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La mina fruntașă pe bazin
Pentru succesele remarcabile ob

ținute în anul trecut, minerii de 
la Aninoasa au primit zilele tre
cute Drapelul de exploatare minie
ră fruntașă pe bazin. Merituoșii 
cîștigători ai întrecerii și-au înce
put activitatea în acest an cu noi 
realizări. Ei au încheiat luna ia
nuarie cu tin plus de producție 
de 1201 tone de cărbune. Avînd 
asigurate copdiții bune de trans
port și de aprovizionare cu cele 
necesare, minerii de aici continuă 
șirul succeselor. In prima decadă 
a lunii în curs, ei au extras peste 
sarcina prevăzută 1852 tone de 
cărbune, toate sectoarele fiind 
peste plan. Cele mai frumoase rea
lizări au fost înregistrate de co
lectivul sectorului I care și-a de
pășit planul cu peste 1700 tone 
de cărbune. Dintre brigăzi se re
marcă îndeosebi cele conduse de 
Cristea Aurel, Schneider Francisc, 
Gall Mihai, David Ioan, Biro Ste
fan, Ungureanu Vasile, Moisiu 
Remus și alții.

Toate sectoarele 
peste olan

Și minerii din Petrila depun e- 
forturi susținute pentru a îndeplini 
ritmic sarcinile de plan, se stră
duiesc ca pe seama creșterii pro
ductivității muncii să extragă tot 
mai mult cărbune. Colectivele tu
turor sectoarelor lupta 'pentru un 
loc cît mai bun în întrecere. In 
prima decadă a lunii februarie 
roadele muncii minerilor de aici 
sînt concretizate în cele . 1257 tone 
de cărbune extrase peste plan. In 
fruntea întrecerii se află minerii 
sectorului ПІ. Ei au un plus de
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250 tone combustibil 
conventional economisit

Ca urmare a asigurării funcționării 
la parametri optimi a agregatelor, 
în acest ari, energeticieniî din Pa- 
roșeni au economisit peste 250 de 
tone combustibil convențional, iar 
prin reducerea consumului propriu 
tehnologic, au economisit 59 934 kw 
energie electrică.

In fruntea întrecerii socialiste 
se află secțiile turbine și electrică.

Prin îmbunătățirea continuă a 
procesului tehnologic, energeticieniî 
din Paroșeni 'sînt hotărîți să do- 
bîndească rezultate tot mai rod
nice în activitatea lor de zi cu zi.
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rodnică
440 tone de cărbune. De aici se 
remarcă brigăzile conduse de Cîș- 
laru loan și Bartok Iosif care ob
țin randamente medii de 7 tone 
de cărbune pe post. Rezultate a- 
semănătoare au obținut și minerii 
sectorului II. Din abatajele acestui 
sector au fost extrase în plus de 
plan 332 tone de cărbune.

Din plin
curînd și minerii celui 
sector minier din Valea

mai 
Jiu- 
pri-

De
mare
lui, sectorului III Lupeni, au 
mit în semn de mare apreciere
pentru munca depusă și rezulta
tele obținute în producție: Drape
lul de sector minier fruntaș pe 
bazin pe anul 1962. Frontaliștii 
sectorului III s-au angajat ca și 
în acest an să depună toate efor
turile pentru a îndeplini în mod 
exemplar sarcinile de producție. 
Aceasta pe seama posibilităților 
si a condițiilor optime de lucru 
create brigăzilor de mineri. Roa
dele muncii însuflețite depuse de 
minerii sectorului 
ziat să se arate.
de plan au fost 
în perioada 1 —10
batajele sectorului au fost extrase 
1314 tone
peste plan. Astfel, de la începu
tul anului, plusul de producție se 
ridică la peste 6300 tone de căr
bune. Cărbunele curge deci din 
plin. Ea aceste succese și-a adus 
contribuția întregul colectiv și în 
special brigăzile conduse de Pe
tre Constantin. Aslău loan și alții.

III nu au întîr- 
Zilnic sarcinile 

depășite. Numai 
februarie din a-

de cărbune cosificabil

Citiți în pagina lV-a:
• Vizita unei delegații de reprezentanți ai cercurilor de afaceri en

gleze la Moscova.
• O nouă ipoteză în legătură cu existența Atlantidei.
• Cit a furat Chombe din Katanga.
• Minerii vest-germani — împotriva legislației excepționale.
• Forțele armate ale R.A.Y. resping încercările de infiltrare sau- 

dito-iordaniene.

Muncitorii atelierului electrome ct nic de Ia mina Petrila dau un 
însemnat ajutor minerilor la extragerea cărbunelui prin reparațiile fă
cute la utilaje, operativ și de calitate. Un exemplu în această direc
ție îl constituie munca strungarilor, care se străduiesc să execute la 
timp piesele necesare Ia reparații. Fotografia noastră înfățișează pe 
strungarii Papp Iosif, Popa Silviu, Haydu Alexandru și Pop Alexan
dru II consultîndu-se cu maistrul mecanic Rozsa Rudolf în legătură 
cu reparațiile necesare la o pompă de mină de 3000 litri pe minut 
care necesită un volum mare de lucru la strung.

Nume noi pe lista fruntașilor
Secția filatură din cadrul Vis- 

coza Lupeni numără multi frun
tași. Centratorii Darloți Dănilă, 
Vîrtcsu Petru, Szitko Carol și To- 
deruț loan, filatorii Prună Ștefan, 
Toldea Solomon, Tîncă Constantin, 
maiștrii filatori Rîpeanu Dumitru. 
Făgețel Vasile și ajutor maiștrii 
IancU Aurelia, Purcărin Constantin, 
de mai mult timp dețin titlul' de

fruntași în întrecerea care se des 
fășoară în filatură.

Mai nou. lista fruntașilor în 
producție s-a îmbogățit cu numele 
filatorilor Minecan loan al lui Sta
na Iile, care au produs mai bine 
da 3 000 de bobine fără nici un 
rebut. Printre noii fruntași ai sec
ției se numără,, de asemejzea, me
canicii Hîrth Matei, Hrîban Au
gustin, sudorii în plumb Savell 
Ipsiț, Doșan lacob și ajutor-mats- 
irnl filator Croveanu Alexandru.

ARON FFNCEA
corespond ent
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Sarcini mobilizatoare

La încheierea noului contract colectiv
Recent, în sala de festivități a 

minei Lupeui a avut loc conferința 
sindicatului minei care e analizat 
felul cum sindicatul și conducerea 
exploatării au muncit pentru reali
zarea angajamentelor reciproce din 
contractul colectiv pe anul 1962 
Referatele prezentate în conferință 
au înfățișat realizări însemnate ob
ținute de colectivul minei Lupeni. 
In anul 1962 minerii de aici au 
extras aproape 30 000 tone cărbune 
cocsificabil peste plan, au sporit 
randamentul pe mină la 1,079 to 
ne pe post. Prin reducerea con
sumului specific de lemn de mină 
cu 0,38 m.c./mia de tone cărbune 
extras, îmbunătățirea calității prel 
ductiei minerii Lupeniului au ob
ținut o economie la prețul de 
cost, al producției de 1 222 000 lei

Datorită aplicării inițiativelor 
„Două fîșii extrase pe zi în 
abatajele frontale", „Două cîmpuri 
ne schimb în fiecare aripă din a 
batajele cameră ‘ majoritatea bri
găzilor și-au depășit cu mult anga
jamentele de întrecere pe 1962.

Dezbaterile conferinței au sub 
liniat că succesele obținute în acti 
vitatea economică sînt rodul mun- 
cU. însuflețite a întregului colectiv

care sub conducerea comitetului 
de partid a depus eforturi susți 
nute pentru traducerea în viață a 
sarcinilor pe care Congresul al 
Ш-lea al P.M.R. le-a pus în fața 
minerilor.

In anul 1962 au fost efectuate 
însemnate lucrări de protecție a 
muncii printre care amintim: ex 
tinderea pe scară largă a perfo 
rajului umed la lucrările de pre 
gătiri. îmbunătățirea aerajului mi
nei prin mărirea stației de venti
latoare de la puțul Victoria etc 
Pentru măsurile de protecție a 
muncii au fost cheltuite 4 000 00C 
lei. Uh număr de 650 mineri au fost 
trimiși prin grija comitetului sin
dicatului în stațiunile de odihnă și 
tratament, iar alți 195 muncitori 
șî tehnicieni s-au mutat în aparta
mente noi. Pe baza prevederilor 
din contractul colectiv s-au creat 
minerilor condiții optime de lucru, 
s-au adus îmbunătățiri lâ baia 
muncitorilor, au fost efectuate re
novări la cantina minei.'

Din conferință s-a desprins evi 
dent grija organizației sindicale 
pentru’ folosirea timpului liber a) 
oamenilor muncii, pentru îndeplini
rea cu cinste a angajamentelor

din noul contract colectiv. In a- 
nul 1963 minerii Lupeniului și-au 
propus să extragă cel puțin 10 000 
tone cărbune cocsificabil peste 
plan pe baza realizării unei pro
ductivități de 1,130 tone cărbune 
pe post, să realizeze economii în 
valoare de 1 500 000 lei. Colectivul 
minei s-a mai angajat să îmbu
nătățească calitatea cărbunelui brut 
prin micșorarea conținutului de ce
nușă cu 0,2 puncte față de norma 
admisă și să reducă consumul spe
cific de lemn de mină cu 0,5 
m.c./lOOO de tone.

Sarcinile sporite de plan pe 
1963 impun" o mai temeinică orga
nizare a procesului de producție, 
urmărirea felului în care se tra
duc în viată obiectivele prevăzute 
în planul de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Se cere luarea unor mă
suri eficace care să aibă drept 
scop ridicarea brigăzilor răriase 
în urmă la nivelul celor fruntașe.

Delegații prezenți la conferință 
s-au angajat ca în noul an să mun
cească mai bine pentru realizarea 
angajamentelor asumate în noul 
Contract colectiv.

AVRAM MICA

• Lucrînd la sudarea inelelor pen
tru tuburi de aeraj, sudorița Sereș 
Iuliana de Ia U.R.U.M.P. își depă
șește zilnic normă cu 20-30 la șută* 
efectuînd în același timp lucrări, de 
calitate. Prin munca ei sîrguincioa- 
să harnica sudoriță contribuie, ală
turi de ceilalți metalurgiști - ai uzi
nei la asigurarea exploatărilor mi
niere din bazin cu utilajele nece
sare muncii în subteran. ■ ,

Comitetul U.T.M. de la mina 
Vulcan și-a propus pîntru acest 
an mobilizarea tineretului la co
lectarea unei cantități de 320.000 
kg. fier vechi, prin care să se 
obțină economii în valoare de 72 000 
Iei La alte capitole, cum ar fi re
cuperarea de material lemnos și 
întreținerea de drumuri la care se 
vor presta 36 000 ore de muncă 
patriotică se vor realiza, de ase
menea, economii însemnate.

Planul comitetului U.T.M. al mi
nei Vulcan a fost dezbătut în ca
drul organizațiilor de bază și a în
ceput ' să prindă viață. Numai în 
cursul lunii ianuarie, conform pre
vederilor planului aii fost colectata 
din mină și incinta" exploatării 
47 000 kg. fier . vechi din care 
22 000 kg. de fier vechi au și fost 
expediate la oțelării.

In această primă acțiune s-au 
evidențiat în mod deosebit tinerii 
din organizațiile U.T.M. ale sectoa
relor IV, VI transport și cei de la 
separație.

D. ALBESCU 
corespondent

PRIETENI AI CĂ R ȚI I
Cartea este un iz- varășii Boldura Ște- gură zi, cei doi di-

vor de cultură și un fan și Ivașcu Con- fuzori au reușit să
prieten nedespărțit al stantin. vîndă la locul de
omului. Ea însoțește încă din anul tre- muncă cărți în va-
omul în diverse că
lătorii, excursii, la 
munte ori la mare, 
peste tot.

In cadrul prepara- 
ției Petrila, cartea a 
devenit prietenul mul
tor oameni ai mun
cii. De răspîndirea 
cărții în secțiile pre- 
parației noastre se 
ocupă oameni har
nici, fruntași în di
fuzarea cărții ca to-

cut, cei doi prieteni 
ai cărții au desfășu
rat o muncă susți
nută pentru răspîndi
rea cît mai largă a 
cărții. Anul trecut ei 
au" vîndut cărți în 
valoare de peste 
5 000 lei. In acest an 
munca de răspîndire 
a cărții a continuat 
cu și mai multă per- 

' severență.
Numai într-o sin

loare de 1132 lei 
ștandurile cu 
zare.

Printre cei 
și-au îmbogățit' 
blioteciie 
cu 
mără 
schi 
loan, 
Zăbovi

C. BADUJA 
corespondent

prin 
vîn-

cere 
bi- 

personale 
noi cărți se nu-

tovarășii Galin- 
Rudolf, Penu 

Bobar Eugenia, 
Eleonora.
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FOTBAL

Pregătiri
la Parîngul Lonea
Cu tot timpul nefavorabil, echi

pa de fotbal Parîngul Lonea nu 
și-a Întrerupt nici o zi antrena
mentele. întregul lot, exceptind pe 
Mirmea, dovedește multă voința 
și aeriozitate ia antrenamente.

Prima etapă, desfășurată Intre 10 
ianuarie — 8 februarie, a avut 
drept scop pregătirea fizică mul- 

; tHaterală a jucătorilor. In acest 
i seop, programul prevedea eacerci- 
' ții menite să ducă Ia doblndirea 
formei sportive, dezvoltarea cali
tăților fizice de bază (forță, re
zistența, îndamînarea și viteza). De 
asemenea, s-a pus accent pe per
fecționarea procedeelor tehnice de 
bază, Îmbogățirea cunoștințelor te
oretice și tactice, precum și edu
carea calităților morale și de vo
ință.

Perioada a doua de pregătire, a 
Început la 8 februarie și are drept 
scop atingerea celei mai bune for
me sportive încă din prima etapă 
a returului. In acest scop, au loc 
antrenamente de rezistență, regim 
de viteză, reacție, execuție de
tentă etc. Se fac, de asemenea, 
jocuri pregătitoare 2 contra 2, 3— 
3, 4—4 etc.

In ziua de 2 februarie, a avut 
loc primul meci de verificare, gaz
dele avînd ca partener echipa Me- 
telul-Sadu. Conform programului e- 
ehipa va mai susține meciuri de 
verificare cu Pandurii Tîrgu Jiu, 
in 14 februarie. Metalurgistul Cu
gir la 17 februarie, apoi din nou 
CU Metalul Sadu, Dinamo Barza, 
Minerul Deva, Retezatul Hațeg și 
Dacia Orăștie.
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Spar ta cli iada de iarnă 
a tineretului

In scopul angrenării a cit mai 
mulți tineri și oameni ai muncii 
la întrecerile sportive din cadrul 
spartachiadei de iarnă, etapa pe 
asociație, conform comunicatului 
comisiei centrale de organizare, e- 
tapa I-a se prelungește cu încă 
10 zile, adică pînă în ziua de 20 
februarie 1963.

Țiuînd seamă de aceasta, aso
ciațiile sportive din Valea Jiului, 
trebuie să dea toată atenția com
petițiilor pentru ca In perioada ce 
a mai rămas să se organizeze cit 
mai multe întreceri în special la 
ramurile: tenis de masă, trtnte, hal
tere, cros, șah, schi și gimnasti
că.

Asociațiile sportive rămase în 
urmă la aceste competiții, cum 
lint : Preparatorul Lupeni, Minerul 
Vulcan, Jiul Petrila și altele, în 
cele 10 zile rămase la dispoziție, 
pot realiza mult in această direc
ție, dacă, bineînțeles consiliile aso
ciațiilor sportive vor vrea să cre
eze tineretului posibilitatea de a 
participa la intreceri.
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Cînd ești superstițios...
25 000 de spectatori irlandezi au 

fost martorii consternați ai unui 
incident provocat de o...superstiție. 
Se Intllneau echipele Linfield și 
Glenavon. De mult timp, jucăto
rii clubului Linfield refuzau să in 
tre primii pe teren. De data aceas
ta au întîlnit in fotbaliștii de la 
Elenavon adversari mai incăpă- 
țînați sau tot atît de superstițioși 
ca ei >

— Intrați primii domnilor— au 
•pus cei de la Linfield.

— După dumneavoastră... — li 
•-a răspuns.

In cele din urmă cineva a su
gera*. :

— Intrați cot la cot.
— Fie — au spus căpitanii e- 

chipelor. Noi vom face, fără în
doială, un meci nul.

Racultatul meciului : 2—0 pen-
teru Linfield...

iai: întreceri pe pirtiile de pe Straja
Slmbătă si dumintefi, pe pirtiile 

de la Straja, s-au desfășurat între
cerile de schi din cadrul campio
natului republican de sehi, probe 
nordice, etapa regională.

Cei peste 25 de concurenți re- 
prezentînd asociațiile sportive Mi
nerul Lupeni, Parîngul și Voința 
Petroșani, precum și reprezentan
ții orașului Hunedoara, s-au în
trecut pentru cucerirea locului I 
și totodată a dreptului de a parti
cipa ia etapa finală pe tară ce se

—2------------0

IN CLIȘEU: Spre înălțimile înzăpezite.
------------ ©------------

Competiții sportive
Casa pionierului din Lupeni, duminică a organi

zat o competiție de tenis de masă și șah la care au 
participat pionierii alesei a V-a de la școlile ele
mentare din localitate. La tenis de masă, pe primele 
trei locuri s-au clasat în ordine: BĂIEȚI : Brașo- 
veanu Eugen,- Nagy Carol- Creiniceanu Andrei. 
FETE: Geogean Ana: Luca Dorofteia; Cătana An
gela, iar la șah primii trei clasați, băieți și fete, 
sînt: Kuczik Nicolae, Popa Dumitru: Cîmpean Leo
na- d; Mamară Sanda: Bălașu Maria: Magdalena P.

De menționat că la această competiție au luat 
parte un număr de 45 pionieri, toți fruntași la în
vățătură-

A. SLAVUȚEANU 
corespondent
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ȘAH: Campionul orașului Petroșani se cunoaște
Lupta pentru cîștigarea titlului 

de campion la șah al orașului Pe
troșani se apropie de sfîrșit. Câș
tigătorul virtual al turneului este 
de acum cunoscut. Acesta fiind 
campionul regional pe anul 1962, 
jucătorul Lazăr Iosif. In felul a- 
cesta el ciștigă și cea de a doua 
notă de candidat de maestru. In 
urma jocului prestat de-a lungul 
turneului (a pierdut o singură par
tidă la Mitrică) el a totalizat 8% 
pimcte și nu mai poate fi întrecut 
de nici un participant. Faptul că 
maestrul internațional Erdely Ște-

O singură restantă în
Campionatul R.P.R. la șah pe 

echipe se apropie de sfîrșit. A ră 
mas doar o singură restanță de 
disputat oare va avea loc la Lu
peni între echipele Minerul din 
localitate și Parîngul Lonea. Intil- 
nirea va avea loc în ziua de 12 
februarie 1963 orele 16,30.

Duminică s-a disputat doar o 
singură întîlnire intre Parîngul 
Lonea și GC.VJ. Petroșani. Deși 
a prezentat o formație puternică, 
la toate cele 6 mese, echipa 
C.C.V.J. era cit pe aci să fie în
vinsă. Echipa din Lonea a luptat 

va ține la Poiana Brașov. Iată 
campionii regionali pe anul 1963: 
15 km. fond seniori: Rițișan Abel 
— Siderurgistul Hunedoara: 5 km. 
fond juniori: Oană Alexandru — 
Parîngul Petroșani; 1 km. fond 
senioare: Katto Terezia — Mine
rul Lupeni; 30 km. fond seniori. 
Rițișan Abel — Siderurgistul Hu
nedoara; 10 km. fond juniori: 
Oană Alexandru — Parîngul Pe
troșani; 5 km. fond senioare: 
Katto Terezia — Minerul Lupeni; 
3x1 km. (ștafetă) băieți: locul I

Minerul Lupeni.
Un aspect ne

gativ este acela 
că numărul par- 
ticipanților a fost 
mult sub posibi
lități. De exem
plu, la proba de 
fond junioare, nu 
s-a prezentat nici 
o concurentă din 
partea asociației 
sportive Minerul 
Lupeni, deși In 
anii precedenți 
această asociație 
a prezentat trei 
patru junioare.

S. BĂLOI 
corespondent
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Campionatul feminin de popice 
In cadrul etapei a III-a

a campioantului republi
can de popice, feminin, în 

ziua de 10 februarie a.c. 
s-au desfășurat două întîl- 
niri: La Lupeni, Viscoza 
a întîlnit pe teren pro
priu formația Minerul din 
aceeași localitate pe care 
a întrecut-o deștul de 
greu cu 14 popice. Rezul
tat final 1870 la 1856 
Pd.

Deși oaspetele au con
dus cu peste 70 popice, 
treptat scorul a fost re
dus. La ultima pereche, 
cele 38 popice cu care 
conduceau, dădea oaspe- 
telor speranța că vor ob
ține victoria. Forma bu
nă a jucătoarei Pacha Ro
zalia de la Viscoza, care

de pe acum
fan nu a reușit în cele 4 partide 
directe decît remiză, constituie un 
frumos succes care îl obligă pe 
jucătorul Lazăr să nu se culce pe 
lauri ei să continue a se pregăti 
cu și mai multă asiduitate, mai 
ales că de acum încolo îl așteap
tă concursuri grele atît pe echipe 
cît și la individual. Si acum cla
samentul înaintea ultimelor res
tanțe care au mai rămas de dis
putat: 1. Lazăr Iosif 8% p.; 2.
Erdely Ștefan 5 p.i 3. Mitrică Dia- 
nu 3% P-; 4. Kirchmaier Francisc 
2% P-

întrecerea pe echipe
cu dîrzenie pentru victorie și a 
reușit un rezultat de egalitate : 3-3 
La masa I-a, Lazăr Iosif l-a învins 
ușor pe Ghiorghi Iosif, iar la 
masa Il-a, Mitrică Dianu cîștigâ 
o frumoasă partidă la Lăcătuș Io 
sif. In schimb, la masa Ш-a, Kirch 
maier Francisc pierde la Smida 
Iosif, iar Bredan loan pierde la 
Gruber Gheorghe. De acum rezul
tatul este de 3—2 pentru Partn- 
gul Lonea. La masa V-a lupta 
continuă și jucătorii de la C.C.V.J. 
mai sperau într-o victorie care ar 
fi făcut ca rezultatul să devină

Faza regională a campionatului 
republican de box rezervată junio
rilor a avut loc în acest an în 
orașul Lupeni.

Cum de mult nu au mai fost 
organizate asemenea competiții de 
amploare, publicul iubitor al spor
tului cu mănuși prezent in sală 
în număr mare, a avut satisfacția 
de a urmări în zilele de 9 și 10 
februarie finalele campionatului 
regional de box al juniorilor.

In sala palatului cultural s-au 
întrecut cei mai buni pugiliști ju
niori reprezentanți ai raioanelor 
Hunedoara, Brad Cugir și Valea 
Jiului.

Organizarea ireproșabilă a făcut 
ca toți participanții să fie mulțu
miți In prima zi s-au disputat 
meciurile de baraj. întrecerile au 
fost deosebit de disputate, fieca
re dintre pugiliști căutînd să se 
evidențieze pentru a se califica în 
finală.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate : CATEG. MINIMĂ: Narița 
Petru (Lupeni) pierde la puncte 
in fața lui Gafencu Vasile (Hune
doara), Clug Lucian (Brad) pierde 
în fața lui Vasile Gafencu (Hune
doara). CATEG. MUSCĂ: Păcurar 
Izidor (Brad) b. p. pe Anghel I 
(Cugir), Manea Neculai (Hunedoa
ra) b. p. pe Berințan Tudor (Pe
troșani). CATEG. COCOS: Morar 
Gelu (Brad) abandonează în repri
za a I-a In fața lui Victor Petru 
(Petroșani). CATEG. PANĂ: Si- 
milie Nicolae (Brad) b. p. pe Elst 
Giinther (Hunedoara). CATEG. 
SEMIUSOARĂ: Stoica Vasile (Cu
gir) este descalificat pentru repe
tate lovituri neregulamentare. Cîs- 
ligător — Pană George (Hunedoa
ra). CATEG. UȘOARĂ : Florea T 
(Brad) este descalificat în repriza 
a Il-a. Cîștigă Popa Ilie (Hune
doara). CATEG. UȘOARĂ: Tărtău 
1. (Cugir) b. ab. repriza I pe Var

a doborît 358 popice față 
de 306 realizate de Ka- 
racsony Rozalia, a răstur
nat victoria în favoarea 
echipei gazdă.

I Utilajul Petroșani a în
tîlnit tot pe teren propriu 
pe Parîngul Lonea.

Net superioare, jucătoa
rele de la Utilajul au în
vins cu scorul de 1 715 
p.d, la 1441 p.d. S-au e- 
vidențiat Borșa Edita — 
253 p.d., Leroi Ida — 252 
p.d. de la echipa oaspe
te, iar de la echipa gaz
dă Gurca Florica — 328 
p.d.; Găman Elisabeta — 
325 p.d. și FOlOp Marga
reta — 310 p.d.

GURKA IOAN
președintele asociației 

egal. Așa s-a și întîmplat. Tînăra 
și talentata jucătoare; de 13 ani, 
Ciulavu Angela a jucat bine, și 
după peste 4 ore de joc, a obți
nut victoria la Jurca Stela, Cu 
acest rezultat, deși nu cel scon
tat, echipa C.C.V.J. nu a suferit 
nici o înfrîngere, fiind virtuala 
campioană a Văii Jiului pe anul 
1963.

Iată lotul folosit de asociația 
C.C.V.J. în actualul campionat: 
Lazăr Iosif, Mitrică Dianu, Kirch
maier Francisc, Bredan loan, Hel- 
kovschi Victor. Ciulavu Angela și 
Popescu Maria.

Cele mai bune rezultate in ac
tualul campionat pe echipe le-a 
obținut căpitanul echipei C.C.V.J. 
Lazăr Iosif care nu a pierdut nici 
o partidă, făcînd doar o remiză 
cu Ciortea Ioan, de la Minerul 
Lupeni. La fete, fără nici o înfrîn
gere s-a clasat pe locul I Ciulavu 
Angela, elevă în clasa a Vil-a.

Id actualul campionat, rezultate 
bune a obținut echipa din Lonea 
care nu a suferit nici o înfrlnge- 
re. Urmează ca restanța cu Mine
rul Lupeni să-i aducă bucuria de 
e se considera una din cele mai 
bune echipe de șah ale Văii Jiului 

O X
ga Alexandru (Lupeni). CATEG
SEMIMULOCIE: Popa Constantin
(Cugir) b ab. repriza 1 pe Santa 
Nicolae (Lupeni). CATEG. SEMI- 
MIJLOCIE: Kurko Ladislau (Brad 
b. p. pe Fîșcotă I. (Hunedoara).

In ziua a doua gala începe la 
orele 10,30. Finala» a fost mult 
mai plăcută. Cu toate că sîmbătă 
seara tinerii pugiliști au susținut 
întîlnin grele, acum au luptat cu 
mal multă ardoare, fapt ce a fă
cut ca numerosul public să răs- 
plătească cu vii aplauze pe în
vingători.

S-au evidențiat In mod excep 
țional Gafencu Vasile, Roșu Ni 
colae, Vitez P., Popa Ilie și Tăr 
tău Ion.

CATEG. MINIMĂ : Gafencu Va 
sile (Hunedoara) b. p. pe Roșu N. 
(Cugir). A fost una dintre cele 
mai frumoase intîlniri. Mai activ 
și sigur în lovituri Gafencu V. a 
fost declarat pe merit campionul 
regional. CATEG. HÎRTIE: Trifu 
I. (Cugir) devine campion regio
nal fără adversar. CATEG. MUSCĂ i 
Manea Nicolae (Hunedoara) b. ab 
rep. I-a pe Păcurar Izidor (Brad). 
CATEG. COCOȘ: Vitez P. (Petro 
șani) bate prin K.O. repriza II pa 
Cosma P. (Cugir). A fost cea mai 
frumoasă întîlnire a galei. Vitez 
merită laude deosebite mai ales 
pentru combativitate. CATEG 
PANĂ: Similie Nic. (Brad) b. p. 
pe Gogoșa Cornel (Cugir). CATEG. 
S. UȘOARĂ: Pană George (Hu 
nedoara) pierde prin abandon _ in 
fața lui Vladimir Costinaș (Petro
șani). CATEG. UȘOARĂ: Popa Ilie 
(Hunedoara) pierde la puncte în 
fața lui Tărtău I. (Cugir). CATEG 
SEMIMIJLOCIE: Kurko Ladislau 
(Brad) b. p. pe Popa Constantin 
(Cugir). CATEG. MIJ. UȘOARĂ: 
Gurth Arpad (Brad) pierde la 
puncte în fața lui Dan I. (Petro
șani). CATEG. MIJLOCIE: Ho- 
zubele 1. (Brad) declarat campion 
fără adversar. CATEG. SEMIGREA : 
Lencean Eugen (Brad) pierde prin 
abandon în repriza a I-a în fața 
lui Dineu N. (Cggir). CATEG. 
GREA: Grunză Constantin (Hune
doara) declarat campion fără ad
versar.

După reuniune, președintele co
misiei regionale de box prof. 
Raicu Mihai a declarat:

Cu toate că avem cadre de spe
cialitate bine pregătite, boxerii K nu 
au plăcut decît doar prin comba
tivitate. Ei ar trebui să învețe mai 
multă tehnică pe elevii pe care îi 
pregătesc. Doar Ștefu Nicolae de la 
Cugir are elevii mai bine puși la 
punct. Antrenorii Bora Traian și 
Barbu Nicolae cer elevilor doar 
luptă, dar fără tehnică, majorita
tea elevilor pe care-i antrenează 
au fost obligați să abandoneze.

I. CIORTEA 
—-0—

Drumefia 
fără cabană

In vitrinele magazinelor desti
nate să pună la îndemîna oameni
lor muncii variate materiale și us
tensile sportive, au apărut în ul
timul timp și corturi de diferite 
tipuri, profilate și confecționate 
anume pentru a fi utilizate fie la ma
re, fie la șes sau mai cu osebire la 
munte. Dezvoltarea rapidă a pro
ducției acestor materiale — odi
nioară cu totul necunoscută în pa
tria noastră — face lesnicioasă, în 
viitor, practicarea „drumeției fără 
cabane", cum a fost denumit cam
pingul.

In practica pe teren a drumeției 
fără cabane, cînd omul devine ar
hitectul propriului său adăpost, sînt 
cuprinse (cu excepția litoralului 
mării) două elemente de bază: 
apa și pădurea. De aceea. în toa
te cazurile alegerea locului de 
campare (bivuac) trebuie strîns 
legată de împlinirea unor condiții 
esențiale și anume: locul să fie 
expus strălucirii soarelui și înier- 
bat; să fie plan și uscat (ne- 
expus șuvoaielor); să fie adăpostit, 
adică ferit de curenți prea puter
nici ; să ofere priveliști cît mai 
întinse asupra ținuturilor încon
jurătoare. Tara noastră, renumită 
pentru numeroasele ei monumente 
ale naturii, de o nemaiîntîlnită 
frumusețe, ^ste înzestrată cu pa
jiști, poieni și rariști de codru, si
tuate în apropierea acestora, și 
unde se poate ajunge cu ușurință.
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Experiența anulai trecui — temelia realizării 
sarcinilor economice din anul 1965 
— Plenara lărgită a Comitetului orășenesc de partid Petroșani —
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In ziua de 7 februarie a. c. la Petroșani s-a ținut plenara 
lărgită a Comitetului orășenesc de partid Petroșani în care s-a 
analizat îndeplinirea hotărîrii Conferinței orășenești de partid Pe
troșani din octombrie 1961.

La lucrările plenarei a luat parte tovarășul Petre Furdui, mem-

Un ritm susfinut în creșterea 
productivității muncii !• 

i 
i 
І 
i

bru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional Hune- ț 
doara al P.M.R. Au fost prezenți tovarășii Lazăr David, prim-se- * 
cretar al Comitetului orășenesc de partid, Karpinecz Ioan, Ghloan- j

* 
ț 
♦ 
â

că Victor, Negruț Clement, secretari ai Comitetului orășenesc, mem
brii comitetului orășenesc, activiști de partid, de stat și al orga
nizațiilor de masă, conducători ai întreprinderilor și instituțiilor 
din Valea Jiului.

Plenara a făcut o analiză temeinică a rezultatelor obținute 
în 1962 pe linia îndeplinirii sarcinilor Conferinței orășenești de 

‘ partid, a deficiențelor care au existat, cu scopul de a stabili noi 
măsuri politice și organizatorice pentru înfăptuirea cu succes a sar- 

, cinilor ce revin organizațiilor de partid și 
, cil din Valea Jiului, din hotărîrile celui 
. P.M.R.♦

de masă, oamenilor mun- 
de-al Ш-lea Congres al
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tone pe 
cu 0,40 

seamă a 
luat de

Bilanf de bogate realizări
Darea de seamă prezentată în

plenară de tovarășul 
vid, a înfățișat 
lor obținute de 
sub conducerea 
partid, pe linia 
ță a sarcinilor

'wite de Conferința orășenească de
partid. A reieșit că în anul 1962 

producției globale in- 
a Văii ________
crescut

Lazăr Da- 
bilanțul realizări- 
oamenii muncii, 
organizațiilor de 

traducerii în via- 
economice stabi-

' valoarea 
dustriale 
Jiului a 
la 1.388 000 000 lei. 
eu 2,4 la sută 
peste sarcina de 
plan și cu 8 la 
sută față de rea
lizările obținute 
în anul 1961.

Productivitatea
muncii a 
în anul ce 
cut cu 5,2 
față 
anului 
cest 
sporirea producti
vității muncii are 

/la bază
I politică 

rată de 
țiile de i 
rîndurile 
conomice, 
zervelor 
nerii unei productivități în 
tinuă creștere, accentul punîndu- 
se cu osebire pe introducerea teh
nicii noi, folosirea tehnologiei a- 
vansate, ridicarea calificării pro
fesionale a cadrelor din econo
mie. Este semnificativ faptul că pe 
baza sporirii productivității mun
cii s-a obținut o creștere a pro
ducției globale industriale de cca.
67 000 000 lei

de
1961.

rezultat

crescut 
a tre

ia sută 
nivelul

A- 
în

• 128 484 tone cărbune 
cocsificabl! și energetic.

• 157 547 tone diferite sor
turi de cărbune preparat.

• 42 000 000 kWh energie 
electrică. .

• 22,2 tone fire de mătase 
artificială.

• 18 000 tone calcar side
rurgic.

• 3 700 m. c. cherestea 
rășinoase șl foioase.

• 34 tone 
carne.

• 396 tone
• 19 173 000

prețul de cost.

î munca
desfășu- 

organiza- 
partid în
colectivelor unităților e- 
în vederea folosirii re- 

interne in

din Valea Jiului au obținut reali
zări bune și în domeniul îmbună
tățirii calității principalelor pro
duse. Dînd viață sarcinilor sta
bilite în această direcție de Con
gresul al Ш-lea al partidului și 
Directivele C.C al P.M.R. privind 
criteriile principale ale întrecerii 
socialiste, colectivele exploatărilor 
miniere și preparațiilor de căr

bune au reușit 
să îmbunătățească 
calitatea cărbune
lui cocsificabil și 
energetic. I a căr
bunele 
pentru 
nutul
a fost anul 
cut în medie 
0,3 puncte

preparate

de pîine. 
lei economii

scopul obți- 
con-

special 
cocs conți 
de cenușă 

tre
cu 

sub
normei admisă, iaț 
la cărbunele pen
tru semicocs cu 
0 5 puncte. îmbu
nătățiri la cali
tatea 
au 
și 
Si 
Bunăoară 
tase 

firelor de 
..prima" a 
față de plan.

Printre obiectivele stabilite de 
conferințele de partid a fost și 
creșterea continuă a productivității 
muncii. Pentru ■ unitățile C.C.V.J. 
s-a prevăzut să se atingă în anul 
1962 o productivitate medie pe ba
zin de 1,180 tone pe post. Această 
sarcină n-a fost îndeplinită cu 
toate că pe bazin s-a realizat o 
productivitate de 1,160 
post, depășindu-se planul 
tone pe post. Darea de 
relevat că angajamentul
minerii Văii Jiului în privința spo
ririi productivității urmei i n-a fost 
îndeplinit, productivitatea fiind cu 
1,1 la sută mai mică decît an
gajamentul. Care sînt cauzele neîn- 
deplinirii acestei sarcini 1

Darea de seamă prezentată în 
plenară a scos în evidență urmă
torul aspect privind cauzele ne- 
îndeplinirii sarcinii de creștere a 
productivității muncii. In anul 
1960 randamentul mediu pe bazin 
a crescut cu 113 kg. pe post, în 
anul 1961 cu 64 kg., iar în 1962 
cu 72 kg. pe post. Deci, rezultă o 
scădere treptată a ritmului de 
creștere a productivității. Aceasta 
arată că nu se mai poate conta 
numai pe rezervele de sporire a 
oroductivității bazate pe o mai ba
nă organizare a muncii, stabilirea 
cadrelor și ridicarea calificării lor. 
Pentru a asigura ritmul necesar 
se impune o intensificare mai ac 
centuată a progresului tehnic decît 
în anii trecuți la lucrările miniere.

In cadrul dezbaterilor mai mulți 
vorbitori s-au referit la necesitatea 
introducerii mai intense a tehnicii 
noi. Iată ce spunea în legătură cu

aceasta minerul Laszlo Stefan, șe, 
iul unei brigăzi fruntașe de la 
mina Petrila:

In anul 1962, brigada noastră 
a atins randamente în cărbune de 
peste 7 tone pe post, precum ș’ 
o avansare în abataj cameră de 
144 m.l. pe lună, realizînd două 
cîmpuri de cărbune pe schimb și 
aripă de abataj. Realizările bri
găzii noastre au avut în mare par 
te la bază folosirea tehnicii noi.

Sarcinile de plan la producția 
de cărbune sînt simțitor sporite 
față de anii trecuți. Luptînd pen
tru mobilizarea oamenilor muncii 
la îndeplinirea sarcinilor sporite pe 
1963, organizațiile de partid și de 
masă conducerile tehnico-adminis- 
trative trebuie să acorde o atenție 
deosebită creșterii productivității 
muncii. Pentru anul 1963 este pre
văzută să se atingă productivitatea

tone cărbune pe post, în 
minier. Vorbind despre

ocupe cu mal 
de introduce- 
de extinderea 
de lucru $1 a

de 1,214 
sectorul 
factorii care sînt chemați să eotk* 
tribuie la realizarea acestei sar« 
cini, tovarășul Szuder Wiliam, dî« 
rector general al C.C.VJ. « sub-, 
liniat necesitatea ca personalul 
tehnico-ingineresc de la exploată
rile miniere să se 
multă perseverență 
rea tehnicii noi, 
metodelor avansate
experienței înaintate, de extinde
rea inițiativelor valoroase ale mun
citorilor fruntași. Vorbitorul a ară
tat că 1963 trebuie să fie anul 
în care să se realizeze în abata
jele Văii Jiului și. îndeosebi în 
frontalele Lupeniului, viteze mari 
de avansare înfăptuindu-se obiec
tivul două fîșii pe zi, iar în aba' 
tajele cameră două cîmpuri de 
cărbune pe fiecare

87.000.000

schimb.
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de

de

la

la 
produselor 

fost obținute 
la I.I.S. Viscoza 

alte unități, 
la mă- 

artificială 
calitățile

crescut cu

Oamenii muncii

procentajul 
, extra" și 
2.9 la sută

înfăptuirile din toate domeniile
de activitate din anul 1962 sînt 
o expresie a eficacității măsuri
lor politico-' -qanizatorice luate de 
organizațiile de partid, precum și 
a măsurilor tehnieo-organizatorice 
aplicate de conducerile administra
tive, la indicațiile organizațiilor 
de partid, pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan și a angajamente
lor de Întrecere.

Se impune o cotitură in activitatea de
este ac- 

pe șantierele de con- 
Valea Jiului. Din a- 
pînă în prezent con- 
rămas datori cu 686 

și importante lucrări 
In urmă a rămas cu

O problemă care la plenară a 
fost în centrul atenției, 
tivitatea de 
strucții din 
nul 1960 și 
structorii au 
apartamente 
urbanistice.
o seamă de lucrări de construcții 
industriale și I.C.M.M.-U1. Deficien
țe au existat și în privința cali
tății lucrărilor. Rămînerea în ur
mă pe șantierele social-culturale a 
fost cauzată, pe lingă unele greu
tăți obiective, cum ar fi lipsa do
cumentației la începutul anului, de 
nivelul destul . de scăzut de
ganizare și de aprovizionare a lo
turilor, a punctelor de lucru. Nu 
s-a acordat alentia cuvenită folo
sirii timpului de lucru prin tre
cerea la sistemul de lucru pe două 
schimburi, nu s-a extins experien
ța constructorilor de la Petrila 
privire Ia scurtarea termenelor 
dare în folosință a obiectivelor.

In anul
sarcini mai mari ca în anii 
Pe șantierele Văii Jiului 
construite st predate 1438 
mente, școala cu 16 clase 
rnatograful de la Luperii, 
cu 8 clase și un

or-

Cil 
de

1963 constructorii 
trecuti. 
trebuie 
aparta- 

și cine- 
școala 
cămin

au

Pentru continua întărire a rolului conducător 
al organizațiilor de partid

Ocupîndu-se de problemele vie
ții interne de partid, plenara a 
scos în evidență că în perioada 
analizată Comitetul orășenesc de 
partid a avut în centrul atenției 
necesitatea întăririi continue a ro
lului conducă'or al organizațiilor 
de partid, în activitatea de stat, 
economică și social-culturală. Or
ganizațiile de partid au fost îndru
mate să-și pună în centrul preo 
cupării îmbunătățirea muncii de 
primire în partid și de educare 
marxjst-leninistă 
candidaților de 
narea metodelor 
că. In plenară a
anului trecut s-au obținut succese 
în întărirea rîndurilor organizații-

a membrilor și 
partid, perfecțio- 

și stilului de mun- 
reieșit că în cursul

construcții-investitii

lor de partid. Au fost primiți 
partid 1 294 candidați de partid 
1 288 membri de partid. A crescut 
compoziția muncitorească a orga
nizației orășenești de partid de la 
80,34 la 81,11 la sută.

Cu toate rezultatele obținute, 
munca de primiră în partid tre
buie continuu îmbunătățită, mai cu 
seamă în privința compoziției so
ciale a celor primiți, să se acorde 
prioritate muncitorilor direct pro
ductivi, cu vechime în muncă, care 
au o calificare profesională bună. 
Plenara a criticat faptul că unele 
organizații de bază n-au dovedit e- 
xigență față de calitățile moral- 
politice ale celor care solicită pri
mirea în rîndurile membrilor și 
candidaților de partid.

Plenara a subliniat, de aseme
nea, necesitatea ca toți membrii și 
candidați! de partid să-și exercite 
dreptul și îndatorirea statutară de 
a participa activ la viața de par
tid. Comitetele de partid, birourile 
organizațiilor de bază trebuie să ia 
măsuri pentru ca fiecare adunare 
generală să aibă loc în prezența 
tuturor membrilor și candidaților 
de partid.

întărirea 
asigurarea 
a fiecărui
partid la mobilizarea masei de oa
meni ai muncii la înfăptuirea sar-

în 
Și

cinilor economice, constituie che
zășia traducerii în viață a obiecti
velor ce stau în fața colectivelor 
unităților economice din Valea 
Jiului în cel de-al patrulea an al 
șesenalului. In acest scop plenara 
a elaborat un plan de măsuri po- 
litico-organiza'.orice care trebuie să 
constituia un ghid prețios pentru 
<oate organele și organizațiile de 
partid în vederea ridicării muncii 
politie® la nivelul sarcinilor din 
toate domeniile da activitate.

☆

Luînd cuvîntul în plenară, tova
rășul Furdui Petre, membru al C.C. 
al P.M.R. prim-secretar al Comi
tetului regional Hunedoara al 
P.M.R. a apreciat că succesele obti 
nute de colectivele din Valea 
Jiului în 1962 au avut la bază 
creșterea rolului conducător al or
ganizațiilor de partid. Totodată vor- 
bitorul a indicat direcțiile pe care 
trebuie să le urmeze organizațiile 
de partid în vederea îmbunătățirii 
continue a muncii politico-organi- 
zatorice. Ocupîndu-se de proble- . 
mele sectorului minier din Valea 
Jiului, tovarășul Furdui Petre, a 
subliniat că la baza realizării pla
nului la toții indicii trebuie să 
stea creșterea productivității mun
cii, pentru aceasta o cale sigură 
fiind intensificarea introducerii teh
nicii noi, crearea condițiilor ca fie
care brigadă de mineri să-șî rea
lizeze planul și angajamentele. In 
ce privește munca pe șantierele de 
construcții, vorbitorul a arătat că 
în anul 1963 trebuie să se produ
că o cotitură radicală în activita
tea de consirucții-investiții din Va
lea Jiului. Munca să se îmbună
tățească în așa măsură îneît să 
se respecte cu strictețe termenele 
de predare a obiectivelor și să se 
îmbunătățeiscă calitatea, lucrărilor.

In încheiere, tovarășul Furdui 
Petre și-a exprimat convingerea Că, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, oamenii ^muncii din Valea 
Jiului vor obține noi succese în 
înfăptuirea sarcinilor trasate de cel 
de-al IH-lea Congres al P-MJL

pre-
so-
E-

Petroșani, 
construcții 
industriale.

xecuta în termen lucrările prevă
zute pe anul 1963 și preda cît mai 
grabnic apartamentele și obiectivele 
industriale restanțe 
cut. O condiție 
gurarea succesului 
intensificarea muncii 
șantiere din partea
organizațiilor de partid. Mai mult 
ajutor se cere a fi dat construc
torilor din partea sfaturilor popu
lare, sindicatelor și organizațiilor 
U.T.M.

din anul tre- 
pentru asi- 
o constituie 
politice pe 
organelor și

orașului Petro-

studențesc la 
cum și alte 
cial-culturale și 
xistă toate condițiile ca unitățile
de construcții să muncească mai 
bine și să se prezinte Ia sfîrși- 
tul anului cu pianul de dare în 
folosință realizat. In legătură cu 
condițiile existente pe șantiere, 
tov. Blaj Traian, președintele Sfa
tului popular al
șani sublinia în cadrul discuțiilor 
că s-a asigurat din 
mentația necesa
ră, s-au reorgani
zat șantierele, 
s-au creat spații 
libere pentru am
plasamentele de 
construcții. Rămî- 
ne deci ca con
ducerile șantiere
lor să organizeze 
mai bine munca, 
să asigure apro
vizionarea puncte
lor de lucru, 
organizațiile 
partid și de masă 
să mobilizeze mai 
bine colective
le de construc
tori pentru a e-

timp docu-

vieții interne de partid, 
unei active participări 

membru și candidat de

ii
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MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Reprezentanții cercurilor de afa
ceri britanice care au vizitat Mos
cova timp de două zile, au plecat 
la 11 februarie cu avionul la 
Londra.

Oaspeții din Anglia au avut în- 
tîlniri la Moscova cu reprezen
tanți ai cercurilor economice so
vietice. In timpul acestor întîlniri 
a avut loc un schimb de păreri eu 
privire la dezvoltarea continuă a 
relațiilor comerciale sovieto-brita- 
nice. Englezii au luat cunoștință, 
de asemenea, de viața din capi
tala sovietică. Ei au vizitat 
linul, Mausoleul lui Lenin, 
ziția realizărilor economiei 
nale.

Conducătorul delegației R. 
pson, care sîmbătă a avut
vorbire cu Nikita Hrușciov, consi
deră că această vizită a oamenilor 
de afaceri englezi în U.R.S.S. „a 
avut un rol pozitiv în dezvolta
rea și consolidarea contactelor so- 
vieto-engleze1'.

Vizita 
tanici a 
londonez

Krem- 
Expo- 
natio-

Thom- 
o con-

oamenilor de afaceri bri- 
fost organizată de ziarul 
„Sunday Times”.

nouă ipoteză în legătură 
cu existența Atlantidei

LENINGRAD 11 (Agerpres).
Academicianul Dmitri Nalivkin a 

respins categoric ipoteza existen
ței vechii Atlantide.

„Structura fundului oceanului 
neagă în întregime această ipoteză' 
— a declarat omul de știință-ge- 
olog la sesiunea Asociației unionale 
a paleontologilor.

Nalivkin a arătat că în trecutul 
îndepărtat Groenlanda se afla mult 
mai la sud decît în prezent. Aceas
tă insulă despărțea mările celor 
două provincii zoogeografice — 
Eurasia și provincia 
cană, care au existat 
devoniană a istoriei 
(cu 300 milioane 400 
în urmă).

Dmitri Nalivkin a stabilit pentru

prima dată existenta acestor două 
provincii zoogeografice, 
rezultatele cercetărilor 
gice ale oamenilor de 
vietici și americani.

Eurasia, după datele 
Nalivkin,
ropă actuală, Uralul, 
ninsula Ciukotka și 
nord. Provincia chino-americană se 
afla
regiunea Kazahstanului 
Altai, Orientul îndepărtat, 
și întregul

Nalivkin 
provinciei 
geau pînă

a analizat 
paleontolo- 
știintă so-

stabilite de
cuprindea întreaga Eu-

Arctica, Pe- 
Canada de

Cît a furat Chombe din Katanga
LONDRA 11 (Agerpres).
Ziarul englez „Sunday Telegraph 

relatează că Chombe a scos din 
Katanga în cursul recentelor ope
rațiuni ale forțelor O.N.U. peste 
300 milioane de franci kajanghezi. 
transportîndu-i în Angola. Ziarul 
citează declarația unui fost ofițer 
al forțelor aeriene britanice care 
a făcut parte din unitățile de mer
cenari din Katanga. El a adăugat 
că o altă sumă în valoare de

1 800 000 franci a fost transferată 
în Rhodesia și în diverse capitale 
europene. Banii transportați în 
Angola au fost împachetați în 60 
ie lăzi încărcate în avionul per

sonal a lui Chombe pilotat de 
Jan Van Rissengen, un belgian ca
re a condus școala de parașutiști 
i lui Chombe. Banii a arătat o- 
fițerul britanic amintit, au fost 
predati forțelor de siguranță por
tugheze din Angola pentru a fi 
păstrați.

chino-ameri- 
în perioada 

pămîntului 
milioane ani

0
mult mai la sud, cuprinzînd 

central
China 

teritoriu al S.U.A.
consideră că mările 

chino-americane ajun- 
la malul apusean al 

Oceanului Atlantic de astăzi, iar 
mările Eurasiei — pînă la malul 
răsăritean.

0

Minerii vest-germani — 
împotriva legislației excepționale

BERLIN 11 (Agerpres).
Minerii din orașul vest-german 

Recklinghausen au obligat în ca
drul unei adunări a lor pe de
putății Bundestagului Willek din 
partea U.C.D. și Ollesch din partea 
partidului liber democrat din Ger-

mania să părăsească tribuna 
dunării pentru că au încercat 
demonstreze „utilitatea" 
legii cu privire la 
tională. In sală au 
mâții: „Terminați 
împotriyiți-vă legii

La Dusseldorf a

Prezențe romînești peste hotare

Șon La, 
terminata

HANOI. In provincia 
R. D; Vietnam a fost 
construcția uneia dintre cele mai 
mari fabrici pentru producția de 
amoniac din această regiune a 
țării. Noua fabrică a fost dotată 
cu utilaj produs în republică.

VIENTIANE. Ca urmare a tra
tativelor încheiate cu succes între 
delegațiile guvernamentale ale 
Laosului și R. D. Vietnam, la 10 
februarie a fost semnat acordul cu 
privire la deschiderea unei comu- 
.aicatii aeriene directe între Laos 
și R. D. Vietnam.

VIENTIANE. La 11 februarie 
regele Laosului, Savang Vathana 
și persoanele care îl însoțesc au 
plecat cu un avion special „IL-18" 
în Uniunea Sovietică într-o vizită 
oficială.

TOKIO. In nordul insulei japo
neze Honsiu au început lucrările

si din alte ramuri 
la care a fost adop- 
chemînd organizațiile 
împiedice adoptarea

a- 
să 

adoptării 
situația excep ■
răsunat excla- 
cu înarmarea, 
excepționale!“. 
avut loc o a-

dunare a reprezentanților sindicate
lor muncitorilor din industriile e- 
lectrotehnice 
ale industriei, 
tată rezoluția 
sindicale să
legilor excepționale.

Organizația din Dusseldorf a sin 
dicatului metalurgiștilor a început 
să strîngă semnături pe petiția de 
protest împotriva adoptării de că
tre Bundestag a legislației excep
ționale. I

©=—

Din țările socialiste
170 de produse noi

BUDAPESTA 11 (Agerpres).
Industria ungară a mijloacelor 

de telecomunicație va realiza în 
acest an 170 de produse noi, dintre 
care 30 vor intra în producția de 
serie, anunță M.T.I.

Specialiștii în domeniul tele
comunicațiilor vor efectua emisiuni 
de radio stereofonice experimen
tale, de asemenea, vor pune la 
punct producția instalațiilor nece
sare extinderii în toată țara a e- 
misiunilor pe unde ultrascurte.

In acest an, industria ungară va 
începe producția a trei tipuri noi 
de televizoare.

Aparatură poloneză pentru 
televiziunea în culori

VARȘOVIA 11 (Agerpres).
Recent la Institutul de teleteh- 

nică și radiotehnică din Varșovia 
a avut loe o prezentare a apara
turii poloneze pentru televiziunea 
în culori. Nu de mult la acest 
stitut s-a terminat construcția 
paraturii de recepție în culori 
ceea ce a permis retransmiterea 
tablouri în culori pe ecranele 
levizoarelor de control.

Cercetările în 
ziunii în culori 
4 ani de către 
cialiști polonezi,
aparatura de transmisie-recepție și 
diferite aparate de măsură nece
sare cercetărilor.

in- 
a-

de 
te-

domeniul televi
se desfășoară de 
un grup de spe- 
A fost eonstruită

și au avut

municipale 
(prefectura

pentru construcția celui mai mare 
tunel de cale ferată pe sub fundul 
mării. Tunelul va uni orașele Ao
mori (insula Honsiu) și Hakodate 
(insula Hokkaido). Lungimea tu
nelului va fi de aproximativ 36,5 
kilometri. Pe o distantă de peste 
22 de kilometri tunelul va trece 
pe sub fundul mării.

TOKIO. La 11 februarie N. S. 
Patolicev, ministrul comerțului ex
terior al U.R.S.S. împreună cu am
basadorul U.R.S.S. în Japonia, 
V. M. Vinogradov l-au vizitat pe 
primul ministru Ikeda 
cu el o convorbire.

TOKIO. La alegerile 
din orașul japonez Ina
Nagano) organizațiile democratice 
s-au bucurat de succes. In aduna
rea municipală a orașului au fost 
aleși deputați toți candidata pre
zentați de partidele comunist și 
socialist. Ca urmare, comuniștii au 
obținut patru mandate, iar socia
liștii cinci. Partidul liberal-demo
crat de guvernămînt nu a primit 
nici un mandat.

SINGAPORE. Lupta patrioților 
din Sarawak pentru eliberare de 
sub jugul colonialiștilor britanici 
continuă. După cum relatează a- 
genția United Press International, 
o unitate de patrioți a ocupat zi
lele trecute o localitate din nord- 
vestul Sarawaku-Iui. întăriri en
gleze au fost trimise de urgență 
în această regiune pentru a 
fășura operațiuni împotriva 
trioților.

LAGOS. Greva generală a
cherilor din Nigeria a intrat la 11 
februarie în cea de-a 8-a zi. Tra
tativele care au început sîmbătă 
între reprezentanții greviștilor și 
patronat, cu participarea ministru
lui muncii, au eșuat. Patronii au 
refuzat să satisfacă fie măcar o 
parte din revendicările greviștilor.

des- 
pa-

do-

MQSCOVA 11 (Agerpres). 
Corespondență de la Al. Stark :

Așa după cum s-a anunțat, la 
Leningrad s-a desfășurat cea de-a 
17-a sesiune a Academiei de Ști
ințe Medicale a U.R.S.S, consacrată 
virusologiei. Printre oaspeții sesiu
nii s-a numărat și acad. Ștefan Ni- 
colau, membru al acestui înalt for 
științific din Uniunea Sovietică. 
Savantul romîn a făcut o comuni
care asupra infecțiilor cardio-vas- 
culare studiate în țara noastră. 
Comunicarea a fost primită cu viu 
interes.

Redacția volumului de comuni
cări prezentate 
a solicitat, de 
cianului Ștefan 
care asupra teoriei romînești a 
hepatitelor epidemice. La invitația 
savanților sovietici omul de ști
ință romîn a vizitat numeroase in
stitute științifice din Moscova și 
Leningrad și a luat parte la o e- 
misiune a televiziunii din Lenin
grad, consacrată țării noastre.

CELEABINSK.
Cornel Stavru a 
succes rolul lui Jose din opera 
„Carmen" pe scena teatrului de 
operă din Celeabinsk. Spectatorii 
au aplaudat cu căldură pe solis
tul Teatrului de Operă și balet 
din București.

Cornel 
spectacol 
va pleca

<1

Solistul romîn 
interpretat cu

Stavru va mai da un 
la Celeabinsk, după care 
la Perm.

armate ale Я. A. Yz?

la această sesiune 
asemenea, academi- 
Nicolau o comuni- 

romînești

Forțele _____ ___
resping încercările de infiltrară 

saudito-iordaniene

Unitate de păreri în problema măsurilor 
pentru unificarea națională a Laosului

celor trei 
căreia s-a 
da păreri 

necesare
unificării na-

VIENTIANE 11 (Agerpres).
La 10 februarie a fost dat pu

blicității la Vientiane comunicatul 
comun al consfătuirii din 18 ia
nuarie a conducătorilor 
forțe din Laos în cursul 
ajuns la o unanimitate 
în problema măsurilor 
pentru asigurarea 
tionale.

In comunicat se menționează că 
au fost date instrucțiuni comisiilor 
mixte pentru unificarea armatei și 
a administrației pentru a accelera 
elaborarea programului și a moda
lităților de demobilizare a armatei 
și pentru crearea unui corp de po
litie mixt, 
curitatea 
entiane.

Pentru 
Laosului
emisă de Banca națională, s-a ho- 
tărît schimbarea într-un viitor a- 
propiat, la valoarea lor nominală 
a monetelor care se află în cir
culație 
forțele 
și ale

Cele
degere de a nu folosi în viitor

menit să asigure se
in capitala Laosului, Vi

ca pe întreg teritoriul 
să circule o monetă unică.

în zonele controlate de 
prințului Suvanna Fumma 

prințului Sufanuvoag.
trei părți au ajuns la o

------------------------- =sa&se^-!-—--------

S. U. A. ar dori să amîne evacuarea 
bazelor militare din Maroc

WASHINGTON 11 (Agerpres). 
După cum reiese din relatările 

agenției United Press Internatio
nal, S.U.A. încearcă să amîne e- 
vacuarea bazelor militare pe care 
Ie deține în Maroc. Această eva
cuare este prevăzută de un acord 
încheiat între guvernul american 
și cel marocan în 1959.

Statele Unite au preluat bazele 
militare franceze din ■ Maroc în 
decembrie 1950, printr-un acotd 
încheiat cu Franța, Prin acordul

angajat să 
la sfîrșitul‘ 
prezent au- 
nu au luat

din 1959, S.U.A. s-au 
evacueze bazele pînă 
anului 1963. Pînă în 
toritățile americane
nici o măsură în vederea îndepli
nirii .obligațiilor asumate. Ele ar 
dori să obțină din partea guver
nului marocan amînarea evacuării. 
Aeeastă problemă, arată agenția 
menționată, va fi ridicată în con- 

președintele 
cu regele 
II-lea, la 

martie a.c.

vorbirile pe care 
Kennedy le va avea 
Marocului, Hassan al 
Washington ia 27—28

i
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în presă și în emisiunile de radio 
atacuri și acuzații împotriva mem
brilor guvernului de unitate na
țională.

Conducătorii celor trei forte au 
reafirmat necesitatea respectării 
principiului umanității în toate ho- 
tărîrile importante luate de Minis
terele apărării naționale, de inter
ne, externe pentru a asigura înțe
legerea reciprocă și a facilita ca
uza unificării și înțelgerii naționale.

După cum relatează agenția Fran
ce Presse, au fost luate o serie 
de măsuri pentru punerea în apli- 
care a hotărîrilor consfătuirii.

SANAA 11 (Agerpres).
Mareșalul Abdel Hakim Amer, 

comandantul forțelor armate ale 
R.A.U. care se află în Republica 
Arabă Yemen a avut după cum re
latează postul de radio Sanaa o 
întrevedere cu președintele Repu
blicii Arabe Yemen Abdalah As- 
Sallal, în cursul căreia au discu
tat situația de la frontierele Ye
menului șî măsurile ce trebuie 
luate pentru preîntimpinarea infil
trării saudito-iordaniene.

Potrivit ultimelor știri forțele 
armate ale Republicii Arabe Ye
men au respins patru încercări de 
infiltrare în cursul cărora au fost 
uciși peste 300 de soldați și a fost 
capturată o mare cantitate de агтел

-=©=-

Autoritățile 
noului regim din Irak 

au executat patru ofițeri 
superiori

LONDRA 11 (Agerpres).
Radio Bagdad a anunțat 

dimineața de 11 februarie 
pitala Irakului autoritățile 
regim au executat patru 
superiori : 
Abdel 
brigadă 
Ibrahim 
brigadă

că în 
în ca- 
noului 
ofițeri

generalul de brigadă 
Majid Jalil, generalul de 
Hussein Duri, colonelul 
Kazem și cjeneralul de 
Daud Janabi.

PROGRAM DE RADIO
13 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,08 Formații de muzică u- 
șoară, 8,30 Muzică din operete,
9.30 Melodii populare din țări so
cialiste, 10,00 Teatru la microfon ■■ 
„Piața ancorelor". Adaptare radio
fonică după piesa Iui I. Stok, 12,00 
Muzică de estradă, 12,30 Muzică 
din opere, 13,07 Oratoriul „Grivița 
luptătoare" de Constantin Palade, 
14,00 Concert de prînz, 15,00 Mu
zică populară din Moldova, 15,30 
Pagini din muzica de 
compozitorilor noștri, 
bește Moscova I 16,45 
șoară, 17,10 „Spre noi 
cialiste" — 
18,00 Muzică
18.30 Lecția 
19,25 Muzică
tori romîni, 19,40 
mante, 20,40 Din 
a Capitalei, 21,15 
ră, 21,30 Muzică 
nească cerută de 
GRAMUL 
poarelor, 
dă. 14,30 
„Medeea”
Cîntă orchestra de estradă

operetă a
16,15 Vor- 
Muzică u- 
victorii so- 
de cîntecel 
romînească, 

engleză.

program 
populară 
de limba 
ușoară de compozi-

Program de ro- 
viața de concert 
Emisiune litera- 
populară romî- 

ascultători. PRO- 
Din folclorul po- 

estra- 
opera 
15,00 

a Ra-

II. 12,38
13,25 Concert de 
Fragmente din 

de Cherubini,

I

dioteleviziunii Sovietice, 16,10 Mu« 
zică ușoară, 16,30 Prelucrări de fol
clor de compozitori romîni, 17,00 
Selectiuni din operetele „Nunta 
ungară" de Dostal și „Casa cu trei 
fete" de Schubert-Bertă, 18,30 Pro
gram interpretat de orchestra de 
muzică populară a Ansamblului 
folcloric al Sfatului popular al Ca
pitalei, 19,00 Muzică ușoară romî
nească, 19,30 Lecția de limba rusă 
(pentru avansați), 19,40 Arii și 
duete din opera „Nevestele vesele 
din Windsor" de Otto Nikolai, 
20,30 Tribuna Radio, 20.40 Melodii 
populare romînești, 21,15 Interpret! 
de muzică ușoară (reluare), 22,30 
Muzică de dans.
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șui sperie
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