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Agitatorii — participant activi 
la pregătirea alegerilor de la 3 martie

Un rol deosebit de important în 
pregătirea alegerilor de deputați în 
sfaturile populare ale orașelor ra
ionale și comunelor care vor avea 
loc la 3 martie, îl au agitatorii or
ganizațiilor de partid. Mai ales în 
perioada de față, cînd pregătirea 
alegerilor se află într-un stadiu a- 
vansat, agitatorii sînt chemați să-și 
aducă din plin contribuția Ia mo
bilizarea celor mai largi mase de 
oameni al muncii spre a participa 
la acțiunile ce se organizează în 
cadrul campaniei electorale. Au fost 
propuși candidații de deputați pen
tru marea majoritate a circumscrip
țiilor electorale din orașele raio
nale și comunele Văii Jiului, ur- 
mînd ca pînă la sfîrșitul lunii ia
nuarie să fie propuși toți candida
ții. Intre 12—28 februarie se vor 
desfășura întîlnirile între candidați 
și alegători, adunări care vor con
stitui un prilej de analiză temei
nică a problemelor gospodărești, 
dr stabilire a obiectivelor pe care 
Oamenii muncii și le propun spre 
a ie înfăptui cu sprijinul viitorilor 
lor deputați. Popularizarea candi- 
daților, cărora 
martie le vom 
răspundere de 
rilor obștești, 
nilor din

prin votul de la 3 
încredința marea 

gospodari ai trebu- 
mobilizarea cetățe- 

circumscripții spre a
participa la întîlnirile cu candida
ții, constituie sarcini de răspun
dere ce stau în fața agitatorilor în 
perioada care urmează. In curînd 
se vor afișa listele de alegători. 
Toți cetățenii trebuie îndemnați 
de către agitatori să verifice dacă 
au fost înscriși pe listele de ale
gători, spre a-și putea...exercita
dreptul de vot.

In toată această perioadă trebuie 
desfășurată 6 largă muncă politică 
dț .țnasă pentru popularizarea ma 
rțîor înfăptuiri obținute în anii 
puterii populare de întregul nos
tru popor, sub conducerea înțe
leaptă a partidului, pentru înflori
rea șl creșterea puterii economice 
a patriei, pentru bunăstarea și fe
ricirea celor ce muncesc.

Campania electorală trebuie fo
losită din plin pentru atragerea 
maselor largi de oameni ai muncii 
la conducerea treburilor obștești, 
la rezolvarea problemelor privind 
buna gospodărire și înfrumusețare 
a localităților noastre, agitatorii 
fiind chemați să-și aducă și în a- 
ceastă direcție marea lor contri
buție.

Comitetele de partid, majorita-, 
tea organizațiilor de bază au luat 
o .serie de măsuri pentru atrage
rea organizată a agitatorilor în

sprijinul desfășurării campaniei e- 
lectorale. Pe lingă toate cele 20 
puncte de agitație care-și desfă
șoară activitatea în localitățile 
Văii Jiului în Cadrul campaniei e- 
lectorale, au fost repartizați agi
tatori de frunte, cu experiență. 
Pentru desfășurarea unei munci 
politice susținutei și continue la 
punctele de agitație, acestea au fost 
încredințate unor organizații de 
partid care aU un mare număr de 
agitatori cu experiență. Așa de e- 
xemplu, punctul de agitație care 
funcționează în cadrul clubului 
central din Lupeni a fost încredin
țat comitetului de partid al minei 
din localitate; del de Ia școala de 
8 ani nr. 1 — comitetului de partid 
de Ia I.I.S. Viscoza. Fste necesar 
ca organizațiile de partid cărora U 
s-au încredințat puncte de agitație 
să asigure la acestea, pe bază de 
program, o activitate continuă, a- 
tractivă. In orașul Lupeni și în alte 
localități, în fiecare circumscripție 
electorală au fost repartizați cite 
5—6 agitatori. Această măsură este 
importantă deoarece activînd în ca
drul acelorași circumscripții pînă 
la sfîrșitul campaniei electorale, 
agitatorii au posibilitatea să cunoas
că temeinic problemele care-i preo
cupă pe cetățenii circumscripțiilor 
electorale respective, să-i ajute să 
organizeze acțiuni gospodărești, 
să-i atragă în număr mare la ac
țiunile consacrate pregătirii alege
rilor.

In majoritatea localităților Văii 
Jiului au avut loc, în ultimele zile, 
plenare ale agitatorilor în care a- 
ceștia au fost instruiți asupra sar
cinilor ce le revin în cadrul cam
paniei electorale. La plenara de in- 
stiuire din orașul Lupeni, în cadrul

(Continuare în pag. 3-a)
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• Răspunsurile Iui N. S. Hrușciov la întrebările ziarului 

Popular".
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• Cu un milion tone de ciment mai mult decît în S.U.A.
• Pe șantierul celui mai mare aeroport din U.R.S.S.
• In Japonia ninge de 15 zile.

din Valea Jiului. Cu ajutorul lor
Pe poarta Uzinei de reparat utilaj minier din Petroșani ies zii nic zeci de utilaje ■ șl piese de 

harnicii noștri mineri sporesc con-schimb pentru exploatările minere
tmuu productivitatea muncii, extrag din abataje cantități însemnate de cărbune în plus. 

Clișeul nostru înfățișează trei muncitori de la U.R.U.M.P. lucrînd 
fugale cu o capacitate de 3000 litri pe minut pentru minele Lonea și

la montarea a două pompe ceniri- 
Aninoasa.
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FRUNTAȘI
9

Colectivul minei Petrila și-a îm
bunătățit simțitor activitatea în 

ultinml timp. Și aceasta ca urma
re a aplicării în viață a unor mă
suri tehnico-organizatorice printre 
care darea în exploatare a noi 
fronturi de lucru precum și o mai 
bună aprovizionare cu vagonete 
goale și materiale a brigăzilor 
niere.

In intervalul 1—28 ianuarie 
abatajele minei 
extrase 820 tone
getic peste' plan. Fruntași pe ex
ploatare sînt minerii sectorului

PE BAZIN Realizările minerilor

mi-

din 
fost 

de cărbune ener-
Petrîla au

Afișarea listelor de alegători
sfaturile populare ale orașelor raionale și comune-

I Jiului s-au încheiat lucrările 
Au fost înscriși pe liste toți 
împlinit vîrsta de 18 ani, sau 

alegerilor inclusiv. Listele vor 
din localitățile în care au Ioc alegeri sînt chemați' 

să verifice dacă au fost înscriși în listele de alegători, să ceară în
dreptarea omisiunilor, înscrierilor greșite sau erorilor pentru a-și pu
tea exercita cu toții dreptul de vot in alegerile de la 3 martie. A- 
gitatorii repartizați la punctele de agitație, pe circumscripții electo
rale, au datoria de a îndruma pe cetățeni spre a verifica înscrie
rea pe listele de alegători, de a-i informa asupra centrelor unde 
se află afișate aceste liste.

Ia toate 
din Valea 
alegători, 

mei, care au 
pînă în ziua .

Cetățenii

lor
de

de întocmire a listelor 
cetățenii, bărbați și fe- 
care împlinesc 18 ani 

fi afișate mîine.

o De multă vre- 
о me, apa Jiului pri. xj
o cinuia necazuri “__ - U- ІЛ
g colectivului de 
g muncă al secției turbine de la 
g termocentrala Paroșerd. In drumul 
g său prin stațiile de preparare a 
g cărbunelui, apa rîului se încărca 
g cu o pulbere fină de cărbune care 
g apoi se depozita în cele trei ba- 
g zine ale turnurilor de răcire ale 
g termocentralei. Stratul de cărbune 
g crescind de la o zi la alta, redu- 
g cea volumul de apă ceea ce 
g semna diminuarea regimului 
g funcționare a turbinelor, deci 
8 rent electric mai puțin. 
g In timpul opririlor, oameni echr- 
8 păți în costume de protecție cu- 
® rățau ore în șir mîlul negricios de 
o ve pereții bazinelor.
® — Nu putem găsi oare vreo
° metodă cu care să venim de hac 
? impurităților ? — șe întrebau шип- 
$ citării secției turbine. La îndem- 
8 
g nul organizației de partid au în- 
8 cepul cercetările. Se purtau apioa- 
8 pe zilnic discuții aprinse. S au 
g făcut zeci de propuneri. Pînă la 
g urmă, în toiul frămîntărilor co-
OO oo ooco ос oo oo oo oo oo oo oo oo oo so оосооооо осоо оо со осоо О'- оооооо СО no oo OOCOOOCO oocooo oo 00 co oooo oo oo oo oo

în
de 

cu-

lective s-a născut și idea cea 
mai bună ; înlăturarea depunerilor 
de cărbune cu ajutorul unor cu- 
renji puternici de apă. Colectivul 
secției nu s-a oprit însă aici. Re- 
zidurile evacuate din bazine în
semna cărbune. Oare nu s-ar pu
tea să-i dăm o întrebuințare 7 
Ce putere calorică o avea ? Răs
punsul l-au dat laboranții chimici. 
Expertiza lor a precizat : 3 500 ca
lorii la kilogram. înseamnă că-t 
vom putea arde în cuptoare, iar 
lunar, Jiul ne va oieri cadou im
portante cantități de cărbune 1 au 
exclamat mulțumiți membrii sec
ției și s-Ш oferit să lucreze ve 
luntar la reamenaiarea celor trei 
bazine de răcire, la construirea 
unor bazine speciale pentru sedi
mentarea cătbunelui adus de Jiu. 
S-a pornit o întrecere pasionata 
între brigăzi. In această între
cere, s-au evidențiat Brîndău Pan- 
tiiimon, Florian loan, Colțun loan 
Si alții. In scurt timp, lucrarea o 
fost terminată. Muncitorii au în-

cepul să evacue--g 
ал / ze Pra^ căr~ fi 

t- bune.' Curenții o 
puternici de apă o 

tiu intrat în funcțiune. Oamenii nu g 
mai coborau în bazinele turnuri- g 
ior de răcire. întregul proces hi g 
drotehnic de evacuare îl dirijau g 
de sus, de pe marginile bazine- g 
lor. Se muncește acum ușor și eu g 
spor. ' Evacuarea s-a terminat în- g 
tr-un timp extrem de scurt. Aceas g 
ta a 1 oferit muncitorilor secției g 
prilej de bucurie. g

Colectivul nostru s-a bucurat și g 
cînd din bazinele special construi- g 
te, cărbunele sedimentat din prima g 
evacuare, a luat drumul pe bande.- g 
transportoare pe gurile cazanelor. g 
Astfel se va obține anual din cele g 

б 
8 
8 
.8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8

trei bazine de răcire o cantitate 
de 4 500 tone de cărbune Acest 
cărbune înseamnă multi kW ore 
de energie electrică atît de nece
sară industriei noastre socialiste.

■ E. cadoul Jiului oferit energeti- 
eienilor dar meritul pentru aceas
ta revine indiscutabil acestor oa
meni harnici și pricepuți.

CRAC IOSIF

III care au dat în plus o însem 
nată cantitate de cărbune. Aici 
brigăzile de mineri conduse de 
Bartok Iosif, Cîșlaru loan și Pur- 
da Constantin au lucrat cu randa
mente de peste 7 tone cărbune 
pe post.

Paralel cu sporirea producției mi
nerii Petrilei acordă o deosebită 
atenție îmbunătățirii calității căr
bunelui. Analizele de laborator a- 
rată că în ac6astălun.l~ cărbunele 
extras de 
Ia are un 
aproape 1 
planificat.

Prin realizările obținute, minerii 
petrileni se află în prezent în fruîi 
tea întrecerii pe Valea Jiului.

colectivul minei Petri- 
conținut de cenușă cu 

la sută mai mic față de

aninoseni
Minerii de la Aninoasa înscriu 

pe graficul de producție noi reali
zări în lupta pentru îndeplinirea 
angajamentelor asumate în întrece
re. Pînă în ziua de 28 ianuarie 
ei au livrat peste prevederile ple
nului 670 tone de cărbune ener
getic. Demn de remarcaj. e făptui 
că și de astă dată cele mai ’ bude 
rezultate le-a dobîndit colectivul 
sectorului I — sector de bază- al 
minei Pe baza > creșterii producti
vității muncii cu 8,6 -la sută, .mi
nerii de aici au dat în plujs peste 
1 000 tone de cărbune de bună 
calitate. In acest sector o rodnică 
activitate desfășoară brigăzile mi
nerilor Ăngheluță Enache, David 
Ioan și Gall Mihai care obțin 
demente cu peste . o tonă de 
bune pe post mai mari decît 
planificate.

ran- 
căr- 
cele

Cărbune cocsificabil peste plan
de Petre Constantin de la abatajul 
frontal 3 est din stratul 3 care a 
trimis la ziuă 1 453 tone cărbune 
peste prevederile planului și- a rea
lizat un randament de 5,07 to
ne/post față de 4,00 tone/post pla
nificat. Și alte brigăzi din secto
rul III de la mina Lupeni au ob
ținut rezultate frumoase. Brigada 
de frontaliști de la abatajul' 1 est 
are o depășire de 1 152 tone căr
bune, iar cea condusă de Ghioancă 
Ioan a ‘ dat din abatajul frontal 
4 vest, în care lucrează, 850 tone 
de cărbune, peste plan.

Sectorul III de la mina Lupeni. 
deținător al steagului de sector 
fruntaș pe Valea Jiului, se menține 
și în acest an în fruntea întrecerii 
cu celelalte sectoare productive 
din bazin. Pînă în dimineața zilei 
de 27 ianuarie, colectivul acestui 
sector și-a depășit sarcinile de 
plan -cu 3 876 tone cărbune coc- 
sificabil. Randamentul realizat pe 
sector este de 2,933 tone/post față 
de, 2,633 tone/post cît este planifi
cat. Dintre brigăzi, cele mai bune 
realizări le-ă obținut cea condusă

piedici de neînvins 
ei au început săpă- 
laboratoare, care va

Pămîntul înghețat, zăpada, frigul nu constituie 
pentru harincii constructori lupeneni De curînd, 
turile la fundația noii școli cu 16 sini de clasă și 
fi ridicată pînă la începutul viitorului an școlar.

IN CLIȘEU: Brig la lui Moceanu Simion, la săparea fundației noii 
școli din Lupeni.



STEAGUL ROȘV

Handbalul din Valea Jiului, pe un drum bun

Cupa 24 Ianuarie66

Printre echipele din Valea Jiu
lui participante la campionatele d = 
categoria A se lumără și acelea 
de handbal In 7 — băieți și fete, 
La băieți, echipa Știința Petroșani 
a adus multe satisfacții Înflăcăra 
ților ei suporteri. Pe teren proptit; 
„băieții" cum 11 alintă suporterii 
n-au fost niciodată învinși Sutu
rile lui Pintea, fentele fraților Drig. 
stingă lui Barabaș, dar mal ales 
jocul tehnic al întregii echipe au 
făcut ca toate formațiile oaspe 
să Încline steagul la Petroșani. 
Spectatorii Iși vor aminti multă 
vreme de victoria la scor asupra 
echipei Dinatno Brașov aflată la a- 
ceea dată pe primul 
respectivă precum și 
cose de prestigiu.

Saltul calitativ In 
nu este intimplător.

loc in seria 
de dlte suc-

jocul echipei
El se dato-

rește unor antrenamente metodice 
temeinice, străduinței de care a 
dat dovadă fiecare jucător in Îm
bogățirea cunoștințelor tehnice, 
precum și aplicarea de tactici adec
vate stilului șl concepției de joc. 
а adversarilor. La toate acestea 
s-a adăugat o mere dragoste față 
de culorile asociației pe care o re 
prezintă, o voință fermă, demnă 
de a fi luată ca exemplu și 
sportivi.

Spre deosebire de băieți, 
de handbal in 7 fete S.S.E. 
șani, a avut o comportare mal pu
țin bună. Acest lucru îl reflectă 
șl locul pe care ea îl ocupă în 
clasament. E drept că echipa, for
mată aproape exclusiv din eleve 
de la Școala medie mixtă din Pe
troșani în vtrstă de 16—17 ani, 
n-are încă rutina necesară întîl-

de alți

echipa 
Petro-

din Lupeni și In special 
nr. 1, precum și ia Vul- 
se practică cu succes și 
in 11 fete. Succesele 

piuă acum în practica-

IN CLIȘEU: Fază de la unu din întilnirile din toamna anului 
ireeut a echipei Știința Petroșani.

Recent, pe pîrtiile din masivul 
„Paring" a avut loc primul con
curs de schi cu caracter regional 
Dotat cu ,,Cupa 24 Ianuarie", con
cursul a fost organizat de către 
U.C.F.S. Hunedoara-Deva cu spri
jinul comisiei orășenești de schi 
din Petroșani.

La acest concurs s-au întrecut 
cei mal buni schiori din asocia
țiile sportive Minerul Lupeni, Pa- 
rinqul Petroșani. Voința Petroșani 
și Siderurgistul Hunedoara. Meta
lurgistul Cugir, deși a confirmat 
participarea, nu в-a prezentat.

Datorită faptului că la acest 
concurs, conform regulamentului, 
flecare asociație a fost obligată 

să prezinte 6 concurenți dintre 
care doi fondiști, doi coborîtori, 
la care s-au mai adăugat și două 
fete (o fondistă și o coboritoare), 
el a pus o sarcină serioasă In fața 
asociațiilor sportive. Măsura a- 
ceasta a U.C.F.S. regional s-a do
vedit bine venită și e bine să fie 
aplicată șl in 
fel comisiile 
vor acorda o 
tru «tragerea 
in practicarea 
de iarnă

Iată pe primii clasați la fiecare 
probă: FOND 10 KM. SENIORI: 
Spicika Emil — Voința Petroșani:

viitor, clei In acest 
asociațiilor sportive 
mai mare grija pen- 
elementuiui feminin 
acestui frumos sport

Ambruș Petru — Minerul Lupeni 
și Ritlșan Abel — Siderurgistul 
Hunedoara,- 5 KM. FOND SENIORI: 
Spicika Emil — Voința Petroșani; 
Ambruș Petru — Minerul Lupeni 
și Tonei Herman <— Hunedoara. 
5 KM. FETE: Katto Terezia — 
Lupeni; Bakos Margareta — Pa
rîngul Petroșani și Gerștembrein 
Margareta — Voința Petroșani. 
SLALOM URIAS SENIORI: Katto 
Adalbert — Lupeni, Munieenu 
Constantin — Lupeni și Lazăr Vic
tor — Parîngul Petroșani. FETE: 
Cioflica Maria — Minerul Lupeni 
și Dengel Utte — Parîngul Petro
șani. SLALOM SPECIAL: Lazăr 
Victor — Parîngul Petroșani; Gers- 
tembreln Andrei — Voința Petro
șani și Munteanu Constantin — 

Lupeni. FETE: Cioflica Maria — 
Lupeni și Dengel Utte — Parîn

gul Petroșani. CLASAMENT PE 
ECHIPE: Minerul Lupeni, Parîngul 
Petroșani, Voința Petroșani și Si
derurgistul Hunedoara, 
pentru a doua oară 
schiorii de la Lupeni 
„Cupa 24 Ianuarie".

Merită să scoatem 
aportul unor tovarăși
Andrei, Edelln Francisc, 
Simion și alții care 
mult pentru 
cursului

Astfel ca, 
consecutiv 
au cucerit

tn evidență
ca

frumoase.

au 
buna reușită

Angher 
Cioflica 
muncit 
a con*

S. BALCH

Ѳ

Spartachiada de iarnă a tinere
tului se bucură de un mare inte
res în rîndurile tinerilor din o- 

raȘul Lupeni. Peste 
au luat parte pînă 
faza pe asociație, 
’«nuarie a. c. au
In orașul nostru întreceri la mai 
multe discipline. Redăm mai jos 
numărul participanților și rezul
tatele Înregistrate :

1800 de tineri
în prezent la 

In ziua de 27 
fost organizate

TRlNTE: Au participat un nu
măr de 30 tineri. CATEGORIA Pt 
NÂ LA 55 KG. : Contoș Vaslle — 
Minerul Iii CATEGORIA PÎNĂ LA 
<1 KG.: Dobre Constantin — Stra
ja» CATEGORIA PlNA LA 68 KG. : 
VMuva Vasile — Minerul II.

ȘAH BĂIEȚI: 1. Sămărtean St
ation — Elevul: 2. Vasia Octavian 
— Casa pionierilor: 3. Popescu 
loan — Straja. ȘAH FETE: 1. Bol
der Cornelia — Casa pionierilor; 
2. Sămănteen Maria — Casa pio
nierilor; 3. Cotlneanu Valeria — 
Casa pionierilor.

TENIS DE MASĂ: 
DUtaitru — Straja; 2. 
— Straja; 3. Nemeș 
pionierilor.

1. Popescu 
Popescu Ioan 
Ioan — Casa

SAN1US SIMPLU

1.

BĂIEȚI; t 
Nemeș Horla; 2. Pera loam 3. O- 
Mvet Tiberiu. SIMPLU FETE: 
Dărămuș Maria; 2. Regul Erika, 3
Cătană Angela. DUBLU BĂIEȚI: 
1 Rene loan, 2. Oraveț Tiberiu. 

DUBLU FETE: 1. Vijulan Maria, 
JL Frătean Flvila. DUBLU MIXT: 
I. Nemeș Horia — Regul Erica.

HaNDBAL 1N 7: Scoale medie 
— Casa pionierilor 9—7; Clasa a 
X-a A — a X-a В 17—17» Straja 
Lupeni — Minerul Vulcan 26—18.

nirilor de prima categorie. Apoi, 
plecarea unor jucătoare de bază, 
indisponibilitatea Duncei Lia In 
poartă au dus la scăderea mora
lului echipei. Totuși, In ultimele 
latllniri s-a văzut o oarecare îm
bunătățire In jocul echipei, iar ti
nerele introduse in formație s-au 
dovedit la nivelul titularelor.

Pași mari în practicarea handba
lului in 7 s-au făcut și la Școlile 
de 8 ani 
la Școala 
can, unde 
handbalul 
dobîndite
rea acestei discipline sportive do
vedesc că handbalul în 7 din Valea 
Jiului se află pe un drum bun. 
Rămîne doar să se persevereze pe 
această cale pentru ca succesele 
să fie și mai

Cu toate realizările, trebuie ară
tat însă că sînt asociații care nu 
acordă atenția cuvenită 'acestei 
discipline sportive. Unde dacă nu 
la Viscoza Lupeni se poate în
chega o echipă de handbal în 7 
fete puternică. Totuși aici nu se 
prea practică această frumoasă dis
ciplină sportivă din cauza delăsă
rii și neglijenței. La Aninoasa au 
existat, de asemenea, 
handbal in 11 băieți și 
puteau să practice și 
în 7. Nu numai că nu
la jocul în 7 ci s-a abandonat și 
cei în 11. E necesar ca peste tot 
unde e posibil să se practice acest 
sport spectaculos, iar la 
ră in fiecare localitate a
lui să existe echipe de handbal. 

-» Sporind numărul echipelor, rldicînd 
necontenit nivelul 
al jocurilor, nu 
că se vor adăuga 
cele anterioare.

echipe de 
fete, care 
handbalul 
s-a trecut

primăva- 
Văii JiU-

©

» Ă T 1 N A J

O inițiativă ce trebuie extinsă
Г

- I

desfășurarea 
aceasta 

Cioflica 
Elemer,

Duminică după-amlază, patinoa
rul Preparatorul din Lupeni a găz
duit un interesant concurs de vi
teză, organizat de asociația spor
tivă Elevul, din cadrul Școlii de 
8 ani nr. 1 din localitate. Dispu
tate In cadrul spartachiadel de 
iarnă a tineretului, Întrecerile au 
avut totodată drept scop desco
perirea și promovarea tinerelor 
talente precum și popularizarea 
în mase a acestui frumos sport.

Numărul mare
(70 
rile 
de 
trei

VI-a B; Voraklemer, clasa
rin, clasa Vl-a В și Peczar 
clasa VI-a E. CATEGORIA
ANI BĂIEȚI: Ceteraș Simion. cla
sa V-a B; Galamboș loan, clasa 
V-a E și Kuczik Nicolae,

CATEGORIA 10—11 ANI

Tibe- 
Felix, 

11—12

clasu
V-a A.
BĂIEȚI: Ocroglici loan, clasa IV-a 
В și Csontoș Ttberlu, clasa IV-a 
B; CATEGORIA 9 ANI BĂIEȚI: 
Klrr Zoltan, clasa Й-а fi si Toth 
Eleonar, clasa Il-a E.

CATEGORIA 12—13 ANI FETE;
Vazonca Cristina,

Otilia, clasa VI-a B; Așțe- 
Marcela și 
VT-a C, ambele în același

clasa Vl-a В

tehnic și tactic 
încape îndoială 
noi succese la

D. CRIȘAN

jos, primii 
categorii: 
ANI BĂ- 

clasa Vil-a

de concurent! 
la număr) a făcut ca Intrece- 
să se desfășoare pe categorii 

virsta. Redăm mai 
clasați ia diferite

CATEGORIA 13—14 
IEȚI ■ Szabo Andrei, 
B; Ilieș loan, clasa ѴІІ-а E și Gros 
Petre, clasa ѴІІ-а B. CATEGORIA 
12—13 ANI BĂIEȚI: Horvath E-

Stroie fljetia

Întrecerile de patinaj vi- 
avut loc un concurs die- 
Fuga cu bomboana in lin-

SW8'

întrecerilor, 
merită laude pro- 

Ioan, Clortea loan, 
Condrea Emil și 
rezultatele bune

- li Ній detâsurare
Numărul mare de participant 

și suecesele obținute în cadiul 
spartachiadei de iarnă se datoresa 
muncii rodnice depuse de către 
organizațiile U.T.M., dar și faptu
lui că profesorii de educație fi
zică s-au preocupat de organiza
rea șl 
Pentru 
fesorii 
Colțan
alții. Cu toate 
obținute pînă acum, trebuie să se 
tină seama că zilele care au mai 
rămas pînă la etapa a doua sînt 

puține In această perioadă e ne
cesar să se sporească preocuparea 
pentru mobilizarea unui număr cit 
mai mare de tineri Ie întreceri, să 
se folosească din plin zilele de 
repaus pentru ca tinerii să parti
cipe în 

întreceri.
număr cît mai mare la

I. SLĂVUȚBANU

☆

gimnastica și pe ph- 
din împrejurimile 

din Lonea șl-au dis-

In sala de 
title de schi 
școlii, elevii 

întîletatea la diferite disci-
dln cadrul Spartachiadel de 
a tineretului. La tenis de 
după patru ore de joc, prt- 
trei locuri au fost ocupate

putat 
pline 
iarnă 
masă, 
mele
în ordine de elevii t 1. Bonea Mi
hai, clasa a IX-a A. 2. Ciocan Iile, 
clasa XI-а, Onlci Mircea, elasa a 
ГХ-а B.

La haltere, primele trei loourl 
au fost oeupate de elevii Bonea 
Mihai, clasa a IX-a A, Jurca Mi
hai, elasa a X-a, Stumer Ernest, 
clasa a IX-a A, iar la schi pe pri 
mul loc s-a clasat elevul Jurca 
Mihai din elasa a X-a.

ȘT. ERNEST 
elev clasa a IX-a A

popice a Echipele feminine 
au pornit

In ziua de 27 ianuarie 1963 s-a 
desfășurat primul joc din cadrul 
campionatului republican pe echi
pe rezervat formațiilor feminine 
Am spus pi imul joc, pentru că 
cealaltă intîlnire dintre Utilajul 
Petroșani și Minerul Vulcan nu 
a avut loc, deoarece formația din 
Vulcan nu s-a prezentat.

La Lupeni, pe arena Minerul, 
eahipa gazdă a Intilnit formația

clasați li s-au inmînat de câ-

întpecepea
din Lonea, care cu acest prilej 
șl-a făcut debutul. Victoria In a- 
ceastă intllnire a revenit fără di
ficultăți celor din 
Ia 1356 p. d

S-au evidențiat:
ir,alia cu 343 p.d.,
și Karacsony Rozalia 341 p.d., iar 
de la oaspete Banu Mafia, Tănă- 
sescu Silvia și Levoi Ida.

Lupeni cu 1942

Viadiceanu A-
Loi Susana 342

Deak 
leanu
clasa 
timp.

După 
teză a 
tractiv.
gură. Pe primele trei locuri s-au 

clasat In ordine: Gros Petre. Pre- 
cup Ioan și Riti Traian. Primi
lor
tre conducerea școlii diplome și 

' bomboane. Au mal fost premiați, 
de asemenea, pentru bună com
portare elevii Nagy Carol, Fedrok 
loan și Iacob Alexandru.

Inițiativa conducerii Școlii de 8 
ani nr. 1 din Lupeni de a orga
niza asemenea concursuri s-a do
vedit 
ca și 
să o

buna $1 
alte școli 
urmeze.

utilfi.
din

I.

Ar fi bine
Valea Jiului

C1ORTEA

1NT1LN1RE LA CABANĂ
La atelierul electric ai U.S. Vis- 

coza Lupeni, schimbul l era pe 
stîrșite. Era slmbătă. Conștiincioși. 
electricienii Drăgan Mihai și Ha
ber Carol iși finisau ultimele lu
crări. Din cind in cind ei se pri
veau in tăcere. Erau Înțeleși să-și 
petreacă duminica Împreună Su
netul sirenei care anunța siîrșitut 
schimbului avea parcă un timbru 
mal melodios pentru ei. După 2 
ore se reintilneau ia locui de dina
inte stabilit. Conform înțelegerii 
ei urcau ia cabană. Haber, artist 
amator pasionat șl talentat, avea 
cu el un alt prieten nedespărțit 
— acordeonul.

In acea zi, alți numeroși oameni 
al muncii din Lupeni, iubitori ai 
sportului de iarnă Înfruntau gerul 
urclnd spre cabana Straja.

Noaptea lși lăsă in liniște vălul 
ei întunecat peste întinderile albe 
Orașul minerilor se zărea in vale 
ca "ti covor de lumini așternut

de-a lungul Jiului, dar forfota lui 
caracteristică nu se mai auzea. 
Liniștea solemnă a pădurii era tul
burată din clnd in clnd de cite 
un copac ce troir.ea sec șf de 
chiotele turiștilor ce se aviniau 
curajoși spre înălțimi. Focul inimi
lor lor tinere nu putea ii stins 
de gerul strașnic.

Din pădurea aromată a brazilor 
incărcați cu 2ăpadă pufoasă se. 
iviră pe neașteptate lumniile caba
nei. Cabanierul, fostul miner Pav
lovsk! Emil. Iși lntimpină oaspeții 
călduros, cu tradiționalul salut 
„Bine ați venit".

Noii sosiți erau așteptați. La in
trarea in sala de mese, au lost tn- 
tîmpinați cu strigăte de bucurie 
Orchestra etc. completă odată cu 
sosirea 
chitara 
miinile 
artiști
atmosfera.

se ale primului tango începea sdr- 
bătorirea evenimentului. O țintiră 
iată a unui miner, iși sărbătorea 
majoratul, virsta de aur a tinereții. 
Jocurile, voia bună, se prelungiră pi. 
nd tîrziu, clnd oboseala urcușului 
Începea să-și spună cuvintul in- 
domnind oaspeții spre camerele 
încălzite si confortabile.

A doua ri pe pîrtia de schi în 
trumusețată de timpul 
cătușui Baczony 
miner 
Mihai, 
ghe și 
nicieni

însorit, lă- 
losif, maistrul 

inginerul Biro 
lonescu Gheor- 

muncitori și teh-

acordeonistulul. Acordeonul, 
și castaneteJe, minuite de 
bătătorite aie muncitorilor 

amatori, insuilețeau plăcut 
tn sunetele armonica-

On Ioan, 
strungarul 
mulți alți 
apreciați in producție cen

tru rezultatele bune pe cate e 
obțin, se fntllnirâ cu alte grupuri 
de oameni at muncii venifi sd-și 
petreacă ia cabană ziua de odih 
nd. Aerul curat, de munte, sportul 
in aer liber, cabana confortabilă 
peisajul pitoresc sînt lucruri cate 
atrag irezistibil.

S. VIOREL
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Alegeri in gripele sindicale 
la mina Lnpcnl

In fruntea grupelor sindicale 
cei mai vrednici mineri

In aceste zile ia sectoarele mi
nei Lupeni au loc adunări de dări 
de seamă și alegeri In grupele sin
dicale. Pînă in prezent au fost ți
nute peste 100 de adunări de 
dări de seamă și alegeri. In frun
tea grupelor sindicale au fost a- 
Ieși cei mai vrednici mineri, aju
tori de mineri, vagonetari și me
canici, oameni care se bucură de 
aprecierea colectivelor din care' 
fac parte. De exemplu, in grupa 
sindicală din stratul 18 vest, sec
torul IV B, unde nu de mult s-a 
introdus plugul de cărbune, mem
brii de sindicat au ales ca orga
nizator de grupă pe minerul frun
taș Ghioancă Sabin, iar în fron
talul din stratul 18 est, a fost ale» 
ca organizator de grupă șeful de 
brigadă Lucaci Andrei. In abata- 
j< s frontale din stratele 8 și 9. 
sectorul I B, ca organizatori ai 
grupelor sindicale au fost aleși 
minerii șefi de brigăzi Marton Dio-, 
nisie. Băcanu Sava și alți fruntași 
în lupta pentru cărbune mai mult 
și de bună calitate,

Propuneri pentru 
îmbunătățirea muncii

Membrii de sindicat din sectoa
rele IV А, ѴШ, IX s-au adunat 

/"zilele trecute pentru a-și analiza 
^activitatea și a alege noile active 
'obștești ale grupelor sindicale. 
Dările de seamă prezentate de 
organizatorii grupelor sindicale au 
oglindit activitatea rodnică a mem
brilor de sindicat pentru îmbună
tățirea continuă a procesului de 
producție. In discuțiile purtate pe 
marginea dărilor de seamă, mem
brii de sindicat au venit cu pro
puneri menite să contribuie la 
creșterea productivității muncii, la 
realizarea de economii și întări
rea disciplinei in muncă. Tovară
șii Dobay Ioan, Popete loan, Fur- 

' dul Petru din sectorul IV A, Radu 
Ioan, Bondoc Constantin, Miclea 
FJorian din sectorul IX și alții 
au propus ca viitoarele consfă
tuiri de producție ale grupelor 

.'sindicale să constituie adevărate 
“Schimburi de experiență îhtre bri
găzile de mineri, iar Ia ordinea 
de zi a consfătuirilor să figureze, 
mai des problemele legate de or
ganizarea muncii în subteran, de 
Îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de producție și a angajamentelor

luate de întrecere de către bri
găzile de mineri.

O bună parte din cele 30 pro
puneri făcute în adunările de dări 
de seamă și alegeri în grupele 
sindicale din sectoarele mai sus 
amintite se referă la îmbunătăți
rea activității cultural-educative și 
de asigurări sociale, organizarea 
mai temeinică a timpului liber al 
oamenilor muncii.

fiind comitetul de secție 
nu este la înălțimea sarcinilor

Dacă majoritatea comitetelor de 
secție din sectoarele minei Lupeni 
se preocupă cu răspundere de 
buna desfășurare a alegerilor în 
grupele sindicale, nu același lucru 
poate fi spus despre comitetul de 
secție din sectorul II al exploa
tării care amină alegerile de la o 
zi la alta. Din cele 17 grupe sin
dicale în care trebuiau terminate 
alegerile pînă la data de 22 ia
nuarie a. c., comitetul de secție 
a organizat numai 3 adunări de 
alegeri. Acest lucru se datorește 
faptului că tov. 
vel, președintele 
secție, nu a tras 
acei membri ai 
nu au respectat 
tic cu privire la

Se impune ca biroul organiza
ției de partid să analizeze fără 
întîrziere 
în 
să 
de

Drîmboreanu Pa- 
comltetulul de 

la răspundere pe 
comitetului care 

planul calendaris- 
alegeri.

desfășurarea 
grupele sindicale din 
tragă la răspundere 
secție pentru slaba

alegerilor 
sector șî 
comitetul 

activitate.
AVRAM MICA

la

Lonea se numără printre lo
calitățile Văii Jiului In care 
s-au construit în anii puterii 
populare cartiere noi cu blo
curi moderne.

Iarna, Inveșmlntind în ză
padă meleagurile noastre, dă 
noilor cartiere și mai multă 
frumusețe.

Agitatorii — participant activi 
pregătirea alegerilor de la 3 martie

(Urmare din pag. l-a)

căreia 
tarul 
partid, 
gltotorilor in campania electorală. . 
au participat circa 500 de agitatori. 
La Aninoasa, comitetul de partid 
ol minei a instruit, odată cu agi
tatorii, șt organizatorii grupelor de 
partid pe blocuri și străzi, pentru 
ca șl aceștia să participe efectiv- 
Ia sprijinirea activității

Paralel cu acțiunile 
pînă acum, comitetele 
de partid trebuie să 
pentru ca organizațiile 
din cartiere, colectivele lor de a- 
gitatori să participe mai activ la

tovarășul Dan Vaier, secre 
comitetului orășenesc de 
a vorbit despre sarcinile a-

agitatorilor, 
întreprinse 

orășenești 
ia măsuri 

de partid

susținerea acțiunilor care au loc 
în cadrul campaniei electorale. De 
asemenea, trebuie intensificată ac
tivitatea agitatorilor din comunele 
Banița, Iscroni și Cimpu ÎUi Neag.

Agitatorii sînt chemați ca în pe
rioada de pregătire a alegerilor să 
muncească cu toată răspunderea, 
cu pasiunea care-i caracterizează, 
pentru popularizarea realizărilor 
regimului nostru democrat-popular, 
pentru mobilizarea cetățenilor la 
acțiunile întreprinse fn cadrul cam
paniei electorale, pentru pregăti
rea cu succes a sărbătorii de la 3 
martie, cfnd cetățenii din orașele 
raionale și comunele noastre îșl vor 
alege noii deputați fn sfaturile 
populare.

o--------
în Editura politică au apărut:

O. N. U.Transmitem de la
176 pag. 2,80 lei de E. PREDA

Lucrarea oferă o amplă imagine 
a activității desfășurate de țara 
noastră în Calitate de membră a 
O.N.U., activitate reprezentînd o 
expresie a liniei generale pe care 
statul nostru, alături de celelalte 
țări ale sistemului socialist, o pro
movează în domeniul politicii ex
terne.

După o parte introductivă, în 
care este prezentată activitatea de
legației R.P.R., condusă de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
sesiunea a 15-a a Adunării Gene
rale a O.N.U., autorul reliefează 
poziția țării noastre in principalele 
probleme ale vieții internaționale, 
pentru a trece apoi, în ultima 
te a lucrării la analiza celor 
importante inițiative avute

Helsinki 1962
88 pag.

R.P.R.,

statului

par- 
mai 

de

inițiative reprezentînd o 
contribuție proprie în lupta pentru 
triumful ideilor coexistenței paș
nice.

Prezentînd activitatea
nostru în contextul general al pro
blemelor ce stau în fața O.N'.U., 

autorul oferă o imagine mai largă 
a modului în care funcționează 
acest înalt for mternațfbnal, a fe
lului în care se confruntă în 
O.N.U. cele două linii în politica 

internațională: linia apărării con
secvente a păcii, urmată de țările 
socialiste și sprijinită de majori
tatea țărilor independente, de for
țele păcii din întreaga lume și li
nia războiului rece, a cursei înar
mărilor, promovată de puterile im
perialiste.

Intîlnirea tinereții lumii
2,25 lei

for-

Din activitatea
In cursul anului trecut, ac

tivitatea Consiliului orășenesc 
A.R.L.U.S s-a îmbunătățit simți

tor. ca urmure a mai bunei orga
nizări șl a muncii desfășurate de 
către membrii consiliului. In cen
trul atenției Consiliului orășenesc 
A.R.LU.S. Petroșani cit și a co
misiilor din întreprinderi și insti
tuții a stat organizarea de expu

neri privind popularizarea științei 
și tehnicii sovietice și a realizări
lor obținute de Uniunea Sovietică 
pe drumul construcției desfă
șurate a comunismului. Comisiile 
A.R.L.U.S., în colaborare cu con
ducerile cluburilor muncitorești au 
organizat numeroase expuneri pe 
teme ca: „Asaltul universului", 
„Zborul in eosmos", „Minerii so
vietici In lupta pentru mai mult 
cărbune", „U.R.S.S, în 1980". „Gi- 
ganți ai industriei sovietice" și al
tele. Expunerile au fost ținute de 
activiști de partid și de stat, de 
specialiști bine pregătiți si docu
mentați ca dr. Pascu Dumitru, dr. 
Martinovici M.. ing. Lupșa I., ing. 
Horai Carol, ing. Pătrașcu Gh. și 
alții. Manifestările organizate pe 
aceste teme -<? cifrează la 50, la 
•le participind peste 7000 de oa
meni ai muncii.

Un alt ciclu de expuneri a fost 
initiat pe tema : „S3 cunoaștem o- 
mul sovietic si preocupările sale"

La cele 26 de expuneri ținute pe 
această temă la Uricani. Vulcan 
Aninoasa si în celelalte centre 
miniere din Valea Jiului, au par- 
ticipat peste 5600 de persoane

Consiliului orășenesc A.R.L.U.S
O altă latură a activității con

siliului, a constituit-o munca cul- 
tural-politică de masă. In scopul 
cunoașterii de către oamenii mun
cii din Valea Jiului a artei so
vietice, a operelor și lucrărilor 
unor mari scriitori contemporani 
din U.R.S.S., s-au ținut diferite 
expuneri privind dezvoltarea artei 
și literaturii In Uniunea Sovietică. 
In acest sens, au fost organizate 

mai multe seri literare, recenzii, 
prezentări de Cărți, audiții muzi
cale și altele.

Așa a fost, de pildă, seara lite
rară organizată la Vulcan pe te
ma : „Eroi ai construcției desfășu
rate a comunismului oglindiți în 
literatură", la care au participat 
peste 300 de auditori.

Pentru pionieri și școlari au 
fost ținute expuneri despre viața 
$i activitatea eroilor „Tinerei 
gărzi", a comsomoliștilor, a pio
nierilor și școlarilor sovietici.

Tradiționala sărbătoare ~ Luna 
prieteniei romino-sovietice — a 
constituit pentru oamenii muncii 
din Valea Jiului un bun prilej 
a-și manifesta prietenia fată 
poporul sovietic, constructor 
comunismului.

Manifestările cultural-politice
masă organizate in cadrul „Lunii 
prieteniei romino-sovietice" au fo«t 
în număr de 134, Ia care au par
ticipat 21 400 de oameni ai mun
cii. Ele au constat din simpozioa
ne. seri 
țări de 
ecpoziții.

de 
de 
al

de

literare, recenzii, prezen- 
cărți, fotomontaje, foto- 

expozitii de cameră și

reușita manifestărilor 
în cadrul „Lunii prie

s'1 o contri-

altele. La 
organizate 
teniei romino-sovietice' 
buție de seamă au adus comisiile 
A.R.LU.S. din întreprinderi și in
stituții și cluburile muncitorești, 
prin prezentări de programe ar
tistice.

In scopul cunoașterii limbii ru
se de către cît mai multi oameni 
ai muncii din Valea Jiului, au 
fost organizate 10 cursuri popu
lare de limba rusă, frecventate de 
162 de cursanți.

Asemenea cercuri au 
nat în condițiuni bune 
teni, U.R.U.M.P., I.F.E.T. 
Alimentara și mai slab 
nai, C.CVJ-. I.L.L.

Deși Consiliul 
A.R.L.U.S. Petroșani a 
zultate bune în anul 
tivitatea sa au existat 
suri. Astfel, nu s-a respectat 
totdeauna graficul de ședințe 

graficul de depla- 
pentru a Ie ajuta

Lucrarea înfățișează Intr-o 
mă atractivă un tablou însuflețitor 
al desfășurării celui de-al 8-lea 
Festival Mondial al Tiriertului și 
Studenților pentru pace $1 prietenie.

Intr-un stil viu, este redată im
portanța Festivalului pentru mobi
lizarea tinertului lumii la lupta 
pentru pace.

in carte sînt prezentate cele mai 
importante manifestări ale delega
ției tinerilor din țara noastră la 
Festival, se arată contribuția pe 
care Festivalul a adus-o la pro
movarea ideilor nobile ale 
tenței pașnice între statele 
rînduiri sociale diferite.

coexîs-
cu o-

Hohenzoiiernii
86 pag.

în Romlma
1,95 lei

funcțio- 
la Bărbă- 
și O.C.L. 
la tribu-

și altele.
orășenesc 

obținut 
1962, în 
și unele

re- 
ac- 
lip- 
in- 
ale

biroului și nici 
sări la comisii 
în muncă.

Invătînd din 
trecut, din lipsurile constatate. în 
acest an Consiliul orășenesc 
A.RLU.S. și-a întocmit din timp 
un plan bogat de activitate, plan 
care însă va trebui urmărit în per
manentă pentru a fi îndeplinit. Se 
impune de asemenea, ca pentru 
îmbunătățirea muncii în noul an. 
să-și aducă contribuția toți mem
brii consiliului, controlînd șî spri
jinind permanent felul cum își 
desfășoară activitatea comisiile 
A.R.L.U.S.

experiența anului

Lucrarea dezvăluie pe baza unui 
bogat material documentar, rolul 
nefast jucat de dinastia de Hohen- 
zollern in viața poporului romln 
în decursul celor 80 de ani ai 
existenței sale în Ronarînia. Tot
odată, autorii acestei lucrări re

levă unele dintre cele mai 
tante episoade ale luptei antimo
narhice a maselor populare din 
țara noastră, luptă care a culmi
nat cu răsturnarea monarhiei în 
decembrie 1947 și proclamarea Re
publicii Populare Romine,

rmpor-

ANUNȚ 

COMBINATUL CHIMIC CRAIOVA 
Calea Lenin nr. 120 — Telefon nr. 43.80 

ANGAJEAZĂ
Ingineri și tehnicieni I construc
tori, ingineri și tehnicieni I insta

latori.
Solicifanfii *e vor prezenta personal la se

diu! combinatului — serviciul personal —• învi- 
tâmînt.
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МАЛ
milion tone de ciment 
mult decît în S.U.A.

Declarafia C.C. al P.C. 
din Germania

răz- 
pace

Mi-

„în lupta împotriva dictaturii 
pentru lichidarea bazelor 
străine de pe teritoriul 

lor, pentru triumful poli- 
pace și democrație", 
declarat că „restabilirea

MOSCOVA 27 (Agerpres). TASS 
transmite:

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a răspuns la trei întrebări puse de 
redacția ziarului democrat spaniol 
„Espana Popular".

Răspunsurile sînt publicate în 
numărul din 27 ianuarie al ziarului 
„ Pravda".

Șeful guvernului sovietic a urat 
oamenilor muncii din Spania suc
cese
fasciste, 
militare 
patriei 
țicii de

El a
democrației in Spania ar constitui, 
în mod evident, un aport însem
nat la lupta comună a popoarelor 
Europei pentru destinderea încor
dării. dezarmare generală, pentru 
pace și democrație"..

N. S. Hrușciov a subliniat că 
poporul sovietic va continua și pe 
viitor să-și manifeste solidaritatea 
gu lupta curajoasă a poporului 
spaniol. împotriva fascismului.

„Lupta poporului spaniol pentru 
libertăți democratice este strîns 
legată de lupta maselor largi îm-

potriva reacțiunii, împotriva 
boiului termonuclear, pentru 
în lumea întreagă".

Președintele Consiliului de 
niștri al U.R.S.S. a declarat că ba
zele americane au fost create și 
se creează nu pentru a apăra Oc
cidentul de pretinsa „agresiune 
comunistă", ci pentru a pregăti un 
atac împotriva lagărului socialist. 
„Nici Uniunea Sovietică, și nici 
alte țări socialiste nu au avut și 
nici nu au vreo pretenție terito
rială sau alte pretenții față de 
Spania".

Relevînd că în planurile lor de 
atac asupra Uniunii Sovietice for
țele agresive ale Occidentului a- 
cordă un rol însemnat și bazelor 
militare din Spania, N. S. Hrușciov 
a subliniat: „Cercurile guvernan
te din Spania, care au pus la dis
poziție teritoriul țării pentru baze 
americane, creează prin aceasta o 
primejdie uriașă pentru Spania în 
cazul izbucnirii unui război ter
monuclear. In stadiul
dezvoltare a tehnicii militare e- 
xistența bazelor aflate sub control 
străin pe teritoriul Spaniei poate 
să pună în primejdie însăși exis
tența poporului spaniol".

©---- --------

MOSCOVA 28 (Agerpres).
Producția de ciment în U.R.S.S. 

a fost în anul 1962 de 57 300 000 
de tone, cu 1 000 000 de tone mai 
mult decît în S.U.A. — anunță 
TASS. Producția de ciment pe cap 
de locuitor a crescut într-un an în 
U.R.S.S. cu 11 la sută, iar în S.U.A. 
cu 2 la sută.

Aceste sucise au fost obținute 
datorită folosirii unor linii tehno
logice puternice în cadrul fabrici
lor de ciment existente și al celor 
nou construite. Anul trecut au in-

trat în funcțiune 22 de cuptoare 
rotative cu o înaltă productivitate.

Automatizarea unor procese ea 
arderea clincherului, concasarea 
materiei prime și a cimentului, și 
a altor procese a permis să se 
treacă la unele fabrici la automa
tizarea complexă.

Anul acesta, Uniunea Sovietică 
va produce peste 63 000 000 de 
tone de eiment. Aproximativ 60 la 
sută din producție o Gonstituie ci
mentul Portland de calitate supe
rioară.

о
Pe șantierul celui mai mare aeroport 

din U ~ ~R. S. S

actual de

Redeschiderea stației antarctice 
Vostok

de aviație al expediției sovietice. 
„IL-14" a zburat deasupra convo
iului de autotractoare și sănii, ca
re înaintează în prezent spre re
giunile centrale ale continentului 
și deasupra stației Komsomolskaia, 
care și ea a fost redeschisă re
cent. După 5 ore 23 minute cei 
cinci exploratori polari au aterizat 
la stația Vostok. Exploratorii po
lari și membrii echipajului au re
deschis stația, iar avionul s-a îna
poiat la Mirnîi.

ierni la

Vostok 
de 410

sovietice
MIRNÎI 28 (Agerpres). — TASS 
A fost redeschisă stația antarc

tică sovietică Vostok, situată în re
giunea polului geomagnetic sud și 
a polului terestru al frigului. A- 
colo au sosit cinci exploratori po
lari în frunte cu Vasili Sidorov, 
care a mai petrecut două 
polul frigului.

Stația intracontinentală 
este situată la o distanță
km. de țărmul Mării Davis, la o 
altitudine de 3 500 metri deasu
pra nivelului mării. Acolo a fost 
înregistrată temperatura cea mai 
scăzută a aerului —88,3 grade C. 
Reluarea activității la această sta
ție greu accesibilă este legată de 
efectuarea cercetărilor științifice în 
cadrul apropiatului An Internațio
nal al Soarelui Calm.

Vineri la ora 3,20 (ora Mosco
vei) de la observatorul sud-polar 
Mirnîi a decolat un avion bîmo- 
tor „IL-14". Aeronava a transpor
tat spre stafia Vostok pe Alexandr 
Marcenko, erou al Uniunii Sovie
tice, . comandantul detașamentului

. ■ _=©=------

MOSCOVA 28 (Agerpres).
Pe șantierul celui mai mare ae

roport din U.R.S.S., Domodedovo 
de lîngă Moscova, a fost înche
iată „etapa betonului armat".

Domodedovo va rivaliza cu ae
roportul Idlewild din New York, 
considerat cel mai mare aeroport 
din lume. Noile „porți aeriene" 
ale Moscovei vor putea face față 
tranzitului a 3 000 de persoane pe 
oră. Aerodromul se află la 44 km. 
sud-est de Kremlin. De aici vor 
pleca principalele linii aeriene ca
re vor lega Moscova de Siberia, 
Kazahstan și Orientul îndepărtat.

Primul avion de călători va 
zbura de pe pista aeroportului la 
sfîrșitul acestui an.

Aerogara cu patru etaje, cu o 
lungime de jumătate de kilome
tru, pare o miniatură în cîmpia 
nesfîrșită. Clădirea va deveni deo
sebit de elegantă atunci cînd be
tonul armat, va fi îmbrăcat în a- 
luminiu și sticlă. Aici vor fi fo-

de fotbal.
a șase

se vor 
avioane

losite 2 ha. de sticlă, cantitate su
ficientă pentru acoperirea 
terenuri

De peronul aeroportului
putea apropia simultan 14
TU-104, AN-10, TU-114, fiecare din 
ele putînd transporta peste 100 de 
persoane. I

to Japonia ninge 
de 15 zile

MOSCOVA. — La clubul „Oră
șelului stelar", așa se numește lo
cul unde trăiesc și învață piloții 
cosmonauți sovietici, a avut loc 
o reuniune consacrată aniversării 
creării acestui colectiv de cerce
tători ai spațiilor cosmice.

Seara, piloții cosmonauți au a- 
vuț oaspeți. In fața lor a luat cu- 
vîntul primul cosmonaut din lume 
Iuri Gagarin. Apoi Pavel Popovici 
și-a împărtășit impresiile asupra 
recentei vizite în Cuba.

cuvînt al Ministerului de Război 
al Angliei a anunțat că 2 000 de 
soldați aparținînd rezervelor stra
tegice ale armatei britanice se a- 
flă în stare de alarmă 
de sîmbătă, fiind gata 
spre 'Extremul Orient.

incepînd 
să plece

subliniază că tratatul 
Paris între Adenauer și 

exprimă interesele de 
monopolurilor vest-ger-

comune, în
tăritor socia-

de colaborare

BERLIN (Agerpres).
Intr-o declarație transmisă prin 

postul de radio „Deutscher Frei- 
heitssender 904", C.C. al P.C. din 
Germania 
semnat la 
de Gaulle 
clasă ale
mane și franceze din industria de 
război. El este întemeiat pe pla
nurile lor agresive 
dreptate împotriva 
liste.

Calificînd tratatul
între R.F. Germană și Franța drept 
înjghebarea unei axe militare Bonn- 
Paris, C.C. al P.C. din Germania 
declară că guvernul francez inten
ționează să primească din partea 
R.F. Germane mijloacele financia
re necesare înarmării atomice. La 
rîndul său, Adenauer speră ca pe 
această cale să dobîndească arma 
atomică pentru ca, cu ajutorul ei, 
să-și intensifice acțiunile revan
șarde și agresive.

In declarație se arată că atît 
Adenauer cît și de Gaulle caută 
în același timp în tratatul lor o ie
șire din greutățile crescînde 
care se lovesc în promovarea 
liticii lor interne.

Descoperirea a două grupuri 
de contrarevoluționari în Cuba

HAVANA 28 (Agerpres).
Organele securității de stat au 

descoperit în provincia Oriente 
două grupuri de contrarevoluțio
nari, care erau centre pentru co
ordonarea activității 
subversive în Cuba.

Unul din grupuri 
conducerea directă a 
trale de Investigații 
lălăit avea legături
mentul bazei maritime 
mericane Guantanamo.

Asupra contrarevoluționarilor a- 
restați s-au descoperit o mare can
titate de arme; substanțe explo
zive, precum și aparate de radio- 
recepție și radio-emisie.

de spionaj și

acționa sub 
Agenției Cen- 
a 
cu

S.U.A., ce-
Comanda- 

militare a-

de 
po-

Deși aceste centre diversioniste 
de ; spionaj acționau independent 
unul de celălalt, după cum au de
clarat Ia interogatoriu conducăto
rii lor, scopurile ambelor centre 
erau aceleași, și anume: culege
rea de informații asupra obiecti
velor militare, asupra amplasării 
trupelor și tehnicii nfllitare, coor
donarea activității și sprijinirea 
bandelor contrarevoluționare, lichi
darea persoanelor devotate revo
luției și desfășurarea propagandei 
contrarevoluționare, desfășurare^ de 
pregătiri- pentru 
gresiuni militare

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

cazul unei noi a» 
împotriva Cubei.

Interviul secretarului de sfat american 
Dean

(Agerpres). —

TOKIO 28 (Agerpres).
De peste 15 zile ninge aproape 

fără întrerupere pe litoralul de 
vest al Insulei Honsiu. Grosimea 
stratului de zăpadă a depășit doi 
metri și într-o regiune din prefec
tura Fukui zăpada a acoperit pă- 
mîntul cu un strat de peste patru 
metri. O asemenea zăpadă pe a- 
cest litoral nu a mai fost de peste 
80 de ani. Sînt 69 de morți, peste 
100 de răniți și dispăruți fără 
mă, aproximativ 1 500 de case 
rîmate.

Aproape pe întregul litoral
vest a fost întreruptă circulația 
feroviară și auto. Multe trenuri 
nu au mai ajuns la locul de des
tinație, înzăpezindu-se pe drum.

—=©=—

Epidemie de holeră 
în Filipine

MANILA 28 (Agerpres).
Corespondentul din Manila

agenției И.Р.І., anunță că 117 per
soane au încetat din viață din cau
za epidemiei de holeră care a iz
bucnit în insula Palavan (partea 
de sud-vest al Filipinelor). înce- 
pînd din luna 
cut’ în insula 
gistrat 148 de 
momentul de 
în descreștere.

față de încercările Marii 
de a adera la Piața comu- 
determinat o anumită izo- 
guvernului francez în ca-

ur- 
dă-

de

al

noiembrie anul tre- 
Palavan s-au înre- 
cazuri de holeră. In 
față epidemia este

PARIS. — Contradicțiile inter- 
OGcidentale provocate de opoziția 
Franței 
Britanii 
nă au 
lare a
drul alianței atlantice Dintr-un co- 
mentar al agenției Associated Press 
reiese că guvernul francez caută 
să iasă din această izolare, încer- 
cînd să-și găsească noi aliați în 
regimurile dictatoriale ale lui 
Franco și Salazar.

HAVANA. — Institutul național 
pentru reforma agrară din Cuba 
a organizat o consfătuire în pro
blemele zootehniei. Participanții 
la consfătuire au făcut un bilanț 
pe anul care a trecut și au ana
lizat sarcinile care revin în 1963 
in domeniul dezvoltării 
O deosebită atenție a 
dată furajelor ca bază 
tării continue a acestei 
portante a economiei.

zootehniei. 
fost acor- 
a dezvol- 

ramuri im-

BRUNEI. — Agenția 
latează că unități de parașutișți a- 
tașate trupelor britanice din Bru
nei au fost lansate de urgență în 
regiunile de junglă din Borneo de 
nord pentru a face față unei se
rioase recrudescente a răscoalei 
care a izbucnit în decembrie în 
coloniile britațnice din Borneo de- 
ngrd.

In același timp, un purtător de

Reuter re-

BERLIN. — Tribunalul 
dul Dortmund (R.F.G.) a condamnat 
la zece luni închisoare pe H. Haren 
din Detmold, pentru că în anii 1960 
și 1961 a organizat călătorii ale unor 
cetățeni vest-germani în R.D.G. 
Aceste călătorii, întreprinse cu sco
pul de a vizita tradiționalele tîr- 
guri de la Leipzig, au fost consi
derate de tribunal, în mod cu to
tul nejustificat, drept „ostile con
stituției".

din lan

NEW YORK 28 
TASS transmite :

La 27 ianuarie 
stat al S.U.A., Dean Rusk, a acor
dat un interviu 
mentatori dintre 
pali în domeniul 
tionale. Interviul 
de compania de 
tional Broadcasting System".

Răspunzînd la întrebarea referi
toare la perspectivele interzicerii 
experiențelor nucleare, Rusk 
că S.U.A. speră eă se va 
la o înțelegere cu Uniunea 
tică în privința acordului

secretarul de

mai multor co- 
cei mai princi- 
politicii interna- 
a fost transmis 
televiziune „Na-

experiențelor

că acest acord 
măsuri efecti- 
a susținut că

NEW YORK. — Tinzînd să atra
gă pe aliații lor europeni din 
N.A.T.O. în crearea așa-numitelor 
forțe nucleare multilaterale „de 
reținere", S.U.A. au elaborat Un 
nou plan. Noul plan constă în a- 
ceea că S.U.A. vor propune, pro
babil, Italiei, Germaniei occidenta
le și altor parteneri din N.A.T.O., 
să cumpere șase submarine înzes
trate cu rachete „Polaris". Se pre
supune că echipajele submarinelor 
vor fi alcătuite din marinari apar- 
ținînd cîtorva țări.

BANGKOK. — La 28 ianuarie 
s-a deschis la Bangkok sesiunea a- 
nuală a Comitetului pentru comerț 
al Comisiei economice O.N.U. pen
tru Asia și Extremul 
re participă aproape 
zentanți din diferite 
Uniunea Sovietică.

Orient, Ia ca-
100 de repre- 
țări, inclusiv

LISABONA. 
studenți 
Lisabona 
nuarie 
politicii
le universitare.

Peste 1 000
de la Universitatea 
au organizat la 27 

o manifestație împotriva 
guvernului în probleme-

de 
din 
ia-
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a spus 
ajunge 
Sovie- 
referi-
-----e

Rusk
tor la interzicerea 
nucleare.

Rusk a declarat 
trebuie să prevadă 
ve de control. El
cele două-trei inspecții la fața lo
cului, propuse de Uniunea Sovie
tică, nu ar fi suficiente.

O parte considerabilă a inter
viului lui Rusk a fost consacrată 
răspunsurilor la întrebările privind 
ascuțirea contradicțiilor în N.A.T.O. 
Rusk și-a exprimat speranța că 
„relațiile strînse" dintre țările vest- 
europene, între Europa occidentală 
și S.U.A. predomină. El a cerut să 
fie sporite din nou forțele N.A.T.O.

Recunoașteri
WASHINGTON 28 (Agerpres).
Așa-numitul comitet Mansfield 

însărcinat de președintele Kennedy 
de a examina la fața locului situa
ția din Europa și în special, evo
luția problemei germane a dat pu
blicității raportul întocmit. Obser
vațiile făcute de comitet reflectă 
îngrijorarea care domnește în cer
curile conducătoare americane fa
tă de accentuarea divergențelor 
dintre partenerii atlantici. Rapor
tul subliniază că „tendințe politi
ce spre diviziune se manifestă cu 
vigoare de cîtva timp în N.A.T.O.". 
Izvorînd din concepții militare di
ferite, relevă raportul, ele ating 
însăși inima alianței atlantice.

Referindu-se la situația din Ger
mania occidentală și Berlinul oc
cidental, raportul arată că se aș
teaptă o înrăutățire a 
conomice a „orașului 
Investițiile făcute în 
Berlinului occidental

situației e- 
de front", 
economia 

au scăzut

semnificative
considerabil datorită „nesiguran
ței" politice. Comitetul ajunge la 
concluzia că este „în interesul 
Statelor Unite" de a accepta des
fășurarea unor tratative în proble
ma Berlinului și, în general, în 
problema germană.

Referindu-se la problemele pe 
care le ridică Piața comună pen
tru economia americană, raportul 
arată necesitatea ca S.U.A. să fie 
gata de a utiliza „mecanisme de 
apărare" dacă nu va fi posibilă 
găsirea unor soluții de compromis 
în vederea rezolvării problemelor 
create de ceea ce raportul denu
mește „tendință spre autarhie" 
manifestată de Piața comună. Tot
odată raportul se pronunță pentru 
dezvoltarea comerțului S.U.A. cu 
țările socialiste, recunoscînd fali
mentul embargoului pe care auto
ritățile americane au încercat să-1 
instituie în comerțul cu țările so
cialiste.

Tiparul i .,6 August" Petroșani


