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• Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii

Sovietice.
• Sesiunea Adunării Populare a R. P. Bulgaria.
• Să fie lichidate bazele militare americane și ale N.A.T.O.
• Dezarmarea ar aduce poporului englez mari foloase.
• Greva generală din Aden.
• Votul în primul tur-de scrutin al-alegerilor din Franța.

Plecarea spre Bidaputa 
a delegației P.M.R. la Coopresal 

al Illl-lea al P.i.S.B.
Duminică după-amiază a plecat 

din Capitală, îndreptîndu-se spre 
Budapesta, delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn condusă de to
varășul Alexandru DrăghicL mem
bru al Biroului Politic al CC al 
P.M.R., care va participa la lucră
rile celui de-al VlII-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

Din delegație fac parte tovară
șii : Dumitru Coliu. membru su
pleant al Biroului Politic al C.C
al P.M.R., Iosif Banc, membru al
”jC. al P.M.R., prim-secretar al
./^fcitetului regional P.M.R. Mureș- 

J^Hronomă Maghiară, și Mihail Ro- 
HHnu, membru al C.C. al P.M.R.,

'ambasadorul R. P. Romîne în R. P
Ungară.

La plecare, în Gara de Nord, 
membrii delegației au fost conduși 
de tovarășii Chivu Stoica, Leontin 
Sălăjan, de membri ai C.C al 
PJM.R., activiști de partid.

(Agerpres)

Angajamentul minerilor aninoseni 
devine realitate 

Toate sectoarele productive cu planul 
la zi depășit

însuflețiți de frumoasele rezul
tate obținute în cele zece luni 
care s-au scurs din acest an, har
nici mineri aninoseni s-au angajat 
să îndeplinească planul anual cu 
zece zile înainte de termen. Pen
tru traducerea în fapt a acestui 
angajament ei au pornit la lucru 
hotărîți ca și in luna noiembrie 
să obțină rezultate bune. Despre 
hărnicia cu care muncesc zi de zi 
minerii aninoseni vorbesc cele 
2.111 tone de cărbune date peste 
plan pînă în ziua de 14 a lunii 
curente. La această depășire și-au 
adus contribuția toate sectoarele 
productive. Astfel, sectorul I șl-a 
depășit planul pînă în ziua res
pectivă cu 1.374 tone de cărbune.

sectorul II cu 80 tone, sectorul III 
cu 501 tone, iar sectorul IV cu 
156 tone de cărbune.

Important este și faptul că zi de 
zi se observă o îmbunătățire con
tinuă a calității cărbunelui extras. 
Dacă în aceeași perioadă a lunii 
trecute exploatarea avea o penali
zare pentru calitate de peste 900 
tone, în prezent după 13 zile lu
crătoare, exploatarea are o pena
lizare pentru calitate de numai 
134 tone, iar dacă se va insista 
si mai mult asupra îmbunătățirii 
continue a acestui ihdice, există 
perspective ca minerii aninoseni 
să încheie luna noiembrie cu suc
cese și în privința calității pro
ducției.

Colectivul sectorului I, in 
pierderii din 

Faptul că pînă la sfîrșitul lui 
septembrie minerii din sectorul I 
și-au depășit cu regularitate sar 
cinile de plan, dovedește că ră-
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Pentru ofelăriile patriei

In cîteva ore, 5000 kg fier vechi

luptă cu recuperarea 
luna trecută
minerea sub plan din luna oc
tombrie s-a datorat în primul rînd 
unei slabe organizări a muncii în 
abataje încă din prima zi a lunii 
curente ei au pornit la muncă cu 
eforturi sporite, hotărîți să recu
pereze cele 825 tone de cărbune 
pierdute în luna octombrie. Rit
mul avansat cu care muncesc, face 
ca numărul tonelor de cărbune tri-

Grijă sporită pentru ridicarea 
calificării muncitorilor

Adunarea pentru darea de seama 
si alegerea noului comitet U.T.M 
de la grupul de șantiere T.C.M.C 
Coroești a stabilit sarcini impoi 
tante pentru noul comitet U.T.M 
în vederea mobilizării tinerilor la 
acțiuni de folos obștesc. Preocu 
Pîr* de îndeplinirea acestoi 

comitetul U.T.M. a orga
nizat în ultimul timp numeroase 
acțiuni de muncă obștească.

Zilele trecute zeci de tineri au 
fost mobilizați de organizațiile 
U.T.M. la colectarea de fier vechi. 
Ei au colectat în cîteva ore peste 
5.000 kg. fier vechi. In această

acțiune s-au evidențiat utemișth 
Donose Nicolae, Ursache Mircea. 
Vlăsceanu N„ Nanu Vasile, Coșu- 
tă Constantin, Cocoș C., Chelaru 
Tudor, Pasița loan, Udrescu Nico
lae și alții.

Nu același lucru îl putem spu
ne însă despre tinerii Bălan Je 
nică. Cocotă Ion Vrejoiu Aurel, 
Stănică Ștefan care se sustrag de 
la acțiunile de folos obștesc, fapt 
de care va trebui să se preocupe 
mai mult organizația U.T.M. de pe 
șantier.

VASILE MATHCIUC
corespondent

mise peste plan să crească cu fie
care zi ce- trece; Cînd a fost în
cheiată situația producției, pe cele 
13 zile lucrățoaîe 'din această lu

nă. sectorul avea peste plan 1.374 
tone de cărbune, cantitate la care 
și-au adus contribuția aproape 
toate brigăzile productive din sec
tor. Dintre acestea, în mod deose
bit. s-au remarcat brigăzile con 
duse de comuniștii Cristea Aurel, 
David Ioan, Angheluță Enache 
precum și cea condusă de mine- 
rill Opreanu loan. Astfel mine
rii din brigada condusă de Cris
tea Aurel au muncit cu un randa ■

Sarcinile mereu mai mari ce re
vin colectivului minei Lupeni pun 
In fata organizațiilor de masă de 
aici și a conducerii tehnico-admi- 
nistrative o cerință de m^rp im. 
portantă: ridicarea continuă a ca
lificării profesionale a muneitori- 
lor.

La mina Lupeni funcționează in 
prezent peste 14.000 de utilaje. 
Pentru a da randamentul ma-rim, 
aceste utilaje trebuie să fie exploa
tate rațional, conduse de oameni 
stăpîni pe tehnica nouă.

Ce se face la mină in privința 
ridicării calificării oamenilor ?

In urmă cu citeva luni, comite
tul sindicatului minei și comite
tul U.T.M. s-au hotărit să reme
dieze neajunsurile pentru care au 
fost criticate deseori in privința 
ridicării calificării muncitorilor și 
au întocmit un plan de măsuri. In 
plan s-a stabilit organizarea a 36 
cursuri de ridicare a calificării în 
diferite specialități, eu un efectiv 
total de 1240 cursanți. In urma 
măsurilor stabilite și a unei dis
poziții sosite la conducerea minei 
din partea C.C.VJ. privind orga
nizarea cursurilor de ridicare a 
calificării, s-au întocmit progrâme 
analitice pentru toate cursurile 
preconizate iar. în luna mai. cursu
rile și-au început activitatea. Pro
gramele analitice întocmite pentru 
cele 36 de cursuri au cuprins doar 
patru lecții, urmînd ca după două 
luni — timp stabilit pentru pre
darea acestora și pe bază expe
rienței acumulate — să se pro
grameze în continuare noi lecții.

In prezent ne aflăm în luna 
octombrie. Deci au trecut nu două 
ci șase .lpni de la deschiderea 
cursurilor. Cum și-au desfășurat 
ele activitatea ? Deși la comite
tul sindicatului și la comitetul 
U.T.M. nu există nici o’ situație 
care să lămurească această între
bare, se susține că cursurile au 
funcționat. Că o bună parte a 
cursurilor au avut activitate este 
adevărat. Dar nu este indiferent 
în ce a constat activitatea lor. 
Despre acest lucru a rămas să 
aibă grijă doar un singur om, to
varășul Popovici, responsabilul 
școlii de calificare de pe lingă 
exploatare, care a informat perio
dic conducerea minei despre fe
lul cum își desfășoară activitatea 
cursurile de ridicare a calificării. 
Analizînd rezultatele obținute în 
activitatea acestor Gursuri, situa
ția se prezintă astfel: din cele 26 
oursuri programate nu și-au înce

put activitatea decît o parte. A 
fost prevăzut, de pildă, ca ‘ pentru 
mineri să funcționeze 8 cursuri 
eu 479 de cursanți. Dintre aces
tea au funcționat doar 5 cu o frec
ventă de 50 și chiar 25 Ia sută. 
Iar cursurile de ridicare a cali
ficării pentru mineri din sectoa
rele IV A, IV B și V sud, sec
toare care întîmpină cele mai 
mari greutăți din cauza rămînerii 
sub plan a brigăzilor de mineri, 
situație generată îndeosebi de 
lipsa unei calificări corespunză
toare. nu și-au început activitatea. 
Dar nu numai cursurile pentru' mi
neri au avut o slabă activitate. O 
prezență slabă au avut și cursurile 
pentru artificieri, pentru șefii echi
pelor de lăcătuși și electricieni. 
Cursurile pentru mecanici de lo«. 
comotive nu și-au început activi
tatea. iar la cursul pentru meca
nici de la puțurile de extracție s-a 
predat doar o singură lecție la 
care din 60 de cursanți au fost 
prezenți abia 12. Acestea smt re
zultatele de pină acum ale acti
vității cursurilor de ridicare a ca
lificării Deși au trecut 4 luni de 
cind perioada stabilită pentru cele 

■ 4 lecții prevăzute inițial a expi
rai nici comitetul sindicatului și 
nici comitetul U.T.M. nu a ana
lizat rezultatele obținute, felul cum 
și-au desfășurat, sau eventual în
cheiat cursurile activitatea. N-au 
fost stabilite măsuri nici pentru 
continuarea activității cursurilor 
care au terminat cu predarea ce
lor 4 lecții și nici pentru punerea 
pe picioare a celor care nu și-au 
început activitatea din cauza ne- 
prezentării cursanților. Comitetul 
sindicatului, comitetul U.T.M. și nici 
conducerea minei n-au luat mă
suri pentru tragerea la răspunde
re a birourilor U.T.M., a secțiilor 
sindicale sau conducerilor tehni
ce din sectoarele IV A, IV B și V 
sud, care au neglijat mobilizarea 
cursanților la ședințele de învă- 
țămînt. Nu s-au popularizat cursan- 
ții care au frecventat cu regula
ritate cursurile și prin cunoștințele 
dobîndite au reușit să obțină re

zultate bune în producție, cum sînt 
minerii Velec loan, Urzică Con
stantin, Ghioancă loan, Aslău loan, 
artificierii Bejan loan, Doicsar 
Bela și alții. Nu s-a stat de vorbă 
nici eu cei care au absentat me
reu de la cursuri, printre care 
tov. FSldi Iosif, Rotaru Dumitru,

I. DUBEK
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lectivelor de creație ale brigăzilor § 
artistice de agitație și a începă
torilor în crearea de poezi și pro 
ză. In cadrul programului de lu
cru stabilit s-a hotărit întrunirea 
membrilor cercului în fiecare 
mlnică dimineață la ora 10.

| SJîrșit de săptămînă la clubul 
din Lupeni
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La Lupeni, sfîrșitul iiecărei săp- 
tămîni este marcat de diierite ac 
tîvități cultural-educative, organi
zate de către clubul sindicatelor 
din oraș cu concursul școlilor din 
localitate și cu sprijinul comite 
tulul orășenesc U.T.M.

N-a tăcut excepție nici 
siîrșit de săptămînă în care 
întreprins mai multe acțiuni 
merită să lie consemnate.

cooperativa „Sprijinul minier" a 
prezentat un program de brigadă

went de 6,94 tone pe post, depă
șind pe cel planificat cu 1,016
tone/post. ceea ce le-a adus un
plus de producție, pînă in ziua
de 14 a lunii, de 272 tone de
cărbune. Cu peste 200 tone de

acest 
s-au 
care

Recital dedicat lui Eminescu
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Aproape 200 de tineri și 
elevi din Lupeni au participat Ju 
recitalul literar cu tema „Emines
cu — luceafărul poeziei romt- 
nești" — organizat de către corni 
tetul orășenesc U.T.M. și club.

La buna reușită a recitalului 
și-a dat concursul un grup de e- 
levi de la Școala medie mixtă 
din localitate, printre care lot- 
dache V aleria, Polak 
cobescu Aneta, Luca 
alții.

Noi „Prieteni ai
In sala de lectură 

clubului, intr-un 
elevi

8 primit insigna
8 cărții". Printre
8 tovarășii Vîlceanu Gheorghe, Hen- 
8 țiu Liviu, Botanyi Iosif, Blăjan 
§ Ștefan — toți de la mina Lupeni 
8 și elevii Mitrea Emilia, Raț Auri- 
8 ca, Moisuc Mihai, Cioflica Gheoi- 

~ i și alții, de la Școala medie 
_ xtă din localitate.

o După inmînarea insignelor bn- 
8 gada artistică de agitație de la 
8

Un cerc de creație literară
Iritr-una din sălile clubului, du 

minică dimineața, s-au întilnit mai 
mul ți iubitori ai literaturii. Printre 
aceștia se ailau tov. Goanță Gri- 
gore, Florea Maria, Aldica Nata
lia, Bojin Aurel, Bucur Olivia, Ai- 
delean Augustin și Constantinescu 
Vasile. Ei au discutat probleme 
privind reactivitatea cercului h 
terar „Nicolae Labiș". Cercul u- 
terar are ca scop sprijinirea co-

cărbune și-au depășit planul la zi 
și frontaliștii de la nr. 16 a căror 
șef de brigadă este minerul David 
Ioan

C. DĂNILĂ
tehnician mina Aninoasa
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Eunicia, la- 
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a bibliotecii 

cadru festiv, 41 
și muncitori, au 
de „Prieten al 

aceștia se ailau

»
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In sala universității 
muncitorești

Printre alte activități educative 
care se desfășoară în cadrul clu
bului din Lupeni se numără și cea 
a Universității muncitorești, frec
ventată de aproape 100 muncitori 
mineri, filatori, preparatori și cons
tructori.

Duminică dimineața cursanta 
Universității muncitorești din Lu 
peni au ascultat cu viu interes 
expunerile profesorului Horhoianu 
Adrian, despre matematică și in
ginerului Apostu Victor, despre 
cele mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii în domeniul mineritului.

A. MICA

(Continuare în jpag. 3-a)

* In dorința de a servi publicul consumator în condiții cit mai
; gător, eonducerea T.A.P.L. Petroșani a luat măsuri pentru renovarea 

localitate. In acest scop aiei au fost introduse o seamă de noutăți în
, eare să satisfacă exigențele consumatorilor : iluminație fluorescentă, pereții învestmîntați în zugrăveală 

nouă de un colorit viu, plăcut ochiului, mobilier în mare parte înnoit eta.
IN CLIȘEU: Aspest din interiorul restaurantului renovat.
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bune, în mod civilizat și atră- 
restaurantului „Minerul" din 
servire și aspectul localului,

t
♦ 
ț
i
i 
î
i
♦



Jiul II Petrlla 4-3 (0-3)Minerul Vulcan

la scor, a 
să aștepte 
cu Jiul II 
convinși de

majoritatea jocu- 
fă<3ut ca specta- 

cu optimism par- 
Petrila. Majorita- 
victorie, discutau

victorie jucătorii

periculoase care se 
3 goluri. Cu scorul 

sfîrșit prima repriză, 
iasă „plouați" de pe

Locul doi în clasament, precum 
și faptul eă acasă Minerul Vul
can a învins în 
rilor 
torii 
tlda 
tea,
numai de scor.

Prea siguri de 
de la Vulcan intră pe teren con- 
vinși că au de îndeplinit doar o 

j formalitate. Ei își privesc de sus 
adversarul și subapreciata valoarea 
de joc a acestuia. In primele mi
nute de joc vulcănenii combină 
Intr-adevăr frumos și ratează o 
mare ocazie de a înscrie: Melinte 
II, nestînjenit, pasează de Ia 6 m. 
unui apărător aflat pe linia porții. 
In decursul primei reprize gazdele 
mai au cîteva ocazii de a marca. 
Oaspeții insistă și construiesc cî
teva atacuri 
soldează cu 
de 3—0 ia 
Vulcănenii 
teren.

Dușul rece nu i-a descurajat in
să. După pauză ei intră pe teren 
hotăiîți să schimbe rezultatul și 
astfel să reabiliteze greșelile din 
prima repriză. încurajați de spec
tatori, vulcănenii construiesc faze 
frumoase, atacă furtunos și șutea- 
ză des la poarta apărată cu străș
nicie de Mălai, care a fost în mare 
formă și a salvat goluri gata fă
cute. Primul gol cade în minutul 
6 al celei de a doua reprize, iar 
peste 4 minute Melinte este faul
tat în careu și Sălăjan transfor
mă. Vulcănenii prind aripi și for
țează egalarea care 
de minute 
jocului. La 
pății joacă

înainte 
scorul 
nervos.

survine cu 25 
de terminarea 

de 3—3, oas- 
greșesc în a-

Sâ ne pretailm încă Oe pc acan 
de sezonul dc Iarnă

părare și pierd aproape toate min
gile, fapt care a permis ca vulcă
nenii să înscrie și al patrulea goi 
prin Racolța și astfel să cîștige 
o partidă grea și plină de învă
țăminte. De la Vulcan s-au eviden
țiat în repriza a H-a toată echipa 
și în mod special Melinte II Pre- 
cup, Chiceanu, Pali, Schmith și 
Dumitrașcu, iar de Ia Jiul II Pe
trila
eu.

Mălai, Sotir și Constantine»-

*

In 
ciul

deschidere s-a 
de juniori dintre

disputat me- 
Minerul Vul-
-----------------0

can și Arieșul Turda, din campio
natul republican de juniori. In a- 
ceastâ partidă gazdele au prestat 
cel mai frumos joc din acest cam
pionat. Juniorii vulcăneni au des
fășurat un joc rapid, cu deschideri 
pe extreme și au șutat periculos 
la poartă. Ei au cîștigat cu 1—0 
printr-un gol frumos Înscris de 
Vlad în minutul 70. Plnă în pre
zent juniorii vulcăneni au totalizat 
12 puncte situîndu-se în plutonul 
fruntaș.

A arbitrat corect Barna — Pe
troșani.

ȘT. KKART

Meciul ocaziilor ratate
IntHnirea de fotbal dintre Pa- 

ringul Lonea și Dacia Alba Iulia 
a fost cîștigată de ultimii cu sco
rul de 2—0. Infringerea lonenilor 
1p deplasare nu se datorește su
periorității adversarului ci neserio
zității cu care au privit meciul ju
cătorii de la Parîngul. De cum a 
început meciul, jucătorii de la 
Parîngul au început discuții inuti
le și înjurăturile între ei, dînd 
astfel dovadă de lipsă de discipli
nă și un slab spirit de echipă. 
Arbitrul Staron din Hunedoara care 
a arbitrat corect a avertizat de 
numeroase ori pe jucătorii de la 
Lonea pentru vociferări pe teren.

Primul gol a fost marcat de gaz- 
în minutul 38, dintr-o lovitură 
la 40 de metri, iar al doilea 
minutul 70 dintr-o lovitură de 

-metri acordată în mod just de

mea de 6 ori, Mac de 4 ori, Petcu 
și Ujora de cîte 3 ori fiecare. Ne
gativ este faptul că și după pau
ză jucătorii din Lonea n-au as
cultat de indicațiile antrenorului au 
continuat să vocifereze pe teren 
și să joace slab. Acest lucru tre
buie să dea de gîndit conducerii 
asociației.

Pieile reci, crestele munților a- 
coperlte de zăpadă, vestesc apro
pierea iernii. Rînd pe rînd se Iasă 
cortina peste cîte o disciplină, 
sportivă specifică anotimpurilor cu 
zile insorite. De curlnd, echipele 
de handbal in 7 băieți și fete din 
Petroșani și-au încheiat activita
tea. Peste puțin timp se va în
cheia și turul campionatelor de 
fotbal de categoria A, B și regiu
ne. Stadioanele din Valea Jiului 
vor intra în perioada de hiberna
re, iar suporterii în... vacanță de 

'iarnă.
Odihna activă e specifică spor- 

tivflor, iar Valea Jiului le oferă 
condiții optime de practicare a 
sporturilor de iarnă. Zăpadă abun
dentă, pîrtii excelente, la Parîngu, 
Straja și în multe alte locuri, asi
gură o bună desfășurare a antre
namentelor și concursurilor de 
schi. Condițiile naturale permit, de 
asemenea, amenajarea în fiecare 
localitate de terenuri de patinaj șl 
hochei.

In anii trecuți însă, puține au 
fost asociațiile sportive din Valea 
'Jiului care au desfășurat o activi
tate sportivă intensă în perioada 
*de iarnă. Și aceasta s-a limitat, in 
majoritatea cazurilor, doar la schi. 
Singura asociație care s-a preocu
pat de atragerea maselor la practi
carea patinajului și hocheiului a 
fost Preparatorul Lupeni. întrecerile 
de hochei și patinaj organizate de 
această asociație s-au bucurat de 
o largă popularitate și de un bine 
meritat succes în rîndurile oame 
nilor muncii din Lupeni. Totuși

nici una din asociațiile sportive 
din Valea Jiului n-au urmat exem 
piui pozitiv al celei de la pretijp 
rația din Lupeni. Punind vina pe 
condițiile atmosferice nefavorabile, 
ca și cum gerul s-ar fi localizat la 
Lupeni, conducerile celorlalte aso 
ciații sportive din Valea Jiului n-au 
întreprins nimic pentru amenaja
rea de terenuri de patinaj și ho
chei. Argumentul că nu sînt con
diții climaterice nu stă fn picioare. 
Cine nu-și amintește de întrecerile 
de hochei organizate adhoc 
crose improvizate de copiii 
cartierul Dimitrov, pe gheața 
bălțile de lingă linia ferată ?
iată că sînt condiții atmosferice. 
In intenția lor de a nu face nimic, 
tovarășii din conducerile secțiiloo 
de hochei și patinaj vor argumenta 
lipsa de terenuri pentru amenaja 
rea de patinoare. Nici acest argu
ment n-are o bază, 
troșani sînt cîteva 
nuri. Spre exemplu, 
sau cea de tenis de
dion, terenul Elevul unde se poate 
patina și în nocturnă sînt 
cîteva. Locuri de amenajare a te 
renurilor de patinaj si hochefc w 
găsesc și în celelalte localităti^k’fj 
Văii Jiului. Totul e ca ele să W| 
depistate și amenajate în ac«s 
scop, spre satisfacția și mulțumi
rea iubitorilor de hochei și pati
naj din Valea Jiului. Spre a le a- 
duce însă această bucurie e nece
sar să se iese din amorțeală și să 
se înceapă încă de pe acum ame
najarea terenurilor necesare.

D. e.

cu 
din 
din 

Deci

Numai Ia Pe- 
asemenea tere- 
arena de zgură 
cîmp de la sta

©

Clasamentul

de
de 
în
H
arbitru.

Deși învinși, lonenii puteau ușor 
termina învingători dacă atacanții 
n-ar fi ratat ocazii cu carul. Mir-

©

„Cupa pionierului* la fotbal
Casa pionierului 

organizat duminică 
bal între școlile de 
calitate, dotată cu 
lulul".

In
rate, 
către 
8 ani

din Lupeni a 
finala la fol- 
8 ani din lo- 
„Cupa pionie-

cadrul competițiilor desfășu- 
locul I a fost cîștigat de 
echipa de fotbal a Scolii de 
nr. 1 urmată de cea a Școlii

------------------0

O INIȚIATIVĂ BUNĂ

nr. 2, care s-a situat pe locul II, 
iar pe locurile IU și IV s-au cla
sat
teni
mai 
dea
nr.

șcclile de 8 ani din Bărbă- 
și din cartierul Ștefan. Cei 
buni pe teren au fost Corpa- 
(Școala nr.1), Belovan (Școala 

2), Biltz (Școala din cartierul 
Stefan) și Rad (din echipa școlii 
din Bărbăteni). „

Ccndueerea asociației sportive 
Minerul și conducerea Școlii pro
fesionale din Lupeni au hotărît re
cent unificarea celor două echipe 
de juniori ce activează în campio
natul republican de fotbal rezervat 
juniorilor.

Lotul de juniori se antrenează 
conștiincios sub eonducerea profe
sorului de educație fizică Ciofîlcă 
loan și a tov. Groza Ioan. Rezul
tatul î In primul meci (după fu
zionare} din campionatul republi
can de juniori echipa a surclasat 
«n 8-1 pe Drubeta Turnu Severin.

In perioada actuală se pune bază 
pe ridicai er. nivelului politico-cul
tural și educativ al juniorilor 
toate disciplinele.

1. CălăuVictoria
14 10 3 1 31: 8 23

2. Minerul Vulcan
14 10 0 4 39:23 20

3. Minerul Deva
14 8 2 4 33:20 18

4. Dinamo Barza
14 7 2 5 32:20 16

5. Parîngul Lonea
14 6 3 5 27:23 15

6. Dada Alba
14 6 3 5 14:25 15

7. Minerul Aninoasa
14 5 4 5 24:24 14

8. Siderurgistul Hunedoara
14 5 4 5 15:18 14

9. Dacia Orăștie
14 6 1 7 27:30 13

10. Sebeșul Sebeș
14 6 1 7 23:26 18

11. C. F. R. Simeria
14 6 0 8 29:27 12

12. Minerul Ghelar
14 5 2 7 25:27 F2

13. C.FR. Teiuș
14 4 2 8 22:31 10

14. Constructorul Hunedoara
14 3 4 7 14:31 10

15 Retezatul Hațeg
14 4 2 8 21:33 IO

13:247 9
16. Jiul II Petrila

14 2 5

©

Alături de alte discipline sportive mult îndrăgite de elevi, «are 
se predau în școală, se numără și handbalul. Aproape că nu exțj~*" 
oră de educație fizică în 
handbal.
Vulcan.

Iată 
handbal 
clasa a 
de handbal. Deviza ei ca și a multor alți elevi este: „Fruntaș în 
sport, fruntaș la învățătură". Iar eleva Dăscălescu Maria știe să Îm
bine cele două cerințe — ea e fruntașă pe toată linia...

Acest sport este
care 
mult

pe

la

să nu se încingă și cîte un meci 
îndrăgit și de elevii Școlii me»*"

una din cele mai bune jucătoare

1
di»

de 
din

în clișeul nostru
de la Școala medie din Vulcan, eleva Dăscălescu Maria 
X-a, la o oră de educație fizică sau mai precis, la un meci 

.Fruntaș

Arena oe popice din Lonea este 
una dintre cele mai moderne din 
Valea Jiului. Aici, numărul de 
lemne doborlte este indicat prin 
cifre semnalate electric Iată-1 în 
clișeu pe tînărul Mureșan Mircea 
apăsînd pe butoanele cu ajutorul 
cărora sînt indicate lemnele dobo- 
rite pe pista a doua.

Cresc rîndurile 
membrilor U.C.F.S.

Deși înființată de curlnd, aso
ciația sportivă Minerul Petroșani 
a obținut succese frumoase. Mun
cind eu perseverență, colectivul a- 
sociației a reușit să ridice numă
rul membrilor U.C.F.S. de la 90 
«îți erau in 30 mai 1962, la 290.

încasarea cotizațiilor la zi de Ia 
toți membrii asociației constituie 
o preocupare permanentă a res
ponsabilului au această problemă. 
Așa se și explică faptul că plnă 
în prezent, cotizația 
sută la sută. Merită 
vidență activitatea 
Dane Tiberiu eît și
consiliu care cu sprijinul perma
nent ai comitetului sindicatului a 
făcut ca mica asociație Minerul 
Petroșani să se numere printre a- 
soctațiile fruntașe din Valea Jiu
lui.

este Încasată 
scoasă în e- 

tovarășului 
a întregului

S. BAXOI 
corespondat»1.
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(BulI la braț ea tiavi't'țea
Lutnd pieptiș panta, autobuzul 

urca 
spre 
grup

prin partea

ajungem, 
luă cu asalt

duduind pe drumul ce duce 
cabana Rusu. In mașină un 
de tineri voioși.
Mai e mult — ii Întrebau

ei curioși pe șofer f
După această Întrebare se ve

dea că nu stnt de 
locului.

— încă un pic și
Intre timp, mașina

ultima și cea mai grea pantă. Ur
ca ocolind mereu și cind tinerii se 
așteptau mai puțin s-au și trezit 
in iaja unei cabane mari și fru
moase. Odată coborlți, nu 
in ce parte să-și Îndrepte 
rea.

— Uite cum a Încărunțit 
lele — i 
Îndreptat

8
8
8
8
o
8 Mindra.
8
8
8

știau 
privi-

exclamară cei cate » 
privirea spre Cirja

mun- 
și-au 

i Și

panorama minunata 
cei ce priveau spre

Doar 
foșnea

covorul 
sub bo- 
treptai, 

schimbe, 
încep să

întimpină tăcută, 
gros al frunzelor 
cancii turiștilor. Triptat 
decorul Începe să se 
Printre fagii despuiați,
apară lot mai des, brazi tainici 
cu cetina veșnic verde. Ozonul 
brazilor este sorbit cu nesaț de 
p/ămini. Urcușul continuă. Pădu-

Instantanee

rea de brad rămîrte In urmă. Cu 
cit te apropii de viri, arborii șl 
arbuștii devin tot mai piperniciți, 
iar urcușul tot mai anevoios. Pe
tele au Început să dea semne de 
oboseală. Nici una n-a renunțat 
insă la luptă.

— oboseala le-a 
plin. In fața 
departe li se 
de basm. După un scurt popas, au
Început coborîrea. De data asta 
calea plnă la cabană le-a părut 
mai scurtă. Odată ajunși, obosea
la a trecut ca prin farmec.

8
8
8
8

•" I

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
8
8
8
8
8

— Ge
spuneau 
presiunea Jiețului.

Apoi au intrat in cabana ospi
talieră. O masă consistentă și 
apoi In șir indian au pornit-o spre 
înălțimi. Despuiată de haina-i bo-

Stînd la mese, în sala mare, 
deau, glumeau. Toate le făceau 
cu pofta și voia bună caracteris
tice tinereții. De undeva un acor
deon a atacat o melodie de dans. 
Perechi, perechi, tinerii s-au prins 
in virtejul dansului. Scăpătat 
spre asfințit, soarele a mai arun
cat o ultimă privire spre caba
nă. Motorul grupului electrogen al 
cabanei a intrat în funcțiune 
inundind cabana în lumină. Lu
mină era și în inimile elevilor — 
excursioniști veniți aici din ceta
tea oțelului, Hunedoara.

Cinci autobuzul a coborit din 
nou, glasuri cristaline de tineri 
cîntau „Braț la braț cu tinerețea’ 
Cit adevăr cuprind aceste cuvin
te. întorși din nou la școală, elevii g 
din Hunedoara iși vor aminti încă g 
multă vreme de frumoasa excur
sie și cîte nu vor povesti părin
ților și cunoscuților despre iru- 8 
moașele priveliști ce le-au lncin- 
tat ochii. Așa-i de fapt astăzi . 
țara noastră Întreaga viață, i 
cîntătoare.

Ci nd au ajuns sus, 
fost răsplătită din 

ochilor, plnă hăt 
așternu o priveliște

de-

8
8

.8
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8
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roșu

♦
♦

Nu de mult, organizația de par
tid din sectorul II al minei Pe
trila a analizat munca de difuzare 
a presei. Din informarea prezenta
tă de tovarășul Cenaru Gheorghe, 
secretarul organizației de bază, ca 
si din discuțiile purtate, a reieșit 
că datorită preocupării față de a- 
ceastă problemă In sector numă
rul abonamentelor la ziare și 
viste a crescut lună de lună, 
prezent acest număr a ajuns 
peste 600. Un număr de 125 
membri și candidați de partid 
sector sînt abonați și citesc 
regularitate revistele „Munca 
partid", „Lupta de clasă", „ 
biemele păcii și socialismului". De 
asemenea, 144 de salariați primesc 
in fiecare lună „Carnetul agita
torului' la care sînt abonați

i Informații de partid
, Preoc-p.rc față Je abonarea 
^^colectivului la ziare și reviste

i
9
9
•

i 
j
»
i
î
r
I
i
♦
♦
♦
♦
»

♦
♦
«
♦ rației de bază comuniștii au •- 

W preciat că rezultatele obținute în 4
“ f

4
♦ 
♦
4 
4

4

*
♦ 
f

In adunarea generală a organi- ♦
4

munca de difuzare a presei se da- 
*M>resc faptului că biroul orga- 

■puzației de bază a selecționat mai
♦ multi difuzori voluntari pe care
ir i-a instruit pentru a desfășura o 4
* muncă susținută pentru ca fiecare 
? muncitor, tehnician și inginer din 
j sector să fie abonat la ziare și 
» reviste. Adunarea generală a sta- 
? bilit ca de asum înainte abona-

4
4 
t
4
i
4

t 
mentele să se facă pe termene 
mai lungi. |

♦*
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

/n ajutorul inovatorilor
ț îndrumat de comitetul de par- 
î tid, colectivul cabinetului tehnic 
î de la preparația Petrila se preo-
♦ cupă Îndeaproape de sprijinirea 
’ inovatorilor.
♦ Activitatea
î (responsabil tov. Jerca Ioan) a 
^contribuit la 

inovații.

cabinetului tehnic

»
♦t
I 

»ț
♦

creșterea numărului 
In cele nouă luni 

j care s-au scurs din anul acesta, 
» au fost prezentate cabinetului teb- 
? nic
♦
» care au fost aplicate 33, iar alte 

12 inovații sînt 
rimentare. Pînă 
title aplicate în 
ducție au adus 
parației economii în valoare 
129.214 lei.

In fruntea mișcării inovatorilor

74 propuneri de inovații, din t
4
4
I
4

♦
♦
♦
♦
4 

? se află membrii și candidați! de Î 

j partid. Comuniștii Cziraki Ștefan, - 
î HOgh Iosif, Szedlacsek Eugen. So- 4 
ț fahri Ludovic, Galinski Rudolf ♦ 
♦ sînt autorii mai multor inovații. j

4

in curs de expe- 
tn prezent inova- 
procesul de 
colectivului

pro- 
pre- 

de

■
■-4- - i

ZI DE NEUITAT

Tovarășa Blach Ema este una dintre tinerele vînzătoare ale ma
gazinului textil nr. 23 din Vulcan. Magazinul în care lucrează această 
tînără se remarcă intre magazinele textile cu sarcinile lunare de plan 
îndeplinite și depășite. Tovarășa Blach Ema a devenit cunoscută și 
apreciată datorită priceperii și conștiinciozității de care dă dovadă în 
munca sa.

IN CLIȘEU; Blach Ema deservind o clientă.
---------------------------- ©-----------------------------

Experiența bună din munca constructorilor, larg răspînditâ

Un bloc in patria luni

tov. Hafiua Au
de construcții 

șantierului 6. 
și lovitură

A
6
știam 

estede construcție

de 
cu 
iu-

grija noastră a 
in așa fel munca

fost 
incit 
tim

a echipei de betoniști 
de comunistul Lungu 

ce era săpat gata ziua, 
se și turna betonul în 
Paralel cu aceasta, bri-

La 7 Noiembrie, constructorii 
din Petrila au dat în folosința mi
nerilor un bloc nou cu 4 etaje și 
30 de apartamente avînd încălzire 
centrală. întreaga construcție a 
fost Încheiată în 4 luni de zileL

Despre modul cum s-a organi
zat lucrul la blocul A pentru con
struirea lui într-un timp «ît mai 
scurt ne-a relatat 
rel, șeful lotului 
Petrila din cadrul

„Prima trasare
tirnăcop la fundația blocului 
30 apartamente s-a făcut la 
lie. Era în plină vară. Toți 
că termenul 
scurt.

De aceea, 
să organizăm
să nu pierdem nici o zi din 
pul oplim de lucru.

Lucrările de săpături pentru 
fundație au fost executate de o 
brigadă de muncitori care a lu
crat pe schimburL Munca lor al
terna cu 
condusă 
Traian;
noaptea 
fundație.
gada dulgherului comunist Kiș A- 
lexandru pregătea și monta cofra- 
jele pentru betonul de elevație 
îneît toată fundația a fost termi
nată într-un timp scurt.

Brigada complexă a lui Budică 
Gheorghe a luat în aaord global 
executarea zidăriei Întregului bloc, 
ca și a tencuielilor interioare. Prin- 
tr-o strinsă colaborare între bri
găzile zidarului Budieă Gheorghe, 
dulgherului Kiș Alexandru și be- 
tonistului Lungu Traian s-a ajuns 
la un asemenea ritm de muncă

incit se zidea un etaj pe săptă- 
mînă (de luni ptnă sîmbătă lucrau 
zidarii, duminică se montau planșee 
și se turna betoane, 
darii aveau din 
cru). In această 
jin însemnat au 
torii noștri din 
lor Zamșa Ștefan, Staicu 
Vulpe Gheorghe, care zi 
s-au străduit să asigure buna func
ționare a macaralelor, 
pompei de mortar.

Finisajele interioare 
ele în ritm susținut 
Svart loan și Moroianu Nicu, par- 
chetarii lui Anghel Ion. tîmpiarii 
Țabrea Nicolae și Popescu Jenică. 
mozaicarii lui Betivu Dumitru, in
stalatorii conduși de Iliea Dumi
tru, Rus Pavel, Vasiu Dumitru, au 
muncit cu o însuflețire deosebită 
pentru îndeplinirea într-un ter
men cît mai scurt a lucrărilor la 
instalațiile de energie, apă și ca
lorifer folosind în acest scop și 
munca pe mai multe schimburi.

Prin această organizare, colecti
vul de constructori al lotului nos
tru a reușit ea de la 6 iulie la 6 
noiembrie să termine complet blo- 
«ul A cu 4 etaje, îneît la 7 No
iembrie minerii din Petrila au pri
mit un dar de preț — 30 de fa
milii putîndu-se muta în aparta
mente noi".

iar luni zi- 
nou front de lu- 
actiune, 
primit 
partea

un spri- 
construc- 
mecanici- 
Vasile și 
și noapte

betonierelor,

au mers și 
Zugravii lui

Grijă sporită pentru ridicarea 
calificării muncitorilor

'(Urmare din pag. l-a)

deosebită, in 
muncește mai 

socialistă e 
fiecare om al

Săaăluș Alexandru, Bologa Petru, 
Slavici Petru, Kadar Adalbert șiSlavici 
alții.

Iată
ca în 
dicare 
fie departe de «ele scontate, ca 
ultimele 4 luni aceste cursuri 
nu aibă nici

In prezent 
fac pregătiri 
iembrie a. c.

cauzele care au determinat 
activitatea cursurilor de 
a calificării rezultatele

ri- 
să 
în 
să

se

bună care trebuia luată insă mai 
de mult Cu prilejul reînceperii 
cursurilor, tov. Dvorae Carol, pre
ședintele comitetului sindicatului și 
tov. Ioniță Constantin, secretarul 
comitetului U.T.M., cit și conduce
rea minei trebuie să aibă în ve
dere că cursurile de ridicare a 
calificării își vor atinge scopul 
numai dacă activitatea lor. frec
venta cursantilor va constitui o 
preocupare pentru toate organiza
țiile de sindicat și U.T.M., pentru 
toate conducerile tehnice ale sec
toarelor.

al Partidului Muncitoresc 
Ungar, cu realizări deo-

in preajma Congresului,

Zilele trecute în secția spălare 
a preparației Petrila s-a produs o 
avarie. Avaria a fost observată 
de îndată de comuniștii Deleanu 
Victor și 
necesară 
in grabă 
carale cu

tib torul avariat a fost ridicat pentru 
” cuplare S-au înlocuit eclisele rup

te care au produs avaria și totul 
• durat mai puțin de două ore.

Tovarășii Deleanu Victor șt 
Cupșan Alexandru ajutați de Ben-

Cupșan Alexandru. Era 
o intervenție urgentă, 
au fost aduse două ma- 

ajutorui cărora eleva-

loan și alții, dovedind mult 
și pricepere au făcut repa- 
necesară cu cupele elevato- 
încărcate cu cărbune. Curînd 
repunerea in stare de func-

o activitate.
la mina Lupeni 
pentru «a la 1 no- 
cursurile să-și reîn-

ceapâ activitatea. Este o măsură
---------- -- ---------------©

Avaria a fost înlăturată
kâ Ștefan, Pop Zoltan, Trofil loan. 
Irofte 
curaj 
rația 
rului 
după
ționare a elevatorului avariat, în 
spălătorie s-au făcut auzite cinci 
semnale bine cunoscute de colec
tivul secției și instalațiile au in
trat din nou în lucrul normal.

C, BADUȚA
corespondent

In R. P. Ungară toamna aeeasta 
are o semnificație 
fabriGi și uzine se 
gu spor, întrecerea 
mai vie pentru că
muncii vrea să cinstească al 8-lea 
Congres 
Socialist 
sebite.

Acum,
am vizitat Insula Csepel. Dunărea 
înainte de a ieși din capitala R.P. 
Ungare se desparte în două, cu- 
prinzînd între brațele ei o insulă 
mare pe care se înalță un oraș 
întreg și 18 fabrici metalurgice 
care, toate la un loc, formează 
combinatul metalurgic Csepel.

Drumul pînă la Csepel trece pe 
lingă noul eartier, Jozsef Atilla". 
Pe loeul unde se înalță acum cî- 
teva sute de apartamente era pînă 
nu de mult cel mai mizer cartier 
din Budapesta. Aici trăiau în co
cioabe și barăci aproape 20.000 de 
suflete Locuitorii Budapestei 
denumit acest cartier 
răcilor". Astăzi din 
n-au mai rămas decît 
pe «are constructorii
lase, ca piese de muzeu.

Acum aici se ridică unul 
cele mai frumoase cartiere 
Budapesta. Recent sute de familii
s-au mutat în acest eartier, unde 
pînă la sfîrșitul anului 1965 se vor 
da în folosință 10.000 de aparta
mente. un spital. 6 grădinițe, 2 
școli și zeci de magazine.

Un pod metalic leagă insula cu 
orașul. De o parte și de alta a

au
„orașul ba- 

acel „oraș", 
două barăci, 

vor să le

din 
din

Gioudfa ae moi privi odată în 
oglindă și parcă pentru • 
văzu la glt Muturlnd cravata 
purie, acea părticică 
din steagul clasei muncitoare, 
pul ei exprima emoție 
explicabil din moment 
jumătate de oră avea 
mită tn organizația de

In drum spre școală, 
intră și pe la iluța, colega ei ele
vă in clasa lll-a. Aceasta sta toc
mai gata de plecare. In mină 
o hlrtie făcută sul pe cate 
scris-, angajamentul.

— Ti-ai luat angajamentul 
dia 9, o Întrebă lalia.

— Bineînțeles! Șl Claudia des
făcu hirtia cu angajamentul, pe 
care 11 mai citiră odată împreună...

In urma tor, mama Iluței privea 
mulțumită. €u clțrva ani In urma 
tot astlel o privea pe Mia — a- 
cum elevă la Școala medie din 
Petroșani, pe urmă pe Mihaela — 
acum președima unității de pio
nieri de la Școala de 8 ani din 
Aninoasa.

Există oare o mai mare mulțu
mire pentru o mamă decit aceea 
de ași vedea copiii fericiți?—

Intr-una din clasele Școlii de 3 
ani din Aninoasa — unde au ioc 
ședințele festive de primire a noi
lor membri 
nieri — e 
toate.

Cei cinci
Niculescu

cHpă 
pur- 

roșie 
Chi

li asta era 
ce peste o 
să ho pri- 
pionierl.
i, Claudia

avea
era

Gtai-

In organizația de pio- 
o atmosferă de sărbă-

elevi — Lela Claudia, 
Iluța, Suhan Robert,

Tdiaru Mariana și Pop Petru aui 
primit cravatele roșii și insignele' 
de pionieri, iar acum, solemn, re-\ 
pată frazele angajamentului pe care! 
tn prealabil l-a rostit tovarășa 
instructoare Cost i naș Maria.

Președinta de unitate, pioniera 
Niculescu Mihaela o privea mîn- 
dru pe surioara ei, Iluța, cum tși\ 
rostea angajamentul. La fel d« 
mtndru privea și pionierul Popi 
Viorel — președinte de grupă, la 
frățiorul lui, Petru, care de fapfi 
trebuia să devină pionier mai de 
mult... Cazurile de indisciplină In
să, care erau incompatibile
comportarea unul pionier, nu aa 
permis acest lucru. Dar cu ajuto
rul colegilor și a Învățătorilor, a- 
cesta s-a îndreptat și iată-1 acum 
rostind emoționat angajamentul, 
convins că-l va respecta. <

La programul artistic ce a ur
mai, s-au dovedit primii noii pio
nieri. Fiecare din ei a recitat cite 
o poezie. Chiar și Pop Petru și-a 
demonstrat intiietatea cu recitarea 
poeziei „Mama" de G. Coșbuc. 
Și-au dat concursul și ceilalți pio
nieri, printre care 
Ecaterina, care 
irumos în cinstea 
pionieri.

O zi din viață
pionieri nu o vor uita. Dar cite zMe 
importante și frumoase nu an co
piii din vremurile noastre 1...

cu

pioniera 
a recitat 
noilor ei

pe care

ION LEONARD
0

Cei mai destoinici tinepi 
ppimiți în U. T. M.

Organizația U.T.M. din orașul 
Vulcan desfășoară în rindurile ți
nerilor o susținută muncă educa- 
tiv-politică organizînd cu ei nu
meroase acțiuni atractive. Aceste 
acțiuni își dovedesc efieaeitatea 
prin numărul tot mai mare de ti
neri care cer primirea lor în rin
durile organizațiilor U.T.M.

De curînd, in cadrul unei adu
nări generale, utemiștii din orga
nizația de bază de la Q.C.L- au 
discutat cererile de primire In or
ganizație ale mai multor tineri. In 
fața adunării generale au fost 
prezentate pe rînd pentru a fi dis
cutate 
U.T.M.
Maria, 
Dorina,
vederea primirii în U.TJJL biroul 
organizației de bază s-a îngrijit 
din timp, trasînd aoeastă sarcină 
utemistelor Barabaș Irina, Voiau 
Maria și Durac Aurica. Conștiente

cererile de primire în 
ale tinerelor fete Cucu 
Ulici Viorica și Valeriu
Pentru pregătirea lor în

T A L A
A. POP 

corespondentul Agerpres 
la Budapesta

sarcini, celede importanța acestei
, trei utemiste mai vechi și cu un 

nivel de cunoștințe politice ridi- 
«at, s-au preocupat cu grijă de 
pregătirea tovarășelor lor de mun
că. Dovadă — răspunsurile bune 
pe care cele trei tinere le-au dat 
la întrebările puse de utemiști în 
adunarea generală. Aceste tinere ■ 
au fost primite în unanimitate în 
organizație.

Cereri de primire în U.T.M. au 
făcut și tinerii muncitori din co
merț Ardoreanu Nicolae, Bușe A- • 
lexandru și Crețu Ilie, care vor fi; 
puse în discuția utemiștUor în 
viitoarele adunări generale.

Desfășurînd o susținută muncă 
de educare a tinerilor, preocupîn- 
du-se de întărirea lor continuă, 
organizațiile U.T.M. din orașul 
Vulcan și-au mărit r indur He după ■ 
recentele alegeri care au avut loc 
cu încă 24 de tineri.

N. ROVENȚA 
corespondent

CSEPEL

Re

con-
apoi

pentru diferite alte 
cunoștință cu direeto- 
tov. Zsanyi Jeno, fost 
secția de turnătorie.

Dima Sandor, un tinăr inimos, ca-, 
re conduce una dintre cele mai 
bune brigăzi din turnătorie, 
cent, în cinstea celui de-al 8-lea
Congres al P.M.S.U. și brigada lui 
a cucerit titlul de brigadă a mun
cii socialiste. Turnătorii de la Cse
pel au obținut în cinstea Congre
sului o seamă de succese reducîud 
procentul de rebuturi cu 2 la sută 
fată de normativ.

Am vizitat apoi fabrica de mo
tociclete Panonia. După eliberare, 
una din fabricile Csepelului a fost 
profilată pentru fabricarea moto
cicletelor. In 1948 pe poarta a- 
cestei fabrici au ieșit primele mo
torete „Tura" de 100 cm. «ubi cu1 
două viteze și ceva mai tîrziu cu 
3 viteze.

In timp ce vizitam 
■abinetul directorului 
natî mai multi tovarăși 
bilanțul realizărilor
CongresuluL Directorul, 
înalt, bine făcut, fiul unui munci
tor de Ia o fabrică de zahăr, lu
crează la Csepel de clnd a devenit 
inginer, se sfătuia cu secretarul 
comitetului de partid pe fabrică,, 
tovarășul Makk Sebestyen șl 
alti tovarăși din conducerea 
treprinderil șl a sindicatului, 
să acorde insigna de fruntaș...
misia a hotărît, ca 12 tovarăși să 
primească insigna si 52 diploma.

Cu aceeași Însuflețire se mun
cește In aceste zile In toate fabri
cile combinatului Csepel, pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate 
în cinstea CongresuluL

frecventînd eursu- 
politehnicii și ale 
tehnice.
lucrează tn cea

fabrica, în 
erau adu

cere făceau 
în cinstea 

un om

șoselei, bloeuri noi, moderne, 
struite cu mult gust Urmează 
un cvartal din jurul Pieții „Păcii", 
apoi stadionul Csepel. Se văd apoi 
construcțiile uriașe ale Csepelului. 
Vizitez turnătoria. 2000 de oameni 
toarnă zilnic mii de diferite piese 
pentru autocamioanele Csepel, pen
tru tractoare, pentru motocicletele 
Panonia și 
mașini. Fac 
rul fabricii, 
muncitor în
De la el aflu că turnătoria are 8 
secții, 5 din ele sînt conduse de 
cadre crescute aici în fabrică. Din 
cei 33 de ingineri și 100 de teh
nicieni, cit are turnătoria. 80 la 
sută au învățat în timp ce erau 
muncitori aici, 
rile serale ale 
școlilor medii

In secție se
mai mare parte mecanizat Colec
tivul secției experimentale, condu
să de inginerul Ra«z Otto, un om 
cit un munte, care pînă In 1952 
era încă turnător — face zeci de 
experimentări, în vederea intro
ducerii mecanizării pe o scară cît 
mai largă, a unor noi procedee de 
turnare, pentru reducerea rebutu
rilor și îmbunătățirea calității pie
selor turnate.

In hala unde se fac formele de 
turnare am făcut cunoștință cu

es 
In
cul 
Co-
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Comitetului Central

ilr® zm
3S7A

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
Sesiunea Adunării Populare 

a R. P
MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS transmite Co- 

municatul cu, privire la Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice:

La 19 noiembrie 1962, în Palatul Mare al Kremli
nului s-a deschis Plenara Comitetului Central al 
P.C.U.S.

Pe ordinea de zi a plenarei se află problema dez
voltării economiei U.R.S.S. și conducerii de către 
partid a economiei naționale.

Raportul in legătură cu această problemă a fost 
prezentat de tovarășul N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al <’.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniș
tri ai U.R.S.S.

La lucrările Plenarei C.C. au fost invitați primii- 
seciclari ai Comitetelor regionale de partid, care nu 
fac parte din Comitetul Central, secretarii unor co
mitete regionale și comitete de ținut ale P.C.U.S. 
care se ocupă de industrie și agricultură, primii-se-

cretarî și secretarii comitetelor orășenești de partid 
din marile centre industriale, președinții Consiliilor 
de Miniștri ale republicilor unionale și autonome, 
președinții Comitetelor Executive ale Sovietelor re
gionale și de ținut de deputați ai oamenilor muncii, 
președinții Comitetelor de Stat ale Planificării și Con
siliilor economiei naționale din republicile unionale, 
miniștrii republicilor unionale care se ocupă de pro
ducția și achiziția produselor agricole, miniștrii agri
culturii, gospodăriei apelor și construcții, președinții 
asociațiilor „Selhoztehnika" din republicile unionale, 
directorii unor întreprinderi, fruntași în producție 
din industrie și agricultură, lucrători din ministere, 
din comitetele de stat ale U.R.S.S. și R.S.F.S.R., redac
tori a! ziarelor centrale și ai unor reviste, lucrători 
cu munci de răspundere din aparatul C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Plenara își va continua lucrările marți dimineața, 
cînd vor începe discuțiile pe marginea raportului.

LA HAVANA Să fie lichidate
Dineu în cinstea 

lui A. I. Mikoian
19 (Agerpres). TASS

zilei de 18 noiembrie
Republicii Cuba, Os-

HAVANA 
transmite:

In seara 
președintele
valdo Dorticos, a oferit un dineu 
în cinstea lui A. I. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

La dineu au participat Ernesto 
Guevara, ministrul Industriei, Car
los Rafael Rodriguez, președintele 
Institutului național pentru refor
ma agrară, Emilio Aragones, mem
bru al secretariatului O.R.I. și Râul 
Roa, ministrul Afacerilor Externe 
al Cubei — membri ai conducerii 
naționale a O.R.I. Au participat, 
de asemenea, A. I. Alexeev, am
basadorul

Dineul 
mosferă 
țațe.

U.R.S.S. în Cuba, 
s-a desfășurat într-o at- 
de prietenie și cordiali-
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Rezultatele preliminare 
ale alegerilor pentru 

Consiliul național al Austriei
VTENA 19 (Agerpres).
La Viena au fost anunțate re- 

■ zultatele preliminare ale alegeri
lor pentru Consiliul NaționaL Par
tidul Populjst din Austria a întru
nit 2.024.579 de voturi, Partidul 

. socialist din Austria — 1.960.590 
voturi, Partidul Comunist din 
Austria — 135.482 voturi și Parti- 
■dul austriao al libertății — 314.496 
'voturi.

Potrivit datelor preliminare. 
(Partidul populist din Austria va 
[dispune în noua componență a 
‘Consiliului Național de 81 depu
tați, Partidul socialist din Austria 
— 76 deputați, Partidul austriac 
al libertății — 8 deputați.

americane și
ROMA 19 (Agerpres).
Bertrand Russell, cunoscutul fi

lozof englez și militant pe tărîm 
social, a adresat o scrisoare re
prezentanților intelectualității ita
liene, care au chemat guvernul și 
opinia publică să contribuie la li
chidarea bazelor N.A.T.O. de pe 
teritoriul Italiei.

După ce arată eă „criza din 
Cuba" a demonstrat într-un chip 
dramatia intensificarea primejdiei 
unui război termonuclear, Russell 
declară :

„Trebuie să acționăm cît mai e 
timp”. El exprimă o profundă sa
tisfacție pentru

bazele militare 
ale NATO

zentanti ai poporului italian 
preluat conducerea mișcării împo
triva bazelor militare".

☆
19 (Agerpres).
sindicatelor din Bris- 
lichidarea bazelor ame- 
pe teritoriul- englez și 
din Anglia a 
au pe bord

LONDRA 
Consiliul 

toi a cerut 
ricane de 
retragerea 
nelor care 
.,Polaris".

Sindicatele 
ză că acesta 
mul pas pe 
rea tuturor bazelor militare străi
ne și realizarea dezarmării gene
rale.

au

submari- 
■ rachete

sublinîa-din Bristol, 
va trebui să fie pri- 
calea spre desființa-

faptul că repre-

al

o

în «primul 
alegerilor

ale

fost 
ifii

PARIS 19 (Agerpres).
La Paris au fost date publici

tății rezultatele alegerilor pentru 
Adunarea Națională Franceză, ea- 
re a avut loc la 18 noiembrie în 
departamentele franceze, precum și 
în teritoriile de peste mări 
Franței

In primul tar de scrutin au 
aleși în Adunarea Națională
număr de 95 de deputați dintr-UD 
total de 465. După cum se știe, 
restul deputaților urmează să fie 
aleși în cadrul celui de-al doilea 
tur de scrutin, eare va avea loc 
la 25 noiembrie în circumscrip
țiile unde nici unul din candidați 
nu a întrunit majoritatea absolută 
de voturi. Din cei 95 de deputați 
aleși 45 au revenit partidului 
gaullist U.N.R., 9 Partidului comu
nist, 16 Mișaării republicane popu
lare —M.R.P., 6 
unul socialiștilor, 
10 altor partide

In ee privește
turi, U.N.R. și Partidul comunist

tur de scrutin 
din Franța

se află în frunte. Partidul comu
nist a obținut 3.992.431 voturi, a- 
dică 21,78 la sută din totalul vo
turilor exprimate. Aceasta repre
zintă o însemnată creștere față de 
procentul voturilor acordate Parti
dului comunist în alegerile prece
dente. Partidul gaullist a obținut 
5.847.403 voturi, socialiștii — 
2.319.662, M.R.P. — 1.635.452, radi
calii 679.812, independenții — 
1.660.896 voturi. Celelalte voturf 
au fost împărțite 
mai mici.

Printre deputății 
în primul tur de 
Maurice 
al P.C 
secretar 
Francez
partidului.

între partidele

Thorez, 
Francez, 
general 
și alți

comuniști aleși 
scrutin se află 

secretar general 
Waldeck Rochet, 
adjunct al P. C. 

conducători ai

independenților,
8 radicalilor și 

mai miei
numărul de vo- ÎN CITE VA

A
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O hotărîre periculoasă și imprudentă
LONDRA 19 (Agerpres).
„Hotărîrea guvernului britanic de 

a impune în grabă o uniune între 
colonia Aden și Federația Ara- 
biei de Sud, fără aprobarea popu
lației din Aden este supărătoare, 
periculoasă și imprudentă", serie 
ziarul englez „Observer" într-unul 
din comentariile sale închi-

nate politicii britanice 
Această hotărîre este 

să, adaugă „Observer", 
riscă să ducă la 
siuni în numele 
lității". Ea este 
pune în pericol, 
distrugă pozițiile
re ea încearcă să le mențină".

în Aden, 
periculoa- 
căci ea 
de repre-o serie 

„ordinei și stabi- 
„imprudentă eăci 
și poate chiar să 
britanice pe ea-

BUDAPESTA. In după-amiaza zi
lei de 19 noiembrie, delegația C.C. 
al P.M.R., condusă de tovarășul 
Alexandru Drăghici, care va par
ticipa la lucrările Congresului al 
VIII-lea al I^.M.S.U., însoțită de 
tovarășul Janos CsergO, ministrul 
siderurgiei și construcțiilor de 
mașini, a vizitat noile cartiere mun
citorești
Thaelman, din Budapesta precum 
și diferite 
capitalei ungare.

Jozsef Attila, Ernst

----- -----------0-----------------

GREVA GENERALĂ DIN ADEN

monumente istorice ale

ADEN 19 (Agerpres).
In dimineața zilei de 19 noiem

brie, în colonia engleză Aden a 
început greva generală de 24 de 
ore organizată în semn de pro
test împotriva intențiilor guver
nului britanic de a uni această co
lonie cu așa-zisa „Federație a A- 
rabiei de Sud". După cum trans
mite agenția U.P.I., liderul Uniu
nii sindicatelor naționaliste din 
Aden, Hussein Kadi, a declarat «ă

viață 
și că 

total".

greva a paralizat întreaga 
comercială a acestei colonii 
ea reprezintă „un succes

In cursul dimineții de 19 noiem
brie pe străzile orașului Aden au 
avut loc demonstrații ale greviș- 

' tilor. Participanții 
au scandat lozinci 
publieii Yemen și 
pele republicane
ția a intervenit și a arestat nouă 
persoane.

BELGRAD. In dimineața de 19 
noiembrie, președintele Republicii 
Populare 
Iosip 
dința 
Marii 
blicii 
acad.

Federative Iugoslavia, 
Broz Tito, a primit la reșe- 
sa de la Brioni delegația 
Adunări Naționale a Repu- 

Populare Romîne, condusă de 
prof. Ștefan Nicolau.

la demonstrații 
în sprijinul Re
au înălțat dra- 

yemenite. Poli-

BELGRAD. A. Rapacki, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Polone 
a sosit la 19 noiembrie la Belgrad 
pentru o vizită oficială de șase 
zile.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚI A Petroșani, Str. Rcpublîâi ne. 56 Tel. interurban 322; automat 269.

Bulgaria
lare Agrare din Bulgaria, Todor 
Jivkov, prim-secretar al CC al 
P.C. Bulgar, a fost ales în unani
mitate președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria.

La propunerea celor două gru
puri parlamentare, Anton Iugov a 
fost eliberat din funcția de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
iar Gheorghi Țankov — din func
ția de vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

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

Opinia publică din Anglia 
condamna experiențele nucleare

LONDRA 19 (Agerpres).
Intr-un editorial publicat la 18 

noiembrie ziarul „The Observer" 
califică drept „act de pură nebu
nie" intenția guvernului englez de 
a efectua o explozie nucleară sub
terană în Nevada (S.U.A.). Ziarul 
arată că acest plan vădește hotă- 
rîrea Angliei de 
orice preț locul 
rilor nucleare.

Ziarul „Sunday 
că adoptînd hotărîrea de 
tua o explozie nucleară,

noiembrie 
ordinară a 

celei de-a 
propunerea

SOFIA 19 (Agerpres).
După cum anunță B.T.A., la So

fia s-a deschis la 19 
cea de-a doua sesiune 
Adunării Populare a 
IV-a legislaturi. La
prezentată de către Dimităr Ga- 
nev, președintele Prezidiului Adu
nării Populare, în numele grupu
rilor parlamentare ale Partidului 
Comunist Bulgar și Uniunii Popu-

a-și păstra 
în cursa

Citizen"

cu
înarma-

declară 
a efec- 
primul

ministru Macmillan „a pierdut in 
mod vădit orice contact eu po
porul". Ziarul subliniază că, în Ioț~ 
de a lupta împotriva „ambițiilor 
nucleare ale președintelui de GauBe 
și ale unor acoliți ai lui Adenauer", 
guvernul englez adoptă o ..hotăriw^a 
nebunească, nejustă și care nu 
respunde 
publice".

Ziarul, 
membrii
ceară încetarea experiențelor 
clear e.

0----------------

stării de spirit a opiniei

în încheiere, cheamă pe
Camerei Comunelor să

nu-

urmă-

consa- 
păcii.

LONDRA 19 (Agerpres).
Dezarmarea generală și totală 

este necesară. Dacă nu se va pune 
capăt cursei nebunești a înarmă
rilor ea va duce la o catastrofă 
nucleară. Care vor fi însă 
rile dezarmării ?

Acestor probleme a fost 
erată adunarea partizanilor
organizată la 17 noiembrie la Lon
dra de secția sindicală a Comite
tului englez pentru apărarea păcii. 
Luînd cuvîntul la adunare, Diken- 
son, profesor de economie la U- 
niversitatea din Bristol, a subli
niat că renunțarea Angliei Ia chel
tuielile militare, care numai anul 
trecut s-au cifrat la aproximativ 
1.700 milioane lire sterline, adică

-=0=---- _
„Rapsodia romînă“ 

la Detroit
NEW YORK 19 (Agerpres).
Ansamblul „Rapsodia romînă’ a 

prezentat la 17 noiembrie un spec- 
taeol în sala „Mesonic Temple" 
din orașul Detroit la care au a- 
sistat peste 4.600 spectatori, prin
tre care numeroși membri ai co
loniei romîne.

Spectacolul s-a bueurat de un 
deosebit succes.

«■■■«««■— ......

RÎN PURI
TOKIO. După eum se arată în- 

tr-un comunicat dat publicității de 
Ministerul de Război al Japoniei, 
în fiecare lună, «el puțin două a- 
vioane care aparțin forțelor ae
riene militare japoneze suferă a- 
varii și se prăbușesa. Numai în a- 
cest an au avut loc 23 de catas
trofe aeriene în care au fost dis
truse 27 de aparate și au murit 
42 de piloți și membri ai echipa
jelor.

RABAT. Regele Marocului Hassan 
al doilea a ținut la 18 noiembrie 
la posturile de radio marocane un 
discurs în care a prezentat proiec
tul noii constituții.

Printre altele proiectul de 
stituție prevede constituirea 
parlament cu două camere: 
mera reprezentanților aleasă 
vot universal direct 
timp de 
silierilor 
lectoral 
de șase

con
tinui
Ca
prin 

un 
con-

pentru 
patru ani și Camera 
aleasă de un colegiu e- 
restrîns pentru un timp 
ani.

unei planifi- 
să se e-

Dezarmarea ar aduce poporului englez 
mari foloase

o treime din toate alocațiile de 
stat, ar permite să se sporească 
considerabil alocațiile pentru în- 
vățămînt, ocrotirea sănătății și 
construcții dd locuințe. S-ar putea 
ridica nivelul de trai al oamenilor 
muncii. Totodată trecerea treptată 
a industriei militare pe un făgaș 
pașnic în condițiile
cări raționale ar permite 
vite creșterea șomajului, car S 
căpătat iu ultimul timp pro^^L * 
amenințătoare.

James Gardner, vicepreședintele 
Comitetului englez pentru apăra
rea pășii, a subliniat uriașa în
semnătate pentru întărirea mișcă
rii internaționale a partizanilor 
păcii a Congresului mondial pen
tru dezarmare generală și pace 
care a avut loc la Moscova. El a 
subliniat, de asemenea, că în mo
mentul de față lupta oamenilor 
muneii englezi pentru ridicarea 
nivelului de trai este strîns le- 
gată de lupta pentru pace, pentru M 
dezarmarea generală, pentru co
existența pașnică a statelor cu 
sisteme sociale diferite. In rezo
luția adoptată, participanții la a- 
dunare au hotărît să popularizeze 
și mai pe larg ideile păcii și de
zarmării în rîndul mișcării sindi
cale din Anglia.

prow

CAIRO. După eum relatează zia
rul „Al Ahbar" în apropiere de 
Saada a avut loc o luptă sînge- 
roasă între subunități ale trupelor 
de parașutiști ale R.A.U. și bande 
de mercenari ale lui Saud 
sein care au pătruns în 
regiune. Subunitățile de 
tiști ale R.A.U. au blocat
regiune și o controlează în între
gime.

și Hus- 
această 
parașu- 
aeeastă

Noi fărădelegi 
ale soldafilor 

americani în R.F.G.
BONN 19 (Agerpres).
Presa vest-germană serie 

despre noi fărădelegi ale sol- 
daților americani în R.F.G. 
Astfel la Ludwigsburg un sol
dat american a ucis «u 15 lo
vituri de cuțit pe patronul 
unui restaurant.

La MOnchen un militar a- 
meriean, ca răspuns la cere
rea unui șofer de taxi de a-i 
achita costul transportului, a 
tras în el. rănindu-1 grav. 
Pînă în prezent criminalul nu 
a fost descoperit.

Tiparul : „6 August" Poligrafie


