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Pregătiri pentru alegerile de la 3 marile

Din primele zile producție sporită, 
randamente, calitate

Muncă însuflețită 
în abatajele minei 

Ăninoasa
noului 
pornit

ne pe post. Pe întregul sector 
productivitatea muncii planificată 
a fost depășită cu 8,3 la sută. 
Drept urmare, minerii de aici au 
dat peste plan în acest timp 565 
tone de cărbune. Producția 
a

la sfîrșitul lunii ianuarie să extra
gă în plus cel puțin 1 200 tone de 
cărbune.

dată
fost de bună calitate.

adîncul 
de căr-

zile ale 
întreaga 
cu 678

din abataje aproa- 
cărbune peste sar- 
Aici brigăzile mi- 
Aurel, Anghelută

încă din primele zile ale 
an, minerii din Ăninoasa au 
o însuflețită întrecere pentru rea
lizarea angajamentelor luate. Fie
care brigadă de mineri dă bătă
lia pentru a extrage din 
minei însemnate cantități 
bune peste plan.

Bilanțul primelor șase 
anului arată că planul pe 
exploatare a fost depășit
tone de cărbune energetic. La suc
cesul obținut o contribuție impor
tantă au adus-o minerii sectorului 
I. Ei au extras 
pe 500 tone de 
cinile de plan, 
perilor Cristea
Ena he, Szasz Teodor au obținut 
randamente de peste șase tone căr
bune pe post. Pe această bază, 
cele trei brigăzi au extras în plus 
mai mult de 300 tone de cărbune 
energetic.

Randamente sporite
Creșterea randamentelor în aba

taje stă în ceiitrul atenției colec
tivului sectorului III de la mina 
Petrila. Graficele de întrecere din 
sector consemnează realizări tot 
mai însemnate în această direcție. 
In abatajele în care lucrează brigă
zile minerilor Laszlo Ștefan și Cîș- 
laru loan, bunăoară, s-au obținut 
în primele zile din noul an ran- 
daraente de aproape 8 tone cărbu-

Pe primul loc 
în întrecere

La mina Lonea, colectivul 
rului II deține întîietatea în 
cerea socialistă. In primele 
zile de muncă ale anului, din aba
tajele acestui sector s-au dat pes
te plan mai bine de 200 tone de 
cărbune. Rezultatul obținut de mi
neri se dătorește strădaniei colec
tive pentru sporirea indicelui de 
bază al activității lor — producti
vitatea muncii. La toate abatajele 
cameră ale sectorului se lucrează 
în prezent cu un randament me
diu de 6 tone cărbune pe post. O 
parte dintre brigăzile miniere din 
sector, printre care cele conduse 
de Sclovan loan, Crețu Gheorghe 
și Păscălău loan, au realizat 
ultimele două zile, randamente 
peste 7 tone cărbune pe post, 
tregul colectiv al sectorului II 
la mina Lonea este hotărît ca pînă
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patru

în 
de 
în
de

I

I,
I

I

i

î

>

1f
f>X
X
l

<

<

X

I

profesorilor și a colegilor )

cunoscut încă din ' vara 
1959 cînd lucra ca minei

'Student și artist 
amator fruntaș
La Institutul de mine din Pe

troșani studentul Ciocîrlie Mihai 
este cunoscut ca fruntaș la învă
țătură și în activitatea obștească 
ceea ce i-a adus pe merit apre
cierea 
săi.

L-am 
anului
la E. M. Petrila și urma cursurile 
de pregătire în vederea admiterii 
în institut. învăța cu tragere de 
inimă pentru a răsplăti încrede
rea celor care i-au îndrumat pa
șii spre institut dovedindu-se în 
munca cu cartea tot așa de har
nic și priceput ca și în mînuirea 
pichamerului în abataj. Mulți mi
neri l-au văzut deseori ca artist 
amctor pe scenele cluburilor din 
Valea Jiului.

Rezultatele muncii sale proiesio- 
nale și obștești au lost unanim a- 
predate de colectivul în mijlocul 
căruia lucra. Organizația de 
partid de la mina Petrila l-a pri
mit cu încredere în rîndurile 
membrilor de partid.

Munca de viitor a comunistului 
Ciocîrlie Mihai nu a decepționat 
pc cei care l-au crescut și edu
cat, pe cei care i-au trimis să-și 
însușească comorile științei, ci 
dimpotrivă i-a bucurat pe toți.

Acum Ciocîrlie Mihai este stu ■ 
dent in anul ГѴ al Facultății de 
mine unde se bucură de aceeași 
simpatie și apreciere.

In toamna acestui an, studenții 
Institutului de mine apreciind ca- 
'tătile sale i-au ales președinte 

al Consiliului asociației studen
țești pe centru universitar și de
legat la cea de-a ГѴ-а Conferință 
U A.S.R. pe țară.

Student fruntaș, bun organizator, 
exemplu în conduită și comporta
re, artist amator de frunte, bun 
tovarăș de muncă — iată doar ci- 
teva din calitățile comunistului 
Ciocîrlie Mihai de la I.M.P.

D. VASILESCU 
M. DUMITRESCU 

corespondenți

Constituirea comisiilor electorale 
orășenești și comunale

In ultimele zile au fost constituite comisiile electorale ale orașe
lor raionale și ale comunelor din Valea Jiului.

Adunarea populară din orașul Petrila a desemnat ca președinte al 
comisiei electorale a orașului Petr ila pe tov. Costea Traian, iar ca 
secretar pe tov. Dănciolescu Vasile ; în orașul Lupeni, ca președinte al 
comisiei electorale orășenești a fost desemnat tov. Petrescu Marin, Iar 
ca secretar tov. Vaslan Cornel; în orașul Vulcan — ca președinte a 
fost

250 
rale 
bin;

desemnat tov. Ciornei loan, iar ca secretar tov. Kelemen Francisc. 
Adunarea populară din comuna Ăninoasa, la care au participat peste 
de oameni ai muncii, a desemnat ca președinte al comisiei electo- 
coraunale pe tov. Bihaveț Adalbert, iat ca secretar tov. Coc Sa- 
în comuna Uricanl — ca preș edinte a fost desemnat tov. Rugină

trimis la preparație în primele 
zile din luna ianuarie a fost 
mic cu un punct decît indi- 
planificat, ceea /ce face ca

Fruntași cu calitatea 
cărbunelui

Minerii de la Petrila obțin roade 
bogate în muncă din primele zile 
ale noului an atît în ce privește 
cantitatea producției extrase Cît și 
calitatea acesteia. Pînă ieri dimi
neață, din abatajele minei Petrila 
au fost extrase peste plan 370 to
ne de cărbune. Cărbunele extras 
este de bună calitate. Astfel con
ținutul de cenușă în cărbunele 
brut 
trei 
mai 
cele
minerii Petrilei să se situeze frun
tași pe bazin cu calitatea cărbu
nelui extras. Minerii de la Petrila 
sînt hotărîți să imprime anul aces
ta un și mai mare avînt acțiunii 
pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui. In abataje și la înaintările 
în cărbune se pune un deose
bit accent pe alegerea șistului vi
zibil din cărbunele depilat, pe puș- 
carea selectivă, acțiune care ă că
pătat un larg caracter de masă.

---- -------------------o-----------------

Toate brigăzile și-au îndeplinit planul 
din prima zi
III de
planul

mai devre-

sectorului 
a realizat

40 de zile

la 
pe

Colectivul 
mina Lupeni 
anul 1962 cu 
me. Din abatajele sectorului s-au
extras 50 000 tone de cărbune coc- 
sificabil peste sarcinile planului 
anual

In noul an sarcinile sectorului 
III sînt simțitor sporite. Dar cu 
toate acestea minerii, tehnicienii 
și inginerii sectorului au pășit în 
anul 1963 cu hotărîrea de a munci 
tot așa de bine ca în 1962 și de a 
reedita succesele realizate la ex
tracția cărbunelui. In prima zi de 
lucru din noul an, frontaliștii sec
torului III au muncit cu deosebită 
însuflețire în abataje. Munca lor 
a fost rodnică. Bunăoară, frontaliș
tii din brigada condusă de mine
rul Petre Constantin s-au angajat 
să extraga peste planul anual 1000 
tone de cărbune de bună calitate. 
Chiar din prima zi lucrată pe 1963 
brigada a extras peste plan 102 
tone de cărbune. Alte brigăzi din 
sector ca cea a frontaliștilor din 
abatajul 1 est sau cea condusă de 
tov4 Ghioancă loan și-au asumat 
angajamentul de a da 400 tone de

abatajul. 1 est a de- 
în ziuti de 3 ianua- 

tone de 
planificat
apoi în

cărbune, iar 
cu 2.2 tone 
următoarele 
de cărbune

cărbune peste - planul anual. Bri
gada de la 
pășit planul 
rie cu 139 
randamentul 
pe post, ca
două zile cantitatea 
extrasă în afara planului din aba
tajul 1 est să fie majorată la 256 
tone. La 353 tone se cifrează șl 
planul de producție realizat pînă 
în ziua de 
frontaliștilor 
de minerul 
în abatajul 
loan la 128 
loan la 49 tone.

Munca avîntață din
sectorului III Lupeni s-a concreti
zat, în primele trei zile lucrătoare 
din noul an, In 715 tone de căr
bune extrase peste plan în contul 
angajamentului (2 800 tone), 
mai în ziua de 3 ianuarie 
tivul sectorului a înscris pe gra
ficul întrecerii socialiste 220 tone 
depășire de plan.

5 ianuarie în abatajul 
din brigada condusă 
Petre Constantin, 
brigăzii lui

; tone și a

Iar
Ghioancă 

lui Aslău

abatajele

Nu. 
colec-

Miluță, iar ca secretar" tov. Bota Ana; în comuna Cimpu lui Neag — ca 
președinte a fost desemnat tov. Manolescu Iile, iar ca secretar tov. 
Vaslluță Iulică; în comuna Bănița — ca președinte a fost desemnat 
tov. Străuțiu Florin, iar ca secretar tov. Văduva Constantin.
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In aceste zile atenția și preo
cupările cadrelor tehnico-ingine- 
rești de la mina 
centrate asupra 
me de lucru în 
Ca producția de
zută de noile sarcini de plan să 
fie extrasă ritmic.

Lonea sînt con- 
condițiilor optl- 

abataje pentru 
cărbune prevă-

IN CLIȘEU: Inginerul șef al 
exploatării Lonea, tov. Ciriperu 
Vasile, ascultind părerile unul 
grup de ingineri și tehnicieni din 
conducerea sectoarelor despre 
munca colectivului și primele re
zultate Înregistrate în noul an.

Tinerii loneni în timpul liber
Sub îndrumarea organizației de 

partid, comitetul U.T.M. de Ia mi
na Lonea desfășoară o activitate 
susținută pentru organizarea in
structivă și în același timp atrac
tivă a timpului liber al tinerilor. 
In acest domeniu, între organiza
ția noastră U.T.M. și comitetul 
sindicatului minei s-a statornicit o 
strînsă colaborare. Astfel, planu
rile de activitate cultural-educati- 
vă le întocmim în comun, urmă
rind organizarea unor activități 
cît mai interesante pentru tineri.

Colaborarea noastră în organi
zarea timpului liber al tineretului 
și-a arătat pe deplin roadele. In 
ultimul timp, noi am reușit 
tragem în formația corală 
brigada artistică de agitație 
bului încă 83 de tineri. In
clubului s-a înființat un cerc de 
lectură, care numără 84 de tineri. 
Cercul de lectură este îndrumat 
de tov. Ștefănescu Anghel, strun
gar, unul din tinerii cititori frun
tași. Au luat ființă în cadrul clu
bului o echipă de teatru în limba 
maghiară, precum și un cerc turis
tic cu 35 de tineri, printre care

programe în fața 
a țăranilor munci-

sindicatului, comi- 
reușit să organize- 
duminici ale tine-

să a- 
și în 
a clu- 
cadrul

A. MICA

Colectivul atelierului de confecții metalice de la I.U.T. Livezeni a executat in anul trecut un mare 
volum de lucrări pentru blocurile din Valea Jiului — rame de vitrine, balustrade, , scări. In primele zile 
ale lui 1963, brigada de lăcătuși condusă de maistrul comunist Gyorgy Alexandru a expediat șantierelor un 
nou lot de confecții metalice.

IN CLIȘEU: Brigada lui Gyorgy Alexandru, examlnînd mulțumită schițele unei comenzi executate.

tov. Mistrie Francisc, responsabi
lul cercului, Fauri Ioan, Vacholt 
loan, Budai Gheorghe și alții. Cer
cul și-a și început activitatea, pre-' 
gătind un album cu fotografiile 
făcute cu prilejul unei excursii 
prin țară, în cadrul căreia au fost 
parcurși 1036 km.

Tot in ultimul timp s-a înfiin
țat o brigadă artistică de agitație 
la mina III Jieț care a și prezen
tat mai multe 
muncitorilor și 
lori din Jieț.

Cu sprijinul 
tetul U.T.M. a 
ze mai multe
retului mult apreciate. In cadrul 
acestor duminici, formațiile artis
tice ale clubului prezintă progra
me, se organizează diferite jocuri 
distractive, întreceri sportive, iar 
seara, reuniuni tovărășești.

’ Cu diferite ocazii, în fața tine
retului se fac expuneri de către 
activiști și vechi membri de partid. 
Asemenea expuneri au fost ținute 
în fata tinerilor din sectoarele II. 
III, IV, V și VI. Intr-o asemenea 
expunere, tov. Costea Traian, se
cretarul comitetului de partid, a 
vorbit tinerilor despre cinstea de 
a deveni membru de partid, iar 
tov. Smida Iosif, miner vlrstnic, a 
vorbit despre viata grea a mine
rilor în trecut.

In ultima perioadă, o mare a- 
tentie a acordat comitetul nostru 
U.T.M. îmbunătățirii
cartea. Prin difuzorii voluntari u- 
temiști, 
cărți în valoare de 30 000 lei. Un 
număr de peste 60 de tineri au 
deja biblioteci personale, iar alti 
530 s-au înscris în rîndurile citi- 
Jorilor de la bibliotecă. Printre 
cei mai buni cititori se numără 
tov. Ștefănescu Anghel, Cenușă 
Petru, Vîlam Gheorghe, Ștefan Du
mitru, Burcin Gheorghe, Mușat

MIHAI BUCEVSKI
secretarul comitetului U.T.M. 

mina Lonea

muncii cu

s-au vîndut pînă acum

(Continuare tn pag. 3-a)

Ot 11 llililnil ItfSPMIli
Ministerul Invățămintului aduce 

la cunoștință că școlile de cultură 
generală (cursuri de zi), pedago
gice și de artă își reîncep cursurile 
în ziua de luni 14 ianuarie io«3.



STEAGUL ROȘU

Pe marginea unei consUkiiri a secției de fotbal -Hui Petrila

Activitatea fotbalistică poate și trebuie 
să fie îmbunătățită

întreceri de patinaj și hochei

De curînd, a avut loc la Petrila 
o consfătuire In care s-a analizat 
activitatea desfășurată anul trecut 
de secția de fotbal a Asociației 
sportive Jiul din localitat?. Cons
fătuirea a fost organizată de aso
ciația sportivă Jiul, impreună cu 
comitetul sindicatului minei Pe
trila. La ședință au participat 
membrii secției de fotbal, antre
norii, precum ii susținători ai echi
pelor de fotbal Jiul Petrila.

In centrul atenției consfătuirii 
au stat dezbaterea problemelor ac
tuale privind ridicarea nivelului 
activității fotbalistice, comportarea 
echipelor de fotbal Jiul I, Jiul II 
și juniori in actualul campionat.

Discuțiile purtate pe marginea 
referatului prezentat au scos tn re
lief faptele pozitive ctt și neajun
surile ce mai persistă in viata spor
tivă din Petrila. Este foarte adș- 
vărat că activitatea sportivă din 
acest oraș s-a îmbunătățit mult. 
fa(ă de anii precedent!, dar nu în
deajuns ca ea să fie la înălțimea 
sarcinilor ce stau in fata asocia
ției unui centru minier atît de 
însemnat.

Tovarășii Giurgiu Gheorghe, pre
ședintele comitetului sindicatului, 
Munteanu Carol, secretarul asocia
ției sportive Jiul, ing. Slmota Du
mitru, șeful sectorului IV, minerul 
șef de brigadă Michiev Gheorghe 
și elfi vorbitori au arătat cauzele 
pentru care fotbalul, atil de răs- 
pîndlt și iubit In orașul nostru, a 
rămas și rămine tot mai mult in 
urma celorlalte sporturi, stîrnind 
nemulțumirea justificată a miilor 
de susținători ai acestui sport. Ei 
au analizat activitatea nesatisfăcă- 
toars a echipei de juniori și in 
mod deosebit s-au referit la com
portarea sub orice critică a echi
pei de fotbal Jiul II in campiona
tul regional și a celei din catego
ria B.

In cadrul discuțiilor jucătorul 
Tîlvesci Constantin a arătat că 
ședințele de antrenament ale echi- 

șeli de formare a echipei, au fost 
introduși în meciurile de campio
nat jucători care д-au participat 
la antrenamentele săptăminale, o*> 
a fost îmbinată experiența înt. - 
jucătorii mai vîrstnici și cei ti
neri. Tovarășul Bartha utiliza in 
linia de atac ori jucătorii tineri, 
ori рэ cei mai vîrstnici. Din cei 
vechi a rămas la înaintare numai 
Ghlbea. care n-a știut să orienteze 
acțiunile liniei de atac. In meciul 
„decisiv" în compania echipei 
C.F.R.-I.R.T.A. Arad, tov. Bartha a 
introdus în centrul liniei de atac 
ps jucătorul Farkaș, care, pe lingă 
faptul că nu era înaintaș, nu par
ticipase timp de o lună la antre
namente, apoi la repriză In locul 
acestuia a trecut pe Casandra care 
jucase extremă stingă.

Una din adevăratele cauze care 
au făcut ca echipa Jiul să nu ob
țină rezultatul dorit a fost aceea 
că antrenorii echipei au schimbat 
jucătorii de la meci la meci, nu 
au căutat să formeze o echipă omo
genă, care să joace în viteză, să 
practice schimbul de locuri, să 
șjteze din orice poziție.

Antrenorii și conducătorii sec
ției de fotbal să nu uite că rezul
tate bune pot fi realizate numai 
de către o echipă bine instruită 
și bine educată. Tovarășii din sec
ția de fotbal cit și antrenorii Bar
tha Eugen și Remeny Tibor, în 
mică măsură s-au ocupat de edu
carea jucătorilor. Tovarășii Cior- 
noavă. Gram și alții nu participă 
la învătămîntul politic, nu privesc 
cu seriozitate ședințele de antrena
ment. Alti jucători cum sînt Ciur- 
dărescu, Gabor, Ghlbea, Mellnte, 
deși au fost introduși tn echipă, 
nu au dat randamentul așteptat 
De asemenea, jucătorii Casandra, 
Rakoși, Șerban, Frank, nu s-au 
străduit să confirme încrederea ce 
li s-a acordat atunci clnd au fost 
introduși tn echipă. Mal stnt jucă
tori printre care Șardi, Brașoveanu 
și alții care joacă cu frică, fără 

festă nici o exigentă, deși nu dau 
randament, nici în producție, nici 
pe terenurile de sport. S-a mai 
arătat că jucătorii Ciurdărescu, 
Ciornoavă, Gram, Ghibea, Melinte, 
Zamfir, practică jocuri de noroc, 
participă activ la chefuri, lucru 
ce-i face să le scadă randamentul 
în echipă.

Participantii la consfătuire, prin
tre care tov. Kuti Eugen, secreta
rul comitetului de partid de la mi
na Petrila, au cerut asociației spor
tive și secției de fotbal eă des
fășoare o muncă la un nivel mai 
ridicat pentru înlăturarea lipsuri
lor existente, pentru ridicarea con
tinuă a nivelului fotbalului, potri
vit cerințelor iubitorilor acestui 
sport. Pentru bunul mers al activi
tății fotbalistice se cere completa
rea echipei de fotbal cu jucători 
talentati, cu calități necesare aces
tui sport și care să lupte cu voin
ță pentru culorile asociației. Se mai 
cere îmbunătățirea colectivului de 
antrenori cu tovarăși cu experien
ță practică, care să-i imprime echi
pei un orizont larg, o concepție 
tactică de joc. De asemenea, tre
buie îmbunătățite calitativ antre
namentele prin creșterea număru
lui acestora, a duratei și intensi
tății lor program!ndu-se 3—5 an
trenamente săptăminale cu durata 
de 3—4 ore și folosindu-se apa
ratele ajutătoare.

Sîntem couvinși că atit condu
cerea asociației cît și jucătorii e- 
chipei vor reflecta mai mult asu
pra situației lor în clasament și 
că, in returul campionatului vor 
ieși diD acest impas. Minerii din 
Petrila trebuie să prezinte o ade
vărată echipă dornică să se rea
biliteze, să facă eforturi deosebite 
pentru a reveni în prima categorie 
a tării. Lupta pentru primul loc 
în clasament nu este încă pierdută.

Z. ȘUȘTAC

In ziua de 30 decembrie 1962 
a avut loc la Lupeni deschiderea 
oficială a patinoarului.

Asociația sportivă Preparatorul 
Lupeni merită toate laudele, deoa
rece frumoasa ei inițiativă a dat 
posibilitate copiilor din oraș de a 
Învăța și practica patinajul și 
hocheiul.

Cu acest prilej au avut loc în
treceri de patinaj și hochei. La 
200 m. au luat startul 22 tineri. 
Dintre aceștia s-au remarcat: 
Szabo Andrei (Școaij de 8 ani nr. 
1 Lupeni); Ardeleanu Victor (Școa
la nr. 4 Petroșani), lies Ioan, Fe- 
renezi loan și Surany Iosif, toți 
de la Școala de 8 ani nr. 1 Lupeni

După acest apreciat concurs și 
premierea cîștigăforilor. am asis
tat la primul joc de hochei pe 
gheață din acest sezon, în care 
s-au întrecut echipele de juniori

------------ Э

Nai n»m Mie Maihiaiei de Ілй a liiiniilii
De la data de 1 decembrie 1962, 

dată la care s-a dat startul com
petițiilor sportive din cadrul Spar
tachiadei de iarnă a tineretului, 
s-a scurs aproape jumătate din 
perioada rezervată întrecerilor din 
etapa I-a, adică, etapa pe asocia
ții sportive.

Făcind bilanțul realizărilor, se 
constată fapte nu prea îmbucură
toare. De exemplu, mai slnt încă 
o serie de asociații sportive ca 
Minerul Vulcan, Viscoza Lupeni, 
Energia Paroșeni, Utilajul, C.F.R., 
Voința și Constructorul Minier, 
toate din Petroșani care pînă în 
prezent nu au organizat nici o 
competiție sportivă deși toate dis
pun de posibilități in ceea ce pri
vește baza materială.

La fel, asociația sportivă Jiul 
Petrila, fn afară de șah, organizat 
și aceasta cu prilejul deschiderii 
festive a spartachiadei, pînă în 
prezent nu a mai organizat ni
mic deși dispune de sală de sport 
unde s-ar fi putut întrece un nu
măr mare de tineri la ramurile: 
trînte și haltere.

Intr-un ritm nu prea îmbucură
tor, se desfășoară întrecerile spor
tive și la asociațiile sportive Mi
nerul Lupeni. Parîngul Lonea, Re
tezatul Uricani, Preparațla Petrila 
precum și la altele. Datorită sla
bei preoeupări a asociațiilor spor
tive, numărul celor eare pînă în 
prezent au fost angrenați în în
treceri este insuficient față de po
sibilitățile existente.

Se mai constată, de asemenea. 

Preparatorul și Minerul. Scor 3 t 
(2—4); 0—0;î—0) pentru Preparate 
rul, prin punctele Înscrise de Ga 
lamboș 2 șl Cioflica.

Apoi, echipa Preparatorul dir 
Lupeni a întilnit selecționata ora 
șului Petroșani. Victoria a revenii 
primilor cu scorul de 15—5 (3—1; 
8—4; 4—0).

Intilnirea a fost mult apreciată 
de cei peste 500 de Spectatori 
Jocul a fost frumos, spectaculos și 
disputat în limitele unei depline 
sportivități. Am reținut în mod 
deosebit pe Pop II de la oaspeți 
si SzOke și Pop 1 de la gazde.

Iată loturile echipelor cîștigă 
toarț: SENIORI: Imre, Vagner. 
SzOke, Pop I, Kalhon, Vejdel, Keul.

JUNIORI: Dornic, Kadaș, Velo- 
van, Ceteraș, Cioflica, Galamboș, 
Ilies.

I. CIORTEA 
corespondent

•ă sînt slab popularizate aceste 
Întreceri In toate asociațiile spor- 
t've. Aproape la nici una diD a- 
cestea nu s-a văzut vreun afiș 
sau panou care să mobilizeze ti
neretul Ia competițiile ce se or
ganizează de către asociația spor
tivă respectivă.

Avîndu-se In vedere că regula
mentul întrecerilor Spartachiadei 
de iarnă a tineretului dă dreptul, 
la unele ramuri, de a participa și 
copii de la virsta de 10 ani in sus, 
un rol însemnat in această di
recție le revine și profesorilor de 
educație fizică din școlile de 8 
ani pentru a organiza cît mai mul
te întreceri Ia săniuțe și patinai 
atunci cînd timpul permite acest 
lucru.

Pentru Îndeplinirea cu cinste a 
sarcinilor ce le revin, consiliile 
asociațiilor noastre sportive tre
buie să țină o permanentă legă
tură cu' organizațiile U.T.M. din 
întreprinderi și instituții care le 
poate asigura mobilizarea tinere
tului Ia competițiile ce se organi
zează în cadrul asociației spor
tive.

Pînă la data de 10 februarie 
a. e. mai este timp suficient, ră- 
mîne doar ea asociațiile sportive 
să-și intensifice în așa fel mun
ca pentru ca nici un tlnăr să nu 
rămlnă in afara întrecerilor spor
tive ce se organizează în cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui.

S. BALOI 
corespondent

au fost ținute la un nivel scă- 
eut, nu s-au folosit aparatele aju
tătoare și nu s-a accentuat asu
pra orientării tactice a echipei pe 
toren. Deseori o-au manifestat gre-

răspundere, iar Csutak, Martinovici 
și Cazan nu întotdeauna au fost 
constanți.

In consfătuire s-a arătat că sînt 
jucători față de care nu se mani-

ȘAH

In plină ppegăfipe
Conform calendarului republican 

de șah pe anul 1962—1963. în 13 
ianuarie va începe disputa pentru 
desemnarea celei mai bune echipe 
de șah din Valea Jiului, care ne 
va reprezenta la faza pe regiune. 
La întreceri vor participa asocia
țiile sportive C.CV.J. Petroșani, 
Paringul Louea. Jiul Petrila, Ști
ința Petroșani, Energia Paroșeni, 
Minerul Lupeni și Preparatorul 
Lupeni.

Echipele vor fi formate din 4 
jucători șl două jucătoare. Asocia

țiile sportive enumerate mai sus 
vor trebui să ia Încă de pe acum 
măsuri ca echipele să poată să se 
prezinte la acest campionat bine 
pregătite.

De remarcat este faptul că tn 
acest an loturile sînt formate din 
jucători talentati care sînt dornici 
de afirmare, hotărlti să lupte cu 
dirzenie pentru culorile asociației 
pe care o reprezintă. Comisia de 
șah Petroșani are sarcina de a de
lega arbitri competenți pentru 
buna desfășurare a campionatului.

Campionatul orașului 
la jumătatea drumului

Lupta pentru titlul de campion 
al orașului Petroșani a ajuns la 
jumătatea disputei. După 6 runde, 
din cele 12 programate, în clasa
ment conduce Lazăr Iostf cu 5% 
puncte, Erdely Ștefan 3% puncte, 
Kirchmaler Francisc 2% puncte și 
Mitriaă Dianu cu 1 punct Pînă 
la runda 6 nu a lipsit nlei un ju- 
cMor în afară de Mitrică. Cel mai 
seetoe candidat la titlu șe anunță

Lazăr loelf care nu a pierdut nici 
o partidă pînă în prezent, avînd 
doar o remiză cu Mitriaă. O com
portare slabă are jucătorul Mitri- 
că care din <3 runde mi a reușit 
să acumuleze dealt un punct

Spre a-și ameliora situația în 
clasament, în rdtirtiele 6 runde, el 
va trebui să dovedească o mai 
mare patere de luptă.
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ALBA 1UL1AI
in cartea de aur a muzeului re

gional din Alba luiia au semnat 
in 1962 peste 60000 de vizitatori. 
Siderurgiști din Hunedoara și Qă- 
lan, mineri din Valea Jiului, de 
la Teliuc și Ghelar, turiști din 
Banat și Suceava, din Oltenia și 
Crișana ca și din alte reguni ale 
tării, oameni de știință din Uniu
nea Soviet ied, R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Ungară, R.P. Polonă, Japonia, 
Franța și din alte părți ale lumii 
au vizitat anul acesta străvechea 
cetate și celelalte monumente is
torice alo vechiului Bălgrad.

...S-au scurs veacuri 
orașul de pe Valea 
păstrează pini astăzi 
urme ale civilizației 
Îndepărtatul trecut, a 
străvechiul Apulum al
re, apoi, după anul 106 o.n. stră
lucitul Apulum roman. S-au cons
truit edlitcil publice șt private, 
străzi, băl, plete publice; o in
tensă viafă economică s-a dezvol
tat timp de secole. Alba luiia a 
tost veacuri de-a rlndul reședin
ță a voievozilor Transilvaniei.

Cetatea de pe ale cărei me
tereze se vede In zarea Îndepărta
tă, cu 
baroc 
dicate 
acelor
settle de seamă ale orașului. A- 

8 trage atenția chilia de deasupra 
8 porții principale a cetății, unde 
8

ORAȘ TURISTIC
a lost Închis Horia Înainte de 
execuție. In catedrala romano-ca- 
tolled, aliată de asemenea pe pla
toul cetății, se află sarcofagele lui 
loan de Hunedoara, al fiului și 
iratelui său. Tot pe platoul cetă
ții se inalfă unul din cele mai 
bogate și mai vechi muzee din 
Transilvania. In sălile de expo
ziție și in depozitele muzeului se 
găsesc peste 
care rellectd 
primitive fi 
șl feudală.

Vestita bibliotecă „Baithyane- 
um", allală in partea de nord a 
cetății, cuptinde 36 000 de volu- 

o
tare, manuscrise și 
secolul al IX-lea. 
faza de leagăn a 

Cel mat vechi fi

20 000 de obiecte 
orlnduirea comunei 

apoi cea sclavagistă

multe, dar 
Mureșului 

nenumărate 
dacice. In 

Înflorit aici 
Daciei libe-

de aur. Din secolele 
se păstrează copia pe 
a epistolelor lui Hora- 
atenția frumoasele cărți

minunatele el porțl In stil 
fl o mulțime de clădiri ri
pe ni tu nevoile militare ale 
vremi, este una din lrumu-

me. Vizitatorul lntllnește alei 
seria de cărfl 
codexuri din 
incunabile din 
tiparului ele.
mal prețios manuscris, unic In lu
me prin irumuse/ea lui artistică, 
este „Codex aureus", scris Intre 
anii 778—820, pe pergament cu 
ti net ură 
XIII—XV 
pergament 
fiu. Atrag
cu lanțuri, manuscrise sau tipări
turi din veacurile XIV—XVI le
gate In scoarțe de lemn fi prinse 
cu lanțuri de cite un pupitru pen
tru a ii citite numai In acel Joc. 
Se găsește un important stoc de 
documente cuprinzind scrisori, 
instrucțiuni si ordine ale voievo-

iilor șl principilor acestui (tnut 
Se știe că, In Alba luiia, Încă din 
secolul al XVI-lea se tipăreau 
cărfl in limba romlnă, iar In vea
cul următor ia flinta un cole
giu academic" la care au predat 
cursuri cei mai renumiți Invăjafi 
din Transilvania și Ungaria.

Alba luiia este legată mai mult 
ca oricare alt oraș de rdscoala 
țăranilor condusă de Horia, Cloș
ca și Crișnr.. In apropierea cetătli 
se altă monumentul reprezentlnd 
pe Horia. alături de Cloșca și 
Crișan, voi bind poporului. Drumul 
duce apoi la locul numit „Dealul 
Furcilor" unde au lost trlnfl pe 
roată Horia și Cloșca — 
lături de Crișan — ai 
răsculat! ia 1784—1785.

Vizitatorul de azi al
Alba luiia este deopotrivă atras 
și de via/a nouă care pulsează 
aici. Orașul s-a Îmbogățit In e- 
poca socialistă cu numeroase În
treprinderi industriale și unități 
economice Au apărut blocuri noi 
de locuințe. școli, unitâ|i spitali
cești. St lăzile principale, in trecut 
deslur.dat e și lăsate in întuneric, 
au tost asfaltate și iluminate 
fluorescent.

Prin dezvoltarea sa multilatera
lă, ca si prin monumentele sale 
istorice. Alba luiia constituie un 
centru din ce In ce mat frecventai 
de turiști.

capii, a- 
făraruior

orașului

A. ZAHARIE
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Tinerii ioneni 
în timpul liber 

(Urmare din pag. l-a)

Nicolae, Vachoit Ioan, Abas Ioa- 
ehim și Pascale Nicolae. In urma 
măsurilor luate pentru intensifica
rea muncii cu cartea, numărul ti
nerilor înscriși ia concursul „Iu
biți cartea" a crescut de la 202 
la 270 tineri. Am reușit astfel să 
examinăm lunar cîte 15—20 tineri 
pentru acordarea insignei „Prieten 
al cărții”.

Un număr de 323 de tineri îșî 
petrec timpul liber activînd în 
formațiile sportive. Astfel aproape 
în fiecare sector avem formate 
echipe de fotbal, volei, șah, 
ciclism, popice etc. Secția de box 
de la mina noastră numără pește 
25 tineri, iar echipa de tir a ajuns 
pînă la campionatele republicane

In cadrul exploatării, organiza
țiile U.T.M. întreprind cu regula
ritate excursii la cabanele din îm
prejurimi. Comitetul U.T.M. a or
ganizat două excursii cu tinerii 
la Voevodu, la care au participat 
670 de tineri.

Dacă am obținui aceste rezul
tate în organizarea timpului liber
al tinerilor, trebuie să arătăm că 
mai avem și unele lipsuri, Joile 

■ de tineret nu am reușit să le ți
nem eu regularitate. Ne-am rezu
mat la duminicile de tineret, ne- 

' -țjlijînd organizarea joilor de tine
ret. Pe viitor va trebui să orga
nizăm un număr mai mare de ac
tivități educative tot mai intere
sante, să antrenăm întreaga masă 
de tineret la aceste acțiuni.

Sub îndrumarea organizației de 
partid, în colaborare cu organiza
țiile de sindicat, sîntem siguri că 
rezultatele noastre în organizarea
acțiunilor politico-culturale, în e- 
ducarea comunistă a tineretului 
vor fi mereu mai bune.

------ —-------- ~ ------- -----

Comuniștii — forța însuîlețitoare 
a colectivului sectorului

Cu cîțiva ani în urmă, în rîndul 
celor aproape 300 de muncitori din 
sectorul forestier mixt Lonsa, exis
tau doar cîțiva membri de partid. 
Aceștia erau cu adevărat cei mai 
pricepuți forestieri, neîntrecut! în 
muncă, buni organizatori ai proce
sului de producție. Acești comuniști 
au fpst repartizați pe echipe și bri
găzi. In parchetele forestiera Voe
vodu, Bîrlogu, Răscoala, Aușelu, 
Bilele, în locurile hotărîtoare ale 
producției, comuniștii au desfășu
rat o susținută muncă politică pen
tru atragerea în partid a celor mai 
buni forestieri, care au dovedit prin 
fapte că merită această încredere. 
Comuniștii din organizația ds bază 
s-au orientat în primai rînd spre 
acei forestieri care au muncit fără 
preget pentru valorificarea supe
rioară a masei lemnoase și depă
șirea indicatorilor de plan.

Comuniștii Bucur Vasile, secreta
rul organizației de bază, Slovenschi 
Vasile și ceilalți veterani ai orga
nizației de partid au discutat cu 
forestierii fruntași, le-au vorbit 
despre partid și politica sa, despre 
înaltul titlu de membru de partid. 
Cei mai destoinici dintre forestieri 
au fost atrași în activul fără de 
partid. Fiecare din cei aproape 40 
de tovarăși din activul fără de 
partid au primit sarcini legate de 
îmbunătățirea procesului de pro
ducție. Ajutați de comuniști, aceș
tia au crescut din punct de vede
re -politic, s-au apropiat tot mai 
mult de organizația de bază. Dintre 
aceștia amintim pe țapinarul Muș- 
călău loan, gaterlsțul Huțu Dan, 
mecanicul de locomotivă Petru Za- 
cheu, lăcătușii Florea Petru, Fetcu 
Gheorghe, fochistul Bercea Petru, 
șeful de tren Ghiță Paraschiv, toți 
muncitori de nădejde, cu o bună 
pregătire profesională.

Ca urmare a muncii politice des
fășurate de comuniști, numărul ce
lor primiți în rîndurile candidaților 
și al membrilor de partid a crescut 
an de an. Dacă în 1956, la înfiin
țarea organizației de bază, doar 
2,5 la sută din totalul salariaților 
■erau membri de partid, acum a-

1963 este anul cînd la exploatările miniere din Valea Jiului o- 
biectivul „Nici o brigadă de mineri sub plan" trebuie să devină un 
fapt împlinit. Tocmai despre acest lucru discută la ora de pontaj 
maiștrii mineri Crecan Alexandru și Anton Constantin de la secto
rul IV al minei Aninoasa. Ei au pășit în noul an de muncă cu ho- 
tărîrea de a sprijini efectiv toate brigăzile pentru ca ele să-și reali
zeze sarcinile de plan și angajamentele de întrecere.

----------- Q-----------

Un colectiv de gazetă activ...
Membrii colectivului gazetei de 

perete „Preparatorul" din Petrila 
desfășoară o rodnică activitate. 
Atît în cadrul concursului organi
zat de ziarul „Steagul roșu" în pe
rioada 15 august — 30 decembrie 
1962 cit și în afara lui, acest co
lectiv (din care fac parte tovară
șii Crăiniceanu Moișe, Ecobescu 
Gheorghe, Breaza Cornel, Zabor 
Eleonora și Balint Gheorghe) a 
publicat ediții mobilizatoare ale

...și altul codaș
Gazeta de perete „Avînt tine

resc" aparține șantierului de pre
fabricate Petrila. Titlul gazetei nu 

proape 30 la sută din efectivul sec
torului sînl membri și candidați 
de partid. Nu mă rînd acum 80 de 
comuniști și candidați de partid, 
organizația de bază a devenit pu
ternică. Acum în toate exploată
rile forestiere, cu excepția celei 
de la Voevodu sînt create grupe 
de partid. Aceste grupe s-au orien
tat ca în fiecare brigadă, parchet 
de exploatare să fie repartizați 
membri și candidați de partid. Ei 
sînt animatorii și însuflețitorii fo
restierilor în lupta pentru exploa
tarea rațională a pădurilor.

La Jocurile de muncă, membrii 
și candidatii de partid sînt în frun
tea luptei pentru îndeplinirea sar
cinilor economice. Forestierii Pa- 
honțu Ioan, Stoica Gheorghe, Sa
vin Costică, Corohea Cristian, Pîr- 
șoiu Sever, (.obdă Constantin, Tu- 
doroiu loan, primiți în partid de 
organizația de bază din sector și 
ca ei multi membri și candidați 
de partid, se bucură de Stima și 
aprecierea muncitorilor. Gateristul 
Aionesei Constantin, lună de lu
nă, împreună cu schimbul său taie 
cu 20—30 m.c. mal multi bușteni 
decît sarcina de plan. Fruntași în 
muncă sînt șl țapinarul Popovici 
Andrei, șeful de brigadă Pahonțu 
Pavel, care sînt în primele rîn- 
duri pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție. Urmînd pilda vie a 
comuniștilor, colectivul sectorului 
mixt forestier Lonea și-a îndeplinit 
cu 20 de zile înainte de termen 
planul anual de producție p? 1962 
situîndu-se în fruntea întrecerii so
cialiste pe I.F. Petroșani.

Călăuzit de hotărîrea plenarei 
C.C. al P.M.R. din 23—25 aprilie 
1962 cu privire la întărirea conti
nuă a rîndurilor partidului, biroul 
organizației de bază, comuniștii din 
sector și-au îndreptat atenția spre 
atragerea în partid a forestierilor 
care lucrează nemijlocit în par
chetele de exploatare, oameni care 
muncesc cu rîvnă pentru valorifi
carea superioară a masei lemnoase, 
pentru traducerea în viată a sarci
nilor pe care Congresul al Ш-lea 
al partidului le-a pus în fața eco
nomiei forestiere. 

căror articole au atras atenția ci
titorilor. De asemenea, datorită u- 
nei munci continue de îndrumare 
și ajutor în scrierea articolelor, 
numărul corespondenților a cres
cut simțitor. In prezent, colectivul 
gazetei de perete „Preparatorul" 
reușește Să oglindească cu ajutorul 
corespondenților realizările din fie
care secție a preparației Petrila 
și să popularizeze metodele și ini
țiativele bune în muncă.

are însă nimic comrun cu activi
tatea gazetei. Despre aceasta vor
besc clar și fără putință de tă
gadă articolele scrise în 20 oc
tombrie 1962 afișate și în prezent 
la gazetă. Deși pe șantier lucrea
ză brigăzi harnice care obțin cu 
fiecare zi ce trece rezultate tot 
mai bune, colectivul gazetei „A- 
vint tineresc" format din tovarășii
Pociovilișteanu Titu, Trăistaru Ioan 
și Bourean Nicolae, nu găsește nici 
un subiect nou pentru a reînnoi 
vechea ediție. Pe șantier, mai ales 
în halele betonierelor, se manifes
tă uneori lipsuri și neglijențe care 
trebuie combătute dar colectivul 
gazetei nu le vede nici pe acestea. 
Oare organizația de partid nu are 
nimic de zis în această direcție?

C. BADUȚA 
corespondent

• PUBLICITATE
Institutul de mine din 
Petroșani, angajează 
de urgență fochiști ca

lificați.
Salarizarea conform nor

melor tarifare legale.

Pentru informații a se 
adresa serviciului de cadre 
al institutului.

ANUNȚ 
Preparațîa 

cărbunelui Lupeni 
angajează 

electricieni calificați 
șj, tabloniști

Solicitanfii se vor adre
sa biroului personal de la 
preparația cărbunelui Lu
peni.

Pentru reducerea prețului de cost In construcții

ACOPERIȘUL TERASĂ
In ultimul timp s-a extins muit 

în construcția de locuințe acope
rișul terasă. Ceea ce-i determină 
pe proiectant! să recurgă la acest 
fel de acoperiș, este faptul că prin 
acest tip de acoperiș se econo
misește mult lemn, țiglă sau eter- 
nit, manoperă.

Cum se execută în prezent 
acoperișul terasă

Peste fîșiile de beton armat se 
pune un strat de praf hidrofob (de 
circa 8—9 cm.) făcut din cenușă 
de la termocentrala Paroșenl. Pes
te aceasta se pun apoi plăci de be
ton cu o grosime de 2 cm., avînd 
forma pătrată cu latura de 20 cm. 
Plăcile sînt așezate peste praful 
hidrofob, apoi pește ele se toarnă 
lapte de ciment care să le lege. 
In unele eazuri, plăcile se imper- 
meabilizează înmuindu-se partea de 
jos în bitum.

Praful hidrofob este un bun hl- 
droizolator și termoizolator. Aco
perișul astfel construit nu trebuie 
să se folosească in nici un alt 
scop (să nu se meargă peste el 
pentru că plăcile avînd o grosime 
relativ mică se dislocă ușor la a- 
păsări prin umblare pe ele). In
convenientul mare este că peste 
acest gen de acoperiș nu pot 
umbla nici homarii fără a li se 
amenaja o potecă specială. Apoi 
eu timpul atît praful hidrofob cît 
și celelalte materiale folosite la 
fixarea plăcuțelor de beton pierd 
calitățile inițiale.

O metodă nouă
Avînd în vedere aceste neajun

suri, eu propun următoarea solu
ție : Să se facă acoperiș-terasă la 
blocuri cu 2 straturi de mixturi 
pe bază de bitum avînd rețete 
diferite. Astfel, primul strat să se 
compună din următoarele elemente 
(în cantitatea necesară pentru un 
metru pătrat de acoperiș): bitum 
11 kg.,- rumeguș de lemn 4,5—5 
kg.; cenușă de Paroșeni 11 kg. Al 
doilea strat să se compună din 
bitum 5—5,5 kg.,- mozaie un strat 
de 5—6 mm.,- cenușă de Paroșeni 
11.5 kg. — greutatea totală 74,5 
kg. De remarcat faptul că cenușa 
de Paroșeni înlocuiește cu succes 
praful filer. Iată caracteristicile a- 
cestor straturi: Primul strat, bine 
amestecat, turnat și tăvălugit sa 
depune avînd o grosime de circa 
30 mm. El este un bun izolant 

tennic și acustic. Al doilea strat, 
la fel amestecat, turnat’ și tăvălu
git în grosime de 20—25 mm. — 
este un bun hidroizolator, are o 
mare rezistență mecanică la ero
ziune și coroziune. Pentru a se 
preîntîmpina încălzirea excesivă în 
timpul verii, acoperișul se poate 
stropi cu lapte de var care reflectă 
razele soarelui, iar pentru praîn- 
tîmpinarea „îmbătrlnirii", după fie
care 5—6 ani să se stropească cu 
o soluție caldă formată din părți 
egale de bitum șl păcurlnă. Aceas
ta se va face toamna, iar în pri
măvara următoare se va stropi cu 
lapte de var.

La un metru pătrat de acoperiș 
terasă cu praf hidrofob și plăcute 
de beton intră în medie 90 deci
metri cubi de praf hidrofob ne
vibrat (circa 80 kg ), care costă 24 
lei, și 25 buc. plăcuțe de beton — 
21 de lei. Acest preț se înțelege 
pe șantier Dentru materialul ne
ridicat pe acoperiș și fără mano
peră I Mai sînt necesare circa 6 
kg. ciment pentru legarea plăcilor 
între ele — 2 lei, iar pentru im- 
permeabilizarea plăcilor înainte cu 
bitum într-un strat de cea. 2-—3 
mm. (3 kg. pe m.p.) încă 2,70 lei. 
In total, acoperirea unui metru 
pătrat de terașă costă 49,70 lei.

In cazul acoperirii cu mixtură 
de asfalt, cantitatea șt prețul de 
cost sînt următoarele pe m.p. 
bitum

18,9 kg- x 0,90 lei - 17,01 Iei 
mozaic

30,5 kg. x 11,5 bani 3,4? lei
cenușă de Paroșeni

21,7 kg. x 0,04 lei - 0,86 lei
rumeguș de lemn

5,5 kg. x 0,20 iei «■ 1,10 lei

total 22,44 lei

Dacă luăm manopera egal la e- 
gal, mai adăugăm chiria malaxo
rului (15 lei ora) și combustibilul, 
un metru patrat de asfalt turnat 
va costa 25,38 lei, deci nici jumă
tate ca acum. Pentru calitățile 
mai sus arătate cît și pentru pre
țul de cost redus și greutatea mai 
mică cu 75,60 kg. pe m.p. propun 
ca noua metodă să fie studiată și 
folosită la acoperișurile terasă ale 
blocurilor.

JEAN DUMITRESCU
I.U.T. Livezeni



STEAGUL ROȘU

1ii ЯЯІГі

Convorbire intre U Thant și reprezentantul 
Portugaliei la 6. N. U.

al 
a 

cu 
de

KEW YORK 7 (Agerpres).
Corespondentul din New York 

ri agenției Ghana News transmite 
Л secretarul general al O.N.U., 
41 Thant, a Gonvocat la 6 ianuarie 
pe reprezentantul permanent 
Portugaliei la O.N.U. cu care 
avut o convorbire în legătură 
știrile privind sprijinul masiv
arme portugheze trimise din An- 
qola conducătorului secesionist 
katanghez 
tiei, surse 
indieat că 
descărcat 
litatea angoleză Labito în care se 
aflau arme, muniții, precum și com
bustibil pentru tancuri. Aceleași 
știri au făcut cunoscută declara- 
lin unui membru al „guvernului" 
katanghez care a arătat, că auto
ritățile portugheze din Angola au 
dat asigurări „că vor acorda între
gul ajutor necesar lui 
„Ministrul" katanghez a

conducătorului
Chombe. Potrivit agen- 
ale Națiunilor Unite au 
în orașul Kolwezi a fost 
un tren sosit din loca-

că dacă trupele O.N.U. vor conti
nua înaintarea spre Kolwezi, jan
darmeria katangheză a primit or
din să se retragă spre granița cu 
Angola, șl eventual să se refugie
ze în Angola.

Pe de altă parte, potrivit agen
ției Ghana News, un purtător de 
cuvînt al O.N.U. a anunțat la 6 
ianuarie că conducătorul tribului 
baluba, Kasongo Niembo. umil din

tre sprijinitorii lui Chombe, a 
acceptat să colaboreze cu Națiu
nile Unite pentru a se pune capăt 
secesiunii katangheze și pentru 
reinstaurarea legii și ordinei in 
Katanga. Purtătorul de cuvînt a 
adăugat că 
au obținut 
întrevederi 
Niembo în

In capitala Nepalului

-=©=—

Chombe". 
adăugat

succes

reprezentanții O.N.U. 
aceasta în cursul unei 
pe care au avut-o cu 
localitatea Kaminaville.

(Agerpres).
legislativ al Adenulul 

ianuarie lucrările celet 
sesiuni, după o între- 

aproape 3 luni. După

Consiliul legislativ 
al Adenului 

și-a reluat lucrările
ADEN 7
Consiliul 

reia la 7 
de-a patra 
rupere de
<nun se știe, lucrările lui s-au în
trerupt in luna septembrie din cau
za situației create în țară în urma 
demonstrațiilor de protest împo 
triva aderării Adenului la așa- 
zisa Federație a Arabiei de sud. 
Pînă la 26 septembrie, data 
ruperii sesiunii Consiliului 
Jativ, acest plan nu a fost 
bat în ciuda demisiei unora
membrii Consiliului. La reluarea 
dezbaterilor din Consiliul legisla
tiv al Adenului, relatează cores
pondentul agenției Reuter, va fi 
din nou dezbătută problema înca
drării acestui teritoriu în Federa
ția Arabiei de sud

între- 
legls- 
apro- 
dintre

A fost inaugurat spitalul 
construit de Uniunea Sovietică

KATMANDU 7 (Agerpres).
La 6 ianuarie. la Katmandu, 

capitala Nepalului, a fost inaugu
rat într-un cadru festiv un spital 
construit de Uniunea Sovietică. 
Spitalul este dotat cu cea mai mo
dernă 
există

aparatură medicală care 
în Uniunea Sovietică. Re-

qele Nepalului, Mahendra, care a 
participat la festivitatea inaugură- 
rii, a mulțumit guvernului sovie
tic pentru acest prețios dar făcut 
poporului nepalez. El și-a expri
mat convinqerea că colaborarea 
dintre Uniunea Sovietică și Nepal 
se va întări și dezvolta.

©

Plebiscit în Brazilia
DE JANEIRO 7 (Agerpres).

„Apa vie“~un 
al chimiștilor sovietici

MOSCOVA 7 (Agerpres)
TASS transmite :

Chimiștii sovietici au obținut 
din țiței o substanță polimerică 
pe care medicii o numesc „apa 
vie" din basme. Introdusă în sîn- 
qele omului, această substanță a- 
duce la normal tensiunea arterială, 
mărește circulația sîngelui și aju
tă la oprirea hemoragiilor.

La persoanele suferinde de in
toxicații și boli infecțioase, aceas
tă substanță adună și elimină to
xinele din organism. Noul prepa
rat polimeric are, de asemenea, 
proprietatea de prelungire a ac
țiunii medicamentelor. De pildă, 
nevocaina acționează timp de cî
teva ore. Dar administrată împreu
nă cu noua substanță, acțiunea 
novocainei poate dura timp de 
nouă zile. ,

I

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
cercurile conducătoare ameri- 
se recunoaște că divergențele 
se manifestă între Statele U- 
și unii dintre partenerii lor 

problema înarmări <

In
cane 
care 
uite
occidentali în 
lor nucleare ar putea pune în pri
mejdie însăși existența alianței a 
tlahtice. Agenția United Press In
ternational relatează că președin
tele Kennedy lansează în momen
tul de față 
diplomatică 
„destrămarea 
N.A.T.O. ca 
lor create de
Este vorba de o „campanie1 
fășurată de funcționari superiori ai 
Departamentului de Stat care cau
tă „să convingă" guvernele oc
cidentale că „este mai înțelept 
și mai sigur" să se accepte punctul 
de vedere american cu privire la 
crearea unei forțe nucleare în ca
drul N.A.T.O., adică sub control

o adevărată ofensivă 
menită să împiedice 
posibilă a alianței 

urmare a scindări 
politica de înarmare", 

des-

american, decit să insiste în con 
tinuare — cum face guvernul fran
cez — asupra înarmării „indepen 
dsnte". In acest sens peste cîteva 
zile, pleacă în Europa occidentală 
subsecretarul de stat George Ball 
și ambasadorul american pe lingă 
N Â.T.O., Finletter, care au fost 
instruiți personal de președintele 
Kennedy și care vor expune po
ziția S.U.A. în conferințe și trata
tive în capitalele vest-europene.

•ее

în 1963 studiourile sovietice
100 filme artisticevor produce peste

de 
Sovie -

conti- 
pentru

care romanele „Pădu- 
de 
K. 
de

I., Leonov, „Vii și 
Simonov, „Tragedia 
V. Vîșnevski și o 
lucrări.

vor fi

MOSCOVA 7 (Agerpres).
După cum scrie ziarul „Izvestia", 

anul acesta studiourile cinemato- 
-'grafice sovietice vor produce pes
te 100 de filme artistice. Vor fi 
ecranizate numeroase opere litera
re, printre 
rea rusă" 
morți" de 
optimistă"
serie de alte

De asemenea, vor fi realizate 
filme consacrate lui Vladimir Ilici 
Lenin, care vor oglindi activitatea 
clocotitoare și multilaterală a în
temeietorului Partidului Comunist 
si al statului sovietic. In aceste 
filme vor fi prezentate și figuri 
ale colaboratorilor apropiați ai lui 
Lenin.

In Bielorusia va fi turnat un film 
despre faptele eroice ale partizani
lor bieloruși. De asemenea, va fi 
realizat un film consacrat activită-

ții desfășurate în primii ani 
existentă a tinerei Republici 
tice de diplomații sovietici.

Regizorul S. Bondarciuk 
nă filmarea exterioarelor
grandioasa epopee cinematografică 
„Război și pace", iar regizorul G. 
Kozînțev a început să lucreze la 
filmul „Hamlet".

Planul studiourilor cinematogra
fice sovietice pe anul 1963 preve
de, de asemenea, realizarea unei 
serii de filme-eomedii, sportive si 
muzicale, filme fantastico-ștințifice 
și filme documentare.

=©
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„A. War- 

nava „Koleiaj" 
un deplasament 
prima navă lan- 
și totodată cea

Nava poloneza 
„Feroviarul"

VARȘOVIA 7 (Agerpres).
La 6 ianuarie a fost lansată 

apă pe șantierul naval 
ski" din Szczecin 
(„Feroviarul"), cu 
de 14 500 tone — 
sată anul acesta
mai mare construită pe acest șan
tier.

Nava „Koleiaj", care a fost cons
truită după proiectul unor cons
tructori polonezi, este destinată- 
navigației maritime poloneze șl va 
transporta cocs, apatită, minereu 
de fier, cărbune, ciment și alte în
cărcături.

RIO
La 6 ianuarie a avut loc în Bra

zilia un plebiscit al cărui rezultat 
va stabili dacă în țară se va men 
tine regimul parlamentar, instau
rat în septembrie 1961, sau dacă 
se va reveni Ia regimul preziden
țial.

Forțele progresiste, printre care
------------ ©

st partidul comunist, s-au pronun
țat pentru anularea formei par
lamentare care a fost impusă ță
rii 
în
nu
tul

de cercurile reacționare și care, 
condițiile concrete din Brazilia, 
ș!-a găsit justificarea. Plebiscf 
•-a desfășurat în ordine

Rezultatul plebiscitului se 
cunoaște în zilele următoare.

Noi planuri de majorare

va

A

a impozitelor în D. F. G
BONN 7 (Agerpres).
Ministerul de Finanțe al R.F.G. 

elaborează noi planuri în vederea 
majorării impozitelor. Anunțînd 
aceasta, agenția D.P.A. subliniază 
că impozitele se majorează în le
gătură cu „proiectata creștere a

cheltuielilor guvernului în viitorul 
apropiat".

Cauza principală a majorării 
impozitelor constă, însă, în chel
tuielile uriașe pe care le face Re
publica Federală pentru înarmare.

SITUAȚIA DIN К
ELISABETHVILLE 7 (Agerpres).
Știrile din Congo demonstrează 

clar că Chombe a folosit răgazul 
creat prin încetarea ofensivei tru
pelor O.N.U. spre Kolwezi pen
tru a-și regrupa și întări forțele 
«ale în vederea unor noi operațiuni 
militare. Agenția France PreSse a 
anunțat duminică seara că secesio
nistul Chombe s-a întîlnit cu șefii 
statului major al jandarmeriei ka
tangheze cu care a discutat situa
ția din țară și a reexaminat dis
pozițiile planului de continuare a 
operațiunilor militare. Comunicatul 
dat publicității după această șe
dință anunța că membrii guvernu
lui katanghez au inspectat personal 
în cursul zilei de duminică loca
litățile . în care sînt concentrate 
trupele katangheze. Agenția U.P.I. 
relatează că 
gătiri trupele 
în acțiune 
O.N.U. 1 000
s-au regrupat și sînt în drum spre 
Elisabethville, care se 
nile O.N.U. Postul de 
ghez relatează că pe 
Kolwezi au avut loc

la știrile parvenite 
de nord, agenția 

anunță că în Ka-

dar ea va fi în orioe caz dusă 
pînă la capăt". Această declarație 
dovedește că în ciuda hotărîrii 
a continua operațiunile militare 
O.N.U. nu este exclusă ideea 
a

de 
«Ie
de

în urma acestor pre- 
lui Chombe au intrat 
împotriva forțelor 

de soldați katanghezi

află în mîi- 
radio katan- 
drumul spre 
noi ciocniri

LONDRA. Autoritățile en
gleze au refuzat să dea viză de 
intrare unui colectiv al teatru
lui „Berliner Ensemble" condus 
de văduva lui Brecht. Acest co
lectiv urma să sosească la Lon
dra in luna mai anul curent.

Aflind despre hotărîrea au
torităților, teatrul shakespea- 
rian și-a aminat turneul în Ber
lin unde urma să prezinte piesa 
„Regele Lear".

CAIRO. — Delegația algeriană 
condusă de Mohammed Khider, 
secretarul general al Biroului Po
litic al Frontului de Eliberare Na 
tională, a sosit duminică la Cairo 
Delegația va rămîne în R.A.U. trei 
zile.

LIMA. — După decretul juntei 
militare din Peru cu privire In 
instituirea stării de asediu în ța
ră, care a intrat în vigoare ,я «

însoțit de consulii 
Britanii și S.U.A 
tratative".
presă informează că 
secretar general ad-

între jandarmeria katangheză și 
trupele O.N.U.

Referindu-se 
din Rhodesiă' 
France Presse
tanga ar fi încetat luptele și că 
Chombe „ar fi gata să plece la 
Elisabethville 
Franței, Marii 
pentru a duce

Agențiile de 
Ralph Bunche,
junct al O.N.U., a sosit la Elisa
bethville unde, împreună cu Ro
bert Gardiner, șeful operațiunilor 
O.N.U. în Congo și K. Guebre, co
mandantul militar al forțelor O.N.U.. 
„va întreprinde o vizită de inspec 
ție și va avea consultări asupra 
modalității de comunicare între ofi
cialitățile O.N.U. din New York 
și comandamentul forțelor O.N.U. 
din Conge". Bunche a declarat că 
„forțele O.N.U. își vor continua o- 
perațiunea în vederea instaurării 
unei libertăți de mișcare în întrea
ga Katangă". Operațiunea pentru 
realizarea „libertății ^de mișcare" 
preciza Bunche, „va fi desăvîrșită 
sper, fără a întîmpina rezistentă.

*
al guvernului 

congolez, Cyrile Adoula.

duce tratative cu Chombe.
—=©=-

Guvernul central congolez 
preia conducerea 

administrativă a Katangăi 
LEOPOLDVILLE 7 (Agerpres).
Primul ministru 

central
a anunțat la 7 ianuarie că guver
nul său a preluat provizoriu con
ducerea administrației din Katan
ga. In baza acestei hotărîri, a de
clarat Adotila, Banca națională din 
Katanga este alipită Consiliului 
monetar din Leopoldville și bane- 
notele katangheze nu mai au pu
tere de circulație în Katanga. El 
a făcut cunoscut că în următoarele 
zile va avea loc schimbul biletelor 
de bancă katangheze cu cele care 
circulă în restul Congoului.

Primul ministru congolez a de
clarat, de asemenea, că serviciile 
de vamă și de schimburi monetare

"*] din Katanga se află de acum îna
inte sub controlul guvernului cen
tral congolez. El a spus că perso
nalul congolez și tehnicienii stră
ini aflați în serviciul „guvernu
lui" katanghez vor fi menținuți în 
posturile lor. Adoula a adăugat că 
membrii jandarmeriei katangheze 
își vor 
alătura 
leze.

ianuarie, agenția Reuter anunță ca 
numai în decursul ultimelor două 
zile au fost arestați peste 800 de 
oameni. Majoritatea arestărilor ai> 
fost făcute în rîndurile membrilor 
organizațiilor progresiste.

NEW YORK. — La 6 ianuarie 
a apărut la New York un nou 
ziar, „New York Standard". Ziarul 
va apare zilnic într-un tiraj de 
400 000 de exemplare, atîta timp 
cît va dura greva muncitorilor ti
pografi de Ia ziarele new-yorkeze, 
începută cu o lună în urmă.

MEXICO — .Alianța pentru 
progres" nu este în realitate un 
program de activitate filantropică 
a Statelor Unite în țările Ameri 
cii Latine, 
curs 
nanțe
Arias

a declarat într-un dis- 
radiodifuzat ministrul de ti- 
al statului Panama, Gilberto 
Guardia. De fiecare dată, a 

el, cînd „se pare că ameri 
ne oferă un dar cu o mînă,

spus 
cânii
ei ni-1 iau cu cealaltă mînă, fixînd 
preturi arbitrare la cupru, petrol, 
fontă, fier, cafea și alte produse 
ale țării noastre.

păstra gradele dacă se vor 
armatei naționale congo-

TOKIO. — Milioane de locuitori 
ai capitalei japoneze duc lipsă de 
apă. La trei rezervoare principale 
de apă ale orașului Jebitul s-a re
dus cu 36 la sută față de necesită
țile de aprovizionare cu apă. In 
urma acestui fapt, autoritățile din 
Tokio, au hotărît să limiteze, sau 
să înceteze parțial, aprovizionarea 
eu apă a unor cartiere ale orașu-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

din 
Ce-

PRAGA. — La 3 ianuarie, în 
mina Katerina Modlany, 
bazinul carbonifer din 
hia de nord, s-a declarat un in
cendiu care nu a putut fi ime
diat lichidat. Din cauza fumulu* 
echipele de salvare nu au pu 
tut salva 15 mineri. Continuă lu
crările pentru lichidarea incen 
diului $1 a urmărilor lui. S-a des
chis o anchetă pentru stabilire» 
cauzelor incendiului. к

des- 
2000 

rîn-
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Contrarevoluționari cubani 

se instruiesc 
pe teritoriul Columbiei 
NEW YORK 7 (Agerpres). 
Pe teritoriul Columbiei se 

făsoară pregătirea militară a 
de mercenari americani din
durile emigrantilor contrarevoluțio
nari din Cuba. După cum relatea
ză agenția Associated Press, unul 
din liderii contrarevoluționarilor cu
bani din S.U.A., Varona. ’ decla
rat că în curînd numărul cubanl- 
lor înarmați" va ajunge la 80 000 
și că ei vor începe operațiuni mi
litare împotriva Cubei, sprijinin- 
du-se pe Organizația Statelor A- 
meHrana /O.S АЛ.

Tiparul : 6 August" Petroșani


