiu 
făcut să 
tribune.

Oaspeții In 
in cfmp, cu 
aripi și șuturi puternice Ia poartă, 
ia o asemenea aefiune, în minutul 
45, Răsădeanu centrează și Gontor 
înscrie. E 1—0 pentru oaspeți.

începutul reprizei a doua se
caracterizează prin același joc slab 
din partea gazdelor și bun din 
partea oaspeților. Minutul 76 aduce 
însă egalarea, și odată cu ea, re
venirea puternică a gazdelor, la
tă cum s-a petrecut faza: Stoker 
trage puternic, mingea se lovește 
de piciorul unui apărător și intră 
în plasă. Net superiori, în ultimele 
minute de joc gazdele atacă in 
trombă și reușesc să mai maree 4 
goluri prin Purnea și Dula cite
două fiecare, astfel că Intilnirea 
a luat silrșit cu 5—1 în favoarea 
gazdelor. Spectatorii au plecat mul
țumii de această 
iată și mai ales 
foarte bun prestat 
din Hunedoara.

CLASAMENTUL

victorie nespe- 
de arbitrajul 

de Ștetănifă Ilie

C. DANILA 
corespondent

(

£

Specialistul
Meciul dintre Jiul Petrila și Mu

reșul Tg. Mureș a Început furtu
nos. Masafi In careu, oaspeții se 
apărau cu disperare, in 8—9 oa
meni. In tribună unul se agita 
de parcă era pe cuie, iar debitul 
verbal parcă-i era reglat pe unde 
ultrascurte

— Ge presiune, domnule, ce 
presiune! De-i masează tot așa în 
careu o să fie ploaie de goluri.

Timpul trecea insă fără ca ata
cul să maree vreun gol (e și greu 
să te descurci in fafa unei apă
rări supranumerice). „Specialistul" 
din tribună se agita, frîngfndu-șf 
mlinile.

— Ce ne facem de scoatem iar 
un egal ? Nu mai ințeleg nimic 
ce-i cu atacantii ăștia. Intre flmp 
fundașul Romoșan a tras puternic 
la poartă.

— Ăsta da șut. Așa atacanfi ne 
trebuie.
Bartha, 
ce-i în 
vescu și Csutak...

„Specialistul" n-a avut timp să
Gram

la adversari

Apoi către profesorul 
antrenorul echipei: Tre- 
atac pe Romoșan, pe Til-

Alte rezultate: Minerul Deva — 
G.F.R. Teiuș 4—li Siderurgistul 
Hunedoara — Dinamo Barza 1—0; 
Minerul Vulcan — Sebeșul Sebeș 
4—0; Jinl II Petrila — Victoria 
Călan — 1—1; Minerul Ghelar — 
Dacia Alba 8—0; C.F.R. Simeria — 
Retezatul Hațeg 6—0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. 
IZ
13.
14.
15.
16.

Călan 
Vulcan 
Deva 
Lonea

Victoria 
Minerul 
Minerul 
Paringul
Dinamo Barza 
Siderurglstul Hunedoara 
Minerul Aninoasa 
Dacia Orăștie 
Dacia Alba
Minerul Ghelar 
CTJt. Simeria 
C.F.R. Teiuș 
Constructorul Hunedoara 
Sebeșul Sebeș
Retezatul Hațeg 
Jiul II Petrila

13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13

9
9
7
6
6
5
5
6
5
5
5
4
3
4
4
2

1
4
3
4
5
4
5
6
5
6
8
7
6
7
8
6

29: 6 
35:20 
28:16 
27:21 
27:19 
15:16 
22:22 
25:26 
12:25 
24:22 
26:27 
22:26 
14:28 
16:25 
19:31 
10:20

21
18
16
15
14
14
13
13
13
12
10
10
10
9
9
9

Gram
Dacă

— se 
aș fi 
pune, 
multi, 
capul

termine fraza, că portarul 
ieșit din careu tribla 
ca un veritabil inter.

— Uite ce fente la 
minuft „specialistul",
antretnor, centru atacant l-aș

Asemenea specialiști sint 
Vă dafi seama ce ar fi pe 
antrenorului dacă ar asculta de 
tofl. Ar face o formație de să-i 
meargă vestea. Gind te gindești că 
apoi tot antrenorul trage ponoa
sele/

C. DUMITRU



Urmărirea și calcularea indicilor de plan la sectorul I, al minei 
Vulcan se face de către normatorul Dună loan cu concursul tovarășei 
Stanciu Elena, secretară de sector.

IN CLIȘEU: Tovarășii Stanciu Elena și Dună Ioan făcînd calcului 
indicilor de plan ale lunii în curs.

Cu planul anual îndeplinit
colectiv * de la Uzinairnicul

Petroșani a sărbătorit în
ziua de 5 noiembrie realizarea pla
nului producției de energie elec
trică pe anul 1962. Indicii tehnico- 
economici au fost realizați ob’i- 
nîndu-se o economie la prețul de

Sarcini mobilizatoare 
în fața comuniștilor minei Uricani
(Urmare din pag. l-a)

fruntașe in realizarea celorlalți in
dici de plan.

Organizația de partid de la mi
na Uricani are capacitatea de a 
mobiliza colectivul acestei exploa
tări la înlăturarea deficientelor 
semnalate. Fără a neglija crește
rea volumului producției pe baza 
sporirii continue a randamentelor. 
e<j trebuie să militeze, prin toate 
mijloacele muncii politice de ma
să. pentru îmbunătățirea calității 
producției, pentru reducerea con
sumului de material lemnos și de 
energie electrică. Aceasta cu atit 
mai mult cu cit conferința de 
partid pe mină a pus în fața co
mitetului de partid, a organizații
lor de bază, sarcina de a mobiliza

* De ce a rămas in urmă sectorul II 
de la mina Vulcan

Unul din sectoarele minei Vul
can care șe prezintă slab în acti
vitatea de producție este sectorul 
II. Față de planul anual la zi, mi
nerii de aici au rămas in urmă cu 
aproape 10.000 tone de cărbune.

, 2.500 de tone din această cantita
te reprezintă minusul pe luna oc
tombrie. Avînd în vedere această 
situație nu poate fi vorba de rea
lizarea angajamentelor. E cazul 

| deci să analizăm cauzele care au 
dus la nerealizarea sarcinilor de

i plan.
Dacă am cîntări lucrurile după 

puterea de muncă priceperea și 
voința minerilor din sector s-ar 
putea crede că rămînerea în urmă 
a acestui colectiv se datorește în 
cea mai mare parte unor greutăți 
și cauze obiective. Intr-adevăr, 
sectorul a întîmpinat o serie de 
greutăți. La începutul anului tre
buia să intre în exploatare stratul 
17, blocul 2, cu un preliminar, 
după calculele topografice, de 
12.0’10 tone de cărbune. După în
ceperea exploatării, în stratul res- 
p«ctiv au apărut laminări, falii și 
apă. Ținînd seama de aceste con
diții conducerea exploatării a re
dus preliminarul din acest strat la 
4.500 tone de cărbune. Nici acest 
volum nu a putut fi extras, deoa
rece s-a renunțat la exploatarea 
stratului. S-au extras doar 1.300 
tone de cărbune din lucrările de 
Mjegătiri. In ultimul timp abatajul 
Umeră nr. 3 unde lucrează brigada 
lui Moraru Nicolae a intrat într-o 
lucrare veche, neștiută din timp. 
Asemenea cazuri au fost mai multe 
în decursul celor zece luni ce au 
trecut din acest an. 

cost, în primele trei trimestre ale 
anului, în valoare de 158.872 lei 
față de 140.000 lei cit și-a sporit 
colectivul angajamentul de 40.000 
lei hiat la Începutul acestui an.

JURCA ȘTEFAN 
corespondent

întregul colectiv la reducerea pre
țului de cost cu 0,25 lei pe tona 
de cărbune, de a micșora consu
mul de lemn cu 0,25 m.c. pe mia 
de tone de cărbune, de a se re
duce conținutul de cenușă cu 0,5 
procente față de norma admisă. 
Conferința de partid a lansat pre
țioasa inițiativă ca întreaga pro
ducție dată peste plan să fie ex
trasă numai cu materiale econo
misite. înfăptuirea acestei iniția
tive, care va aduce colectivului 
minei noi și importante succese, 
necesită din partea organizațiilor 
de partid o muncă politică susți
nută pentru folosirea resurselor 
interne, pentru reducerea consu
mului specific de materiale și e- 
nergie.

In afară de acestea mai există 
o cauză ce ridică probleme mai 
grele, de a căror rezolvare cadrele 
tehnice din conducerea minei Vul
can trebuie să se ocupe cu mai 
mult simt de răspundere, cu mai 
mult interes. Cu eîteva luni în ur
mă în stratul ÎS Intr-un abataj 
frontal al sectorului II a fost in
trodusă o combină tip Donbas. La 
început pentru experimentare. A- 
cest abataj a fost încredințat une
ia din cele mai bune brigăzi — 
a lui Bojte Pavel. Cu toate că se 
făcea experimentarea muncii cu 
combina abatajul a intrat în pre
liminarul sectorului cu un volum 
de producție de parcă se lucra cu 
o metodă cu care minerii s-au de
prins și a dat roade. Realitatea 
era însă alta. Brigada lui Bdjte nu 
mai lucrase cu o astfel de mașină. 
Lucrul cu combina trebuia mai în
tîi studiat practic, minerii trebuiau 
să se acomodeze, să cunoască mo
dul de utilizare a mașinii și numai 
după aceea abatajul să intre in 
planul de producție al sectorului 
cu întreaga capacitate. Fap
tul că nu s-a procedat așa 
a dus la urmări neplăcute. 
Condițiile de zăcămînt (vatra moa
le) nefavorabile cit și unele defi
ciente în felul de a manipula uti
lajul au făcut ca experimentarea 
să nu reușească. Minerii din briga
da lui BSjte au rămas sub plan cu 
4.500 tone de cărbune. De aceasta 
se fac vinovate conducerea minei 
si a combinatului care nu au pre
văzut aceste greutăți și nu au luat 
măsuri ca combina să fie experi
mentată într-un abataj care să nu 
intre în planul de producție. Acum

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

Neajunsul n-a fost încă înlăturat
La redacție, in ultimele luni, au 

sosit numeroase sesizări despre 
modul defectuos în care se des
fășoară activitatea casierilor de 
emitere a biletelor de călătorie. 
Ziarul a tratat într-una din pagi
nile sale de magazin această pro
blemă și i-a recomandat conduee- 
rii stației C.F.R. Lupeni să ia mă
suri de lichidare a lipsurilor se
sizate.

Ca răspuns la nota critică pu
blicată în ziarul ,,Steagul roșu" 
nr. 4013, conducerea stației C.F.R. 
Lupeni ne informează «ă analizlnd 
situația a reieșit că lipsurile se 
datoresc îndeosebi faptului «ă în 
ultimul timp casierilor de bilete 
li s-au atribuit și alte sareini de 
serviciu, iar acest lucru se res- 
fringe negativ asupra deservirii

Măsurile luate... pe hîrtie 
nu jin loc de gard I

Au trecut mai bine de două luni 
de «ind într-o notă critică apă
rută în coloanele ziarului „Stea

gul roșu", i se atrăgea atenția Sec
ției de gospodărie a Sfatului 
popular al orașului Lupeni, că: 
„ar fi bine dacă ar lua măsuri de 
astupare a porțiunii de canal de 
pe strada Gheorghe Șincai din Lu
peni rămasă desfundată, deoare
ce așa cum se află acum prezintă 
pericol de accidentare pentru tre
cători

La numai eîteva zile de la pu
blicarea notei respective, la redac
ție a sosit răspunsul biroului de 
reclamații și sesizări al Sfatului 
popular al orașului Lupeni. Răs
punsul poartă semnătura tovară
șilor Bartos Ioan, secretarul sfa
tului și Kinsky Robert, șeful bi
roului de reelamații și sesizări.

In răspunsul trimis ziarului sub 
nr. 21 din 7 august, se spune că 
„acest canal s-a curățit și acope
rit pe o lungime de 72 metri ră- 
mînînd o porțiune neacoperită de 
23 metri la revărsarea în Jiu, fă- 
cîndu-se taluzări de maluri în for
mă de trapez su o pantă foarte 
dulce". Si în continuare: ,,S-au 
luat măsuri de către Secția de 
gospodărire a Sfatului popular al 
orașului Lupeni de a se împrej- 
mui transversal acest canal, pen
tru a opri circulația pe marginea 
Iul ca să se evite un eventual ac
cident".

Locuitorii de pe strada Gheor
ghe Șincai și «ei «are trec zilnic 

în abatajul frontal de pe stratul 
18 se muncește după altă metodă, 
însă nici aceasta nu dă randamen
tul prevăzut.

In sector se manifestă și unele 
deficiente organizatorice. Maiștrii 
mineri nu s-au preocupat îndea
juns de locurile de muncă mai 
grele, au neglijat brigăzile care 
aveau nevoie de un ajutor califi
cat. In cadrul sectorului s-au ma
nifestat unele acte de indisciplină, 
ca nemotivate, întîrzieri de la șut 
și altele. Iată deci că în afară de 
cauze obiective s-au manifestat o 
serie de lipsuri ce au contribuit la 
răminerea in urmă a sectorului. O 
vină în această direcție o are și 
organizația de bază care nu s-a 
preocupat Îndeajuns de mobiliza
rea tuturor forțelor din sector în 
vederea învingerii greutăților și 
eliminarea deficientelor. De ase
menea. este vinovată și conduce
rea sectorului deoarece nu a luat 
măsuri pentru a asigura abataje 
de rezervă, din care să se acopere 
producția pierdută din stratul 17 
și din abatajul în care s-a experi
mentat combina.

In timpul scurt ce a rămas pînă 
la finele anului, sectorul II Vul
can poate reduce din minusul ce-1 
are. Pentru aceasta trebuie elimi
nate deficientele din organizarea 
muncii în sector, iar brigăzile de 
mineri să fie ajutate efectiv să-și 
realizeze sarcinile de plan. Trebuie 
muncit în așa fel ca pe viitor ase
menea situații prin care a trecut 
sectorul II să nu se mai repete la 
mina Vulcan.

ȘT. EKART 
N. ROVENTA 

prompte a publicului călător. Din 
motivele arătate nu odată 6e în- 
tîmplă ca mulți călători care, deși 
vin din timp în gară, pierd trenul 
pentru eă nu ajung să ia bilete.

In răspunsul trimis ziarului con
ducerea stației Lupeni arată că 
pentru normalizarea situației a 
cerut Direcției regionale CF.R, 
Timișoara să înființeze încă un 
post de casier pe lîngă cele două 
existente lucru care încă nu s-a 
făcut cu toate revenirile conduce
rii stației

Direcția regională C.F.R. Timi
soara ar trebui să analizeze si
tuația ereată în stația CF.R. Lu
peni din «auză că cele două ca
sierii existente nu pot face față 
traficului și să sprijine conducerea 
statiei în soluționarea problemei.

pe aici ar da nedumeriți din eap 
aflînd că „s-au luat măsuri" de
oarece mergînd la fața locului 
observi că nu există nici urmă 
care să ateste că au fost luate 
măsuri

Probabil, după trimiterea răs
punsului la ziar „măsurile" luate 
au fost uitate undeva într-un... 
sertar. Dar ele, oriunde s-ar afla, 
atîta timp cât nu sînt aplicate nu 
tin loe de gard 1

Un astfel de „răspuns" eare as
cunde o nepăsare în dosul cuvin
telor „s-au luat măsuri—", nu face 
decît să nemulțumească pe cei 
care ne-au sesizat de starea de 
lucruri respectivă.

Primul seminar 
al cercului de învățămînt

La cursul seral anul II din sec
torul Vn al minei Aninoasa a 
fost seminarizată prima lecție din 
programul de învățămînt Cu acest 
prilej au participat 15 cursanti din 
cei 18 înscriși. Datorită seriozității 
cu care cursantii s-au pregătit, 
primul seminar s-a desfășurat mul
țumitor. Tovarășii care au luat cu- 
vîntul au dezbătut temeinic pro
blemele puse în discuție.

Pozitiv este și faptul că cei mai 
mulți dintre cursanti au avut caie
te de notițe. Printre aceștia sînt 
tovarășii Gîrgă loan, Astalos Lu
dovic, Vințan Alexandru, Gogută 
Petru și Trifa Nicolae. înainte de 
începerea seminarului, tov. Cilo 
'Alexandru, propagandistul cercu
lui, a controlat notițele și a dat 
indicații asupra modului în care 
trebuie să se desfășoare studiul in 
dividual.

NOTĂ

Promisiuni, dar 
!; fapte mai puțin
(' In ședințele de producție, mi- 
? nerii din sectorul IV B al minei 
( Lupeni discută de mal multă vre- 
\ me despre un neajuns care le în-

> greunează munca:
i — Avem greutăți cu materia- 

(• iele, Su că nu am ii aprovizionați. 
? Mai sînt nereguli și în această 
f privință, dar greutatea cea mare 
( constă in făptui că sosind în a- 
S propierea locurilor de muncă, că- 
$ rucioarele cu lemn nu se pot des- 
? cârca din cauza lipsei de spațiu. 
? Liniile ferate de pe galeriile res- 
? pective nu se pot elibera. Spațiul 
l din galerii folosit de regulă pen- 
\ tru depozitarea materialelor este 
S ocupat de fiare vechi.
/ Această situație se poate întîl- 
/ ni in mai multe locuri din sec- 
? tor. In galeriile de bază din stra- 

tele 15 și 18, de pildă, stau arun- 
) cate de multă vreme scocuri de 
■ crațere, tuburi de aeraj și de aer 
/ comprimat degradate, armături 
( T.M. răpite din lucrările vechi 
z care nu se mai pot folosi.
( Gind in ședințe se critica a-
> ceasta stare de lucruri, privirile 
? minerilor se îndreptau spre tinerii 
( din sector, spre utemiștii din con-
> ducerea organizației de tineret.
( — Tovarăși, vă promitem că
S fierul vechi va dispare din gale- 
f riiî — se angajează atunci ute- 
( miștii. Vom întreprinde acțiuni de 
z muncă patriotică pentru colecta- 
< rea fierului vechi și transportarea 
/ iul la suprafață. Doar e datoria

i noastră...
(' Aceste asigurări au fost primi
ri te întîi cu satisfacție. Dar timpul 
/ trecea, și adevărul e că au trecut 

cam multe luni, iar promisiunile
1 se repetau fără insă ca fierul 

? vechi să dispară din subteran. 
\ „Ce ar ii dacă tov. Gsiki Iosif, se-
> creț arul organizației U.T.M. și cei- 
t lai ți utemiști ar promite mai pu- 
S țin și ar trece concret la acțiu- 
r ne ?/" — s-au 
( resc oamenii.
? promisiune a 
( De curtnd în fruntea organiza-
> /iei U.T.M. din sector 
f un nou secretar, tov.
) colae. Ar fi bine ca 
'■ U.T.M, sd treacă la fapte, să asi- 
( gure ca promisiunile de ptară
2 acum să prindă viață.

Întrebat în mod ti- 
Dar promisiunea, 

rămas...

a fost ales 

Florea Ni- 
noul birou
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Declarația lui John Gollan
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MOSCOVA 12 (Agerpres). - 
Corespondență specială de la 
Stark.

La Serpuhov-o în apropiere 
Moscova se construiește cel 
mare radiotelescop din lume,
aproape 1,000 de metri lungime, 
pe o suprafață de 80.000 metri pă- 
trați se întind asemenea unor ara
bescuri fine brațele dantelate ale 
acestui uriaș „pod spre Univers". 
După cum declara în revista „Ogo- 
niok" profesorul Vitold Vikevici, 
șeful laboratorului de radioastro- 
nomie al Institutului de Fizică „Le 
bedev" al Academiei de Științe o 
U.R.S.S. — dimensiunile antenei 
vor permite recepționarea celor 
jnai slabe semnale radio din Cos
mos.

LONDRA 12 (Agerpres).
Secretarul general al Partidului 

Comunist din Marea Britanie, John 
Gollan a declarat la o ședință a 
Comitetului executiv al partidului 
că criza din regiunea Mării Ca
raibilor a fost provocată de re
fuzul S.UA. de a recunoaște fap
tele reale ale revoluției cubane. 
După cum a relatat ziarul „Dailv 
Worker" în numărul său din 12 
noiembrie, Gollan, a subliniat că

blocada maritimă ilegală stabilită 
de Statele Unite împotriva Cubei 
a fost doar un prim pas al agre
siunii. Cînd Kennedy a făcut pro
misiunea de a nu invada Cuba, a 
spus în continuare Gollan, Uniunea 
Sovietică a hotărît să demonteze 
si să evacueze rachetele sale. Dacă 
Kennedy ar fi făcut această pro
misiune mal devreme nu ar fi 
fost necesar să se transporte ra
chetele în Cuba.

O

Succes al muzicii romînești peste hotare

COMUNICATUL COMUN
LIBIANO-MAROCAN

GENEVA 12 (Agerpres).
La concursul de compoziție mu

zicală dotat cu premiul „Regina 
Marie-Jose". desfășurat în Elveția 
sub patronajul postului de radio 
Geneva, premiul pe anul 1962 a 
fost acordat compozitorului romîn 
Anatol Vieru pentru lucrarea sa 
„Concertul pentru violoncel și or
chestră".

Ediția din acest an a concursului 
a suscitat un mare interes în ria
dul compozitorilor. Au fost prezen
tate peste 50 de lucrări ale unui 
mare număr de compozitori din 
Europa și America. Din juriul con
cursului, prezidat de Alberto Man- 
telli, au făcut parte o serie de 
personalități marcante ale vieții 
muzicale europene.

(Agerpres).
transmite B.T.A., la 

au continuat lucrările 
VIII-lea Congres al

al P.C.B., 
construc- 
Gavrilov,

m ►
Lucrările Congresului al VIII-lea al P.CS
SOFIA 12
După cum 

12 noiembrie 
celui de-al
Partidului Comunist Bulgar.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul Tano Țolov, secretar al 
C.C. al P.C.B., general locotenent 
Diko Ikov, ministrul afacerilor in
terne, Peno Jelev, secretar al Co
mitetului de partid al G.A.CM din 
satul Bratia Daskalovi din regiunea 
Stara-Zagora, Onna Klisarova, di
rectoare a Școlii medii nr. 23 din 
Sofia Erou al Muncii Socialiste, 
Dimităr Dimov, președintele Co-

misiei de Control al C.C. 
Gancio Iankov Atanasov, 
tor din Gabrovo, Ivan 
directorul combinatului chimic din
Dimitrovgrad, Ivan Todorov, orga
nizator de partid de pe șantierul 
combinatului metalurgic „Kremi- 
kovțî''.

Reprezentanți ai partidelor fră
țești din Iran, Columbia, Olanda, 
Birmania, Ceylon Peru, Elveția, 
Suedia, Venezuela, Costa Rica, Iz- 
rael, Luxemburg, Tunisia, au salu
tat congresul.

Lucrările congresului continuă.

SOFIA 12 (Agerpres).
Rabotnicesko Delo anunță că în 

R.P. Bulgaria urmează să se cons
truiască numeroase cămine studen
țești la Sofia, Plovdiv, Ruse, Var
na și Sviștov.

In cartierul Dîrvenița din Sofia 
se creează un orășel studențesc în 
care vor locui peste 15.000 de slli- 
denți. In prezent se lucrează la 
clădirea a două mari blocuri cu 
cîte opt etaje, care vor fi tOmjs- 
nate în cursul anului viitor.

0

RABAT 12 (Agerpres).
La 11 noiembrie s-a încheiat vi

zita în Maroc a delegației guver
namentale a Libiei, în frunte eu 
primul ministru Mohammed Ben 
Othman. In timpul vizitei, regele 
Marocului și primul ministru al Li
biei au avut un schimb de vederi 
în legătură cu relațiile dintre cele 
două țări. In comunicatul comun 
se arată 
tărît să 
tenie și 
ca bază
corduri culturale.

.0 FURTUNĂ PE INSULA GUAM
0 nouă mină de cărbune în R. P. Mongolă

că cele două părți au ho- 
încheie un tratat de pri&- 
colaborare, care va servi 
pentru încheierea unor a-

ULAN-BATOR 12 (Agerpres).
Pe teritoriul comunei Nariintel 

din aimacul Uburhangai a fost dată 
în exploatare mina „Baianteg" — 
cea mai nouă mină carboniferă din 
R.P. Mongolă. Mina „Baianteg" 
trebuie să furnizeze „aur negru ' 
pentru două aimacuri învecinate 
începînd cu luna noiembrie a a- 
cestui an. Prin munca plină de ab
negație a colectivului minei 
angajament a fost îndeplinit 
în luna august.

Paralel cu extracția cărbunelui 
in regiunea acestei mine se des
fășoară intense lucrări de cons- 
rructii. Pînă în prezent aici au fost 
construite case de locuit pentru mi
neri, clădirea centralei electrice și 
o clădire cu destinație socială.

HONOLULU — Asupra Insule» 
Guam din Pacific, importantă ba
ză militară a S.U.A., s-a abătut la 
11 noiembrie un puternic taifuD 
Vîntul a suflat cu o viteză de 260 
km. pe oră. Potrivit primelor știri 

persoană a fost omorîtă și alteo

cîteva sute au fost rănite. Pagu
bele se ridică la peste 100.000.000 
dolari. 95 la sută din clădiri au 
fost distruse. 40.000 de oameni ră- 
mîuînd fără adăpost. Insula este 
în întuneric, ca urmare a distruge
rii uzinelor electee*
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MITING LA LUSAKA
LUSAKA 12 (Agerpres).
Corespondentul agenției Reuter 

anunță că la 11 noiembrie a avut 
loc la Lusaka un miting la care 
au luat parte peste 8.000 de afri
cani. Adresîndu-se participanților, 
Kenneth Kaunda, lider al Partidu
lui unit al Independenței națio
nale din Rhodesia de nord, a ară
tat că africanii nu vor mai per-

con-mite ca treburile țării să fie 
duse de Roy Welensky.

Consiliul național al Partidului 
unit al independenței l-a însărcinat 
pe liderul acestui partid, Kenneth 
Kaunda, să conducă o delegație la 
Londra în vederea tratativelor pen
tru o nouă constituție, care 
asigure instituirea unui regim 
mocratic în țară.

să 
de-.

Închiderea unor mine 
de cărbuni în R.F.G.

RONN 12 (Agerpres).
In R.F. Germană au fost închise 

șapte mine carbonifere și, după 
cum a relatat Gutermut, președin
tele Sindicatului vest-german al 
minerilor, se așteaptă închiderea 
a încă 15—16.

Potrivit afirmației lui Grosse, 
unul dintre conducătorii uniunit 
patronale din Essen, criza de des
facere a cărbunelui se va accentua 
șl va atinge un nou punct culmi- 

doi ani. Datorită 
rămîne fără În
de mineri.
Rheine Zeitung"

o.

Sărbătorirea ziarului „Akahata44
rîndurilor partidului 
ziarului partidului care

Yemenul este hotărît să-și apere 
libertatea

Declarația lui El Baidany
GAIRO 12 (Agerpres).
Potrivit ziarelor din Cairo, vice

președintele Yemenului, El Bai
dany., a declarat la 11 noiembrie 
că Yemenul va lua cele mai ener
gice măsuri în cazul apariției dea
supra teritoriului său a unor a- 
vioane din Arabia Saudită sau Ior
dania.

Luînd cuvîntul la un miting în 
orașul Beyda, el a condamnat as-

pru poziția Angliei. Noi am nă
dăjduit multă vreme sâ trăim lxf 
pace și colaborare, a spus Bai
dany, dar Anglia a răspuns prin 
comploturi la mina prietenească pe 
care i-am întins-o. Autoritățile en
gleze 
porul 
să-și 
le.

trebuie să înțeleagă că po- 
nostru este ferm hotărît 

apere libertatea și drepturi-

s-au adunat în parcul „Ta- 
pentru a participa la sărbă- 
ziarului „Akahata", organ 
al P.C. din Japonia.

TGKIO 12 (Agerpres).
La 11 noiembrie peste 50.000 de 

oameni ai muncii din capitaia ja
poneză 
mako" 
toarea 
central

Președintele C.C. al P.C. din Ja
ponia, Nosaka, care a luat cuvîntul 
a subliniat că numai în prima săp- 
tămînă din luna noiembrie numă
rul cititorilor ziarului Akahata a 
crescut cu aproape 7.000 de per
soane, el i-a chemat pe cei de față 
să participe activ la Luna pentru

creșterea 
cititorilor 
va avea loc în perioada noiembrie- 
decembrie.

A luat apoi cuvîntul Miyamoto, 
secretar general al C.C. al P.C. 
din Japonia. El a vorbit despre ne
cesitatea unirii forțelor democra
tice, retragerii trupelor americane 
din Japonia.

Cei prezenți au vizitat cu inte
res o expoziție de fotografii ilus- 
trînd istoricul glorios al ziarului 
„Akahata".

și

nant în viitorii 
acestei crize pot 
cru peste 60-.000

Ziarul „Neue
scrie că peste 4.000 de muncitori 
Se la două mine din Recklinghau
sen au protestat vehement împotri
va intenției administrației de a re
duce extracția de cărbune, ceea ce 
ar duce la concedierea cîtorva sute 
de mineri.

Poporul din Aden esfe solidar 
cu revolujia yemenită ♦

SANAA 12 (Agerpres).
Generalul As Sallal l-a 

Sanaa pe Abdel Kader 
membru al opoziției din 
legislativ al Adenului sosit în ca
pitala Yemenului. Akawi a trans
mis președintelui R.A Yemen salu-

primit la
Akawi, 

Consiliul

tul locuitorilor din Aden solidari 
cu lupta revoluționară a guvernu
lui din Sanaa și a afirmat că lo
cuitorii Adenului sînt hotărîți să 
se opună aderării acestei colonii 
britanice la Federația Arabiei de 
sud.

gioase internaționale 
tativelor, interzicerii 
cu armele nucleare 
dezarmării generale,

pe calea tra- 
experiențelor 
și înfăptuirii 
Participanții

T 
»
♦
♦
»
» 
»
»

Fonoteca nafională franceză
PARIS 12 (Agerpres).
La Paris există una dintre ce

le mai mari colecții de înregis
trări sonore din lume. Fonoteca 
națională a fost înființată oficial 
în 1938, dar colectarea și clasa
rea înregistrărilor datează de 
mai de mult. Numai în perioada 
1940-1961 fonoteca a primit 
peste 60.000 de discuri în dublu 
exemplar. Ea se ocupă și cu 
imprimarea vocii personalită
ților politice, culturale și artis
tice contemporane celebre din 
lumea întreagă. Aici pot fi as-

4
4

♦
♦
*cultate vocile lui Lenin, sau Tol

stoi a lui Șaliapin și a actriței 
franceze Sarah Bernahrdt, a po
etului Apollinaire, a sectorului 
Saint-Exupry și a multor altora.

Din păcate, această colecție 
bogată, din cauza lipsei de in
teres < 
nu folosește marelui public. Fo- • 
noteca nu are instalațiile nece
sare pentru audierea 
rilor, iar pentru a 
cesul Ia una din cele 
ne sînt necesare 
aprobări.

ț
i
i 
i 
i
♦

. usu i.pjv. w m*—
din partea oficialităților, * 
nenefa mnralllî nixFzlxzs T

I
4
i 
i 
i 
i 
t

înregistra 
obține ac- 
două cabi- 
numeroase

LONDRA noiembrie
« avut Joc la Manchester conferin
ța regională a antifasciștilor en
glezi. Conferința, la lucrările că
reia au participat aproximativ 200 
de delegați din partea unor orga
nizații sindicale, politice și reli
gioase din nordul Angliei, a dis
cutat problema intensificării luptei 
împotriva fascismului in Anglia.

MANILA. — Greva celor 3.000 
de docheri din portul Manila (Fi- 
lipine) care au luptat pentru ma
jorarea indemnizațiilor s-a înche
iat. Administrația portalul a fost 
nevoită să satisfacă revendicările 
muncitorilor.

LONDRA. — Luni au început ia 
Londra sub președinția lui R. A. 
Butler, lucrările conferinței cu pri
vire la viitorul constituțional al te
ritoriului Nyassaland care, după 
cum se știe, face parte din Fede
rația Rhodesiei și Nyassalandalui, 
creată de colonialiștii englezi.

M©SC©VA. — După cum anun
ță agenția de presă Novosti, Edl-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Stt. Republicii ar. 56 Tel. interurban 322; automat 269.

tura pentru literatură străină 
U.R.S.S. a tradus în limba rusă 
ultimii trei ani 640 de titluri 
cărți scrise de autori străini, 
perioada 1947—1962 editura 
scos de sub tipar în limba
6.000 de titluri de cărți ale unoi 
scriitori străini într-un tiraj de 90 
milioane de exemplare.

în 
de
In 
a

rusă

BERLIN. — După cum anunța 
agenția A.D.N., In R.D. Germană 
se lărgește mișcarea oameniloi 
mantii pentru Intlmpinarea cu noi 
succese in construcția socialistă a 
celui de-al VI-lea Congres al 
PS.U.G. Constructorii uneia dintre 
cele mal mari întreprinderi ale 
țării combinatul „Schwarze Pum- 
pe“ din regiunea Cottbus se stră
duiesc să termine cu nouă luni 
mai Înainte de termen construcția 
fabricilor de brichetare a cărbu 
nelui brun.

ROMA. — Intr-o rezoluție adop
tată la sesiunea Consiliului națio
nal al „Mișcării italiene pentrn 
pace" se subliniază necesitatea re
zolvării tuturor problemelor litt-

la sesiune cheamă pe toți partiza
nii păcii din Italia să acționeze 
pentru a obține lichidarea bazelor 
militare americane de pe teritoriul 
Italian.

KRIVOI ROG. — La uzina si
derurgică „V. I. benin" din Krtvet 
Rog (Ucraina) a fost dat în ex 
oloatare un furnal uriaș. La cons
truirea lui au contribuit 600 de u- 
zine sovietice. El va funcționa după 
tehnologia cea mai modernă ca 
gaze naturale și cu insuflate de 
aer îmbogățit cu oxigen. Presiunea 
gazelor la gura de alimentare a 
furnalului este de 2,5 atmosfere. 
Temperatura aerului insuflat 1200 
grade.

ALGER. — Buayed, directorul Bi
bliotecii Naționale din Alger a 
anunțat crearea unui comitet și 
Instituirea unei liste de subscripție 
pentru reconstruirea bibliotecii J4- 
niversitare din capitala algeriaSa. 
Se știe că acest așezămînt cultural 
a fost distrus de bandele ©.Aor
iste. , j
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