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Intîlniri între candidații de deputați

A.«c.

Producînd armături Т.Н. pentru armarea galerii
lor. muncitorii de la U.R.U.M.P. dau un sprijin pfe- 
tios minerilor de la înaintări in deschiderea dru
murilor spre noi rezerve de cărbune. Iată-1, în cli
șeu, pe tovarășul Rusu Ștefan, șeful brigăzii de ar
mături metalice, la mașina de îndoit armături.

©

Noi succese ale minerilor
aninoseni

Colectivul minei Ani- 
noasa continuă să ocupe 
un loc de frunte în în
trecerea cu celelalte ex 
ploatări miniere din Va
lea Jiului. îmbunătățirea 
condițiilor de muncă în 
abataje precum și apli
carea unor metode valo
roase de 
minerilor 
tragă în 
ale lunii 
tone 
plan. 
Uzări

randa- 
tone 

Frun- 
condu-

și alegătorii dm Lupeni

Pentru mai buna gospodărire 
a orașului

In localul școlii elemen
tare nr. 1 din Lupeni, a- 
legătorii din circumscrip
țiile electorale nr. 50. 51 
și 52 s-au întîlnit cu can
didații lor: tov, Farkaș 
Erna, Vișlovschi Ștefan și 
Fazakaș Bela. In cadrul 
întîlnirii, tovarășul Barna 
Constantin, din partea bi 
roului F.D.P. a vorbit ce
lor prezenți despre rea
lizările dobîndite de oa
menii muncii din regiunea 
Hunedoara, din 
Lupeni, în anii de 
erați e populară.

După expunerea
rinței mai multi alegători

din cartierul Braia au 
propus realizarea unor lu
crări de canalizare. Cei 
care au luat cuvîntul au 
mai propus sfatului popu
lar și sectorului I.C.O. 
din localitate să acorde 
în viitor mai mult interes 
îmbunătățirii iluminatului 
public 
tierele 
șului.
propus
merciale în cartierul Bra
ia, îmbunătățirea deser
virii populației în unele 
localuri publice etc.

în străzile și car- 
mărginașe ale ora- 
Totodată s-a mal 
lărgirea rețelei co-

orașul 
demo-

confe- A. MICA 
corespondent

lucru au permis 
aninoseni să ex- 
primele 13 zile 

curente 1 316 
cărbune pestede

Cele mai mari rea- 
le-au dobîndit și de

astădată colectivul secto
rului I. Marea majoritate 
a brigăzilor .miniere difi 
sector au obținut 
mente de peste 6 
cărbune pe post, 
tașe sînt brigăzile
se de Cristea Aurel Da
vid Ioan, Gall Francisc și 
altele.

De la începutul anului 
și pînă în prezent minerii 
aninoseni au livrat peste 
sarcinile de plan aproa
pe 4 000 tone de cărbune.

MUNCĂ RODNICA
Aprovizionarea sectoa 

relor productive cu mate
rial lemnos constituie o 
preocupare permanentă a 
colectivului depozitului de 
lemne Lupeni.

Antrenați 
muncitorii 
să descarce 
goanele cu
în incinta depozitului șl 
să asigure brigăzile mi-

cu lemn bine di 
pentru lucră- 

susținere în' sub-

jumătate de tri- 
de muncă, , schim-

în întrecere, 
s-au străduit 

la timp va- 
lemne sosite

niere 
mensionat 
rile de 
teran.

La o 
mestru
bul condus de comunistul 
Șerban Nicolae se situa 
pe primul loc în între
cere avînd la activul său 
3 000 metri cubi de lemn 
dimensionat și încărcat 
în vagonete pentru bri

găzile din subte
ran. Bine au mun
cit și schimburile 
conduse de Dră- 
ghici Simion 
Petrar Victor.

mine a cunoscut din nou 
obișnuită din zilele de 
Grupuri, grupuri de stu- 
indreptau spre institut.

petrecute in mijlocul 
sau în
Sinaia

pitoreșțile sta- 
și Timișul de

nou pe studenții trun-

DIN NOU 
LA CURSURI

15 februarie. Zi obișnuită de 
iarnă. Drumul ce duce la Insti
tutul de 
forfota 
cursuri, 
denți se

La ora 8, soneriile din fața să
lilor de cursuri au anunțat pri
mele ore de curs din ai doilea 
semestru ai anului universitar.

Fețele Îmbujorate ale studenți
lor radiau de bucurie. Era bucu
ria revederii după frumoasele zile 
âe vacanță 
Celor dragi 
țiuni de ia 
Sus.

laiă-i din
tași ia Învățătură Catargiu Eremia, 
Zlăgneanu Francisc, Tepuș Gheor- 
ghe, Zilay Zoltan, Torsan Petsida, 
Both luiiu, Moțoc Lucia, Bokoș 
kmeriC și mulți alții, hotăriți să 
obțină și pe mai departe rezul
tate la fei de bune.

La sediu, asociației studențilo 
iscuțiile erau in toi. Se comenta 

modul
canța 
berele 
■Sus.

— Studenții noștri — spunea 
varâșul Ungureanu Nicolae, secre-

D. ALBESCU 
corespondent

cum și-au petrecut 
cei 48 de stud-ențl in 
de ia Sinaia și Timișul

(Continuare in pag. 3-a)

slujba construirii so-

un prilej important 
revistă a muncii des-

școlii noastre supe-

studențești trebuie 
centrul preocupărilor

La punctul de agitație din comuna Iscrdni, ame
najat la căminul cultural, e o animație deosebită. 
Zilnic un număr mate de cetățeni vin și cerce
tează listele de alegători. Din cei 14Q8. de cetățeni 
înscriși, 954 ău și trecut pe aici să vadă dacă sînt 
trecuți pe liste. Iată însă că 29 cetățeni au fost 
omiși. Pentru a-și exercita dreptul de vot. ei au fgșt 
lvați însă în evidență;

Tot în aceste zile, tovarășul Matei Ilie din partea 
comitetului de partid, a deschis ședința de întîlnire 
dintre candidați și alegători. Iată-i pe candidații Ni- 
coară Mircea, Barna Ioan și Cerna Ioan în fața unui 
număr de peste 150 de 'alegători discutînd o seamă 
de probleme legate de gospodărirea și înfrumuse
țarea comunei. Printre acestea se numără buna de
servire și aprovizionare a magazinului alimentar, 
construirea unui pod peste Valea Aninoasei care 
își varsă apa în Jiu. Candidatul Nicoară Mircea 
s-a angajat ca în cursul acestui an să ducă lupta, 
cu sprijinul țăranilor muncitori și al organelor lo
cale, pentru constituirea încă, a 
unei încăperi la căminul cultural 
în vederea asigurării de condiții 
mai bune pentru desfășurarea 
muncii 
ceastă

angajat să sprijine pe viitorii de-
putați
și înfrumusețare a comunei Iscroni.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliul de 
Stat șl Consiliul de Miniștri, trans
mit un fierbinte salut ți urări de 
succes Conferinței Uniunii Asocia
țiilor Studenților din Republica 
Populară Romfnă. >

- Asociațiile studențești îndepli
nesc tip rol însemnat în viața uni
versitară, contribuind la formarea 
noilor promoții de ingineri, pro
fesori, medici, cercetători, oameni 
de artă, care-și pun, cu entuziasm, 
cunoștințele, talentul și energia lor 
tinerească în 
clalismului.

Constituind 
de trecere în
fășurate de asociațiile studențești, 
a rezultatelor obținute la învăță
tură și in activitatea obștească de 
către studenții țării noastre. Confe
rința U.A.S.R. are totodată meni
rea de a stabili sarcinile de viitor 
ale asociațiilor în lupta pentru în
făptuirea obiectivelor puse de par
tid în fața 
rioare.

Asociațiile 
să pună în
sporirea răspunderii studenților fa
tă de pregătirea lor profesională, 
însușirea cuceririlor științei și teh
nicii contemporane, pentru a de
veni buni specialiști, organizatori 
pricepuți al producției industriale 
și agricole, pasionați răspîndituri ai 
științei și culturii în mase — cadre 
cu o înaltă calificare, necesare pa
triei noastre în plft avînt creator. 

Asociațiile sîPt chemate să spri
jine activ conducerile institutelor 
și facultăților, corpul didactic, in 
eforturile pe care le depun .pen
tru perfecționarea și modernizarea 
procesului de invățămînt, orienta
rea lui i consecventă spre! cerințele

practicii pentru întărirea discipli
nai ( universitare, îmbunătățirea în
tregii munci de pregătire a studen
ților, în scopul ridicării nivelului 
general al activității instituțiilor 
de învățămînt superior la* nivelul 
exigențelor crescute ale dezvoltă
rii economiei șl culturii țării noas
tre

G atenție deosebită trebuie să 
acorde asociațiile dezvoltării acti
vităților educative și îmbogățirii 
conținutului acestora in vederea 
creșterii conștiinței socialiste si 
lărgirea orizontului cultural al tu
turor studenților, cultivării în rîn- 
durile tinerilor ce se află astăzi 
pe băncile facultăților a înaltelor 
trăsături politico-morale ale omului 
nou al societății socialiste. Este 
o datorie de onoare a. asociațiilor 
ca, prin întreaga lor activitate, să 
contribuie la formarea unor inte
lectuali înaintați, bine pregătiți, 
adversari hotăriți ai inerției, entu
ziaști- promotori ai noului în știin
ță și tehnică, oameni, pătrunși de cele 
mai nobile idei ale epocii noastre 
— ideile marxism-iânlnismului, lup
tători devotat! și neoboslțl pentru 
cauză socialismului și păcii.1

C.C. al P.M.R., Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri urează tu
turor studenților ndi succese-la în
vățătură și în activitatea obșteas
că șl iși exprimă convingerea că 
tineretul' Universitar se va dovedi 
și pe mal departe denfa de încre
derea și dragostea cu care este 
înconjurat de întregul popor șl șe va 
achita cu cinste de sarcinile be-l 
vor reveni ca participant la desă- 
vîrșirea socialismului și construi- 

. rea comunismului, la făurirea mă
rețului viitor al scumpei noastre 

' patrii — Republica Populară Ro- 
mînă.

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL

în acțiunile de gospodărire

R. BĂLȘAN 
corespondent

D. GOLGOȚIU
corespondent

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

pentru 
cultural-educative. Cu a- 

ocazie numeroși țărani s-au

CONSILIUL DE STAT Șl

А К N E T

Un ceferist a venit la ora de dirigintie

1

D. GHIONEA

»

clasa a Xl-a 
Școala- medie 
Petroșani, sec- 
o așteptau cu 
și justificată

ultima oră de curs, 
din
la
din

la Grivița 
16 februarie 
să-l asculte 

miile de ce-

petroliștilor i din . ■ 
fost ascultat cu 
interes de elevi. • 
pe rînd, > elevele '

Stoicescu Maria, Hogman 
Catinca și Cioceanu G-

De precizia și operativitatea cu care sînt făcute 
analizele în laboratorul întreprinderii Viscoza-Lu- 
peni depinde în mare măsură calitatea firelor de 
mătase. Tehnicianul chimist Giorgi Vasile din acest 
laborator muncește cu multă răspundere pentru e- 
fectuarea acestor analize.

Elevii 
A de 
mixtă 
ția serală,
nerăbdare 
emoție. Aveau să afle a 
mănunte despre felul cum 
s-a desfășurat greva ce
feriștilor ;de 
din ziua de 
1933. Aveau 
pe unul din
feriști care au participat 
la acele evenimente. To
varășul profesor Mușteanu 
Pompiliu, dirigintele cla- , 
sei și-a anunțat elevii . Cu 
multe zile înainte despre 
ora de dirigenție din 15 
februarie. „Pentru ca- ora 
noastră de dirigt nție să 
fie cît mai instructivă — 
le-a spus dirigintele — 
fiecare elev va trebui să 
se pregătească temeinic 
în legătură cu evenimen
tele din februarie 1933'. 
Referatul prezentat de di
rigintele clasei' despre e- 
roicele lupte ale, ceferiș
tilor și 
1933 a 
deosebit

Apoi,

orgeta au citit cu expre
sivitate versuri închinate 
gloriosului eveniment de.-, 
acum 30 de ani, iar .elevii 
Beserman loan și Dascălu 
Benbne au vorbit despre 
viața . nouă, a tineretului 
din patria noastră.

Cineva a stins lumina., 
întreaga sală s-a cufun
dat în întuneric. S-a lăsat 
o liniște adincă. Din o- 
biectivul epidiascopului, 
imagini din eroicele lup
te ale ceferiștilor au prins 
să se depene una după 
alta.

Tinerii elevi seraliști Ie 
urmăreau cu multă aten
ție. Pe ecranul mic s-au 
perindat , prin fața elevi
lor chipurile luminoase 
ale conducătorilor grevei, 
fii devotați ăi poporului 
care și-au . jertfit viața 
pentru fericirea .noastră.

Dar ș-a făcut, lumină., 
in sală și în sufletele e- 
levilpr. Ecoul Griviței a- 
nului 1933 a pătruns prfn 
cuvintele ceferistului Rai- 
ca loan, în inima fiecărui 
elev, \ i, ■ j

Cu severitate, și amă
răciune în glas a vorbit 
bătrînul ceferist, martor 
ocular al masacrului de

la 1933 din atelierele Gri
viței despre. .desfă
șurarea evenimentelor,k în- 
fierînd cu tărie samavol
niciile regimului burghe- 
zo-moșieresc. In contrast 
Cu acele vremuri de tristă 
amintire, tovatășul Raica 
Ioan a vorbit despre via
ța nouă și luminoasă pe 
care o trăim, despre rea
lizările regimului demo
crat-popular, despre, dra
gostea cu care sînt în
conjurați azi ceferiștii, ca 
de altfel toți oamenii 
muncii, din patria noastră. 
Bătrînul ceferist a fost 
nespus-de bucuros pentru 
căldura cu care a fost pri
mit în mijlocul elevilor 
Seraliști. El le-a adresat 
acestora frumoase cuvinte 
șt le-a urat mult succes 
la învățătură și în acti
vitatea lor profesională.

La despărțire, elevul 
Șoșoi Petru, responsabilul 
clasei, după ce- a mulțu
mit tovarășului Raica loan 
pentru prezența sa în mij
locul elevilor, l-a felici
tat călduros cu prilejul 
Zilei ceferiștilor și i-a o- 
fertt un frumos cadou.
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CAMPIONATUL DE ȘAH PE ECHIPE

SerpFteâ in jecnl restantă! БшпрвіЦіі sportive 
la Lupeni

; Asociația sportivă Mineral fca- 
( peni a organizat duminică intre- 
< ceri sportive închinate zilei de l

<
4
<< <?
))I

i
5

3 martie la volei șl tenis de 
masă. La volei, echipa Mineral < 
a întîlnit echipa Școlii profesio- < 
nale din Lupeni campioana Văii ) 
Jiului la juniori, care se pregă- 5 
tește In vederea campionatului > 
regional ce va avea loc în curind < 
la Alba Iulla. Echipa școlii pro- ? 
îeslonale a reușit să ciștige а- І 
cest joc cu rezultatul de 3—2 s 
(15—10, 15—13, 9—15, 11—15, j
15—13).

Este Îmbucurător 
școala profesională are un lot 
peste 15 jucători, elemente 
aere, care dacă vor continua > 
metodic antrenamentele vor ob- s 
ține rezultate și mai frumoase. < 

La întrecerile de tenis de masă 
au participat un număr de 12 > 
sportivi de la asociațiile Straja ț 
Lupeni și Minerul П. LA SIM- j 
PLU BĂRBAȚI pe primele trei) 
locuri s-au clasat Grtinberg 
Gustav (Minerul), Popescu Ioan 
(Straja), Ternei Eduard (Straja). 
DUBLU BĂRBAȚI: L Grtinberg- 
Hans (Minerul), 2. Terneț-Iacob 
(Straja), 3. Popescu—Moisuc
(Straja).

51
faptul că ■ 

de«
ti- ?1

/
54
< 
f
< 
?>1 4
< 
s

Recent, s-a desfășurat întâlnirea 
restanță dintre echipele Minerul 
Lupeni și Parîngul Lonea din ca
drul campionatului R.P.R. de șah. 
întîlnirea a stimit un viu interes 
in rinduril» iubitorilor de șah din 
Valea Jiului. Deși, ținlnd seama 
de omogenitatea formației, lonenii 
porneau favoriți, nici unul din iu
bitorii șahului din Valea Jiului nu 
a prevăzut o victorie la scor a 
celor de la Parîngul. La cele șase 
mese au luat Ioc In ordine urmă
torii jucători. MINERUL LUPENI: 
Fodor Carol, dr. Mihu Tiberiu, Pe
ter luliu prof. Dumbravă Dumitru, 
prof. Nichimuș Eugenia și tînăra 
Savu
NEA: Stici Eugen, Lăcătuș Iosif 
Șmida 
Maria

întrecerea a început. Prima par
tidă se termină fulgerător. La masa 
a cincea, tînăra săteancă Benkd 
Maria, n cărei talent în șah a fost 
descoperit cu prilejul spartachia- 
dei de iarnă din Cimpa, a învins 
fără drept de apel pe prof. Ni
chimuș Eugenia, astfel că scorul 
este de 1-0 în favoarea oaspeți
lor. Intr-o frumoasă partidă de 
atac Smida Iosif învinge pe dr. 
Mihu Tiberiu, majorînd scorul la 
2-0. La prima masă, jucătorul Stici 
Eugen, în vîrstă de numai 15 ani.

Marinele. PARÎNGUL LO-

Iosif, Ghiorghl Iosif, Вгпко 
și Jurca Stela.

dă o replică dîrză jucătorului 
1 al lupenenilor, Fodor Carol 
majorează scorul la 3-0. După ter
minarea primelor trei partide se pă
rea că victoria începe să Ie surîdă 
și gazdelor. încă de la primele 
mutări, Jurca Stela de la Parîngul 
pierde dama. Prin combinații sub
tile ea reușește insă să restabi
lească echilibrul și printr-un finiș 
puternic să termine învingătoare. 
E 4-0 pentru echipa din Lonea. Ce
lelalte două partide fncheindu-se 
remiză echipa din Lonea cîștigă 
întrecerea cu scorul de 5-1 și cu 
aceasta și titlul de campioană a 
Văii Jiului cu 25 % puncte față 
de cele 25 realizate de formația 
C.G.VJ. care fusese declarată 
campioană cu anticipație. Pentru 
succesul obținui, echipa din Lonea 
merită 
vează 
șah a 
Lonea,
s-a ocupat cu răbdare de descope
rirea și creșterea tinerelor talente, 
iar străduința lor începe să dea 
roade. Obținerea titlului de cam
pioană a Văii Jiului, faptul că sec
ția de șah are 19 sportivi legiti
mați, la diferite categorii și 10 
jucătoare nu 
automulțumire. 
verență și de 
sele vor в și

nr.
Și

toate felicitările. Deși acti- 
doar de trei ani, secția de 
asociației sportive Parîngul 
în frunte cu Podosu Ștefan.

Campionatul R.PJL la schi 
pe anul 1963 — etapa regională

trebuie să ducă la 
Muncind cu perse- 
aici înainte succe- 

mai frumoase.

cum
anul

parte 
raio-

I® zilele de 16—17 februarie, pe 
plrtiile din masivul Straja-Lupenî 
a avut loc etapa regională a 
pionatului R.P,R. Ia schi pe 
1963.

La acest concurs au luat 
peste 50 de concurenti din
nul Orăștie, orașele regionale Hu
nedoara și Petroșani. Timpul fru
mos din prima zi și apoi ninsoa
re viscolită în 
ca rezultatele 
totuși bune.

O impresie 
cut schiorii < 
prezentîndu-se bine pregătiți 
ocupat toate locurile intii, lucru 
ce tjebuie să dea de gindit sec
ției de schi a asociației sportive 
Minerul Lupeni care a fost pînă 
în prezent una din eele mai pu
ternice secții din Valea Jiului.

Redăm mai jos rezultatele teh- 
Jre înreaistrate. COBORI RE SE
NIORI, 2200 M CU DIFERENȚĂ 
UE NIVEL DE 350 M. 1. Gerșten- 
brein Andrei (Voința Petroșani),
2. Kato Adalbert (Minerul Lupeni),
3. Lazăr Victor (Parîngul Petro
șani); COBORÎRE JUNIORI PE A- 
CEEAȘT PÎRTIE: 1. Bîrlida Dumi
tru (Parîngul Petroșani), 2. Țîrlea 
Iosif (Parîngul Petroșani), 3. Ven- 
tel Anton (Retezatul Uricani),- CO
BORÎRE FETE 1600 M. : 1. Peterfi 
Virginia (Parîngul Petroșani), 2. 
Dengel Utte (Parîngul Petroșani), 
3. Andreș Eva (raionul Orăștie); 
SLALOM URIAȘ SENIORI 1500 M. 
26 PORTI: 1. Lazăr Victor (Pa
rîngul Petroșani), 2. Mnnteanu 
Constantin (Minerul Lupeni), 3. 
Kato Adalbert (Minerul Lupeni); 
SLALOM URIAȘ JUNIORI A- 
CEEASI PÎRTIE: 1. Bomfert Hans 

ICugir, raionul Orăștie), 2. Bîrlida 
D. (Parîngul Petroșani), 3. Mere 
Remus (raionul Orăștie); SLALOM 
URIAȘ FETE 1200 M. 22 PORȚI :
1. Peterfi Virginia (Parîngul Pe
troșani), 2. Dengel Utte (Parîngul 
Petroșani), 1 Cioflica Florica (Mi
nerul Lupeni); SLALOM SPECIAL 
SENIORI 4Ѳ PORȚI 400 M. : 1. La- 
«ăr Viator (Parîngul Petroșani)
2. Ace Alexandru (Parîngul Petro
șani), 3. Kato Adalbert (Minerul 
Lupeni); SLALOM SPECIAL JU
NIORI ACEEAȘT PÎRTIE: 1. Bîr
lida Dumitru £P<uingul Petioșanx), » .

a doua zi, au făcut 
să fie deosebite și

foarte bună au fă- 
din Petroșani, care 

au

2. Marinescu Gheorghe (Minerul 
Lupeni), 3. Bomfert Hans (raionul 
Orăștie); SLALOM SPECIAL FETE 
40 PORȚI: 1. Peterfi Virginia (Pa
rîngul Petroșani), 2. Cioflica Ho- 
rica (Minerul Lupeni), 3. Dengel 
Utte (Parîngul Petroșani); COM
BINAT PE 3 PROBE — SENIORI : 
Lazăr Viator (Parîngul Petroșani); 
JUNIORI: Bîrlida Dumitru (Parîn- 
gul Petroșani); SENIOARE t Pe
terfi Virginia (Parîngul Petroșani).

De remarcat buna organizare a 
concursului de către comisia re
gională de schi, care cu tot 
pul nefavorabil din a doua 
asigurat desfășurarea în bune 
dițiuni a întrecerilor.

tim- 
zi a 
con-

ANDREI ANGHER 
membru al Comisiei regionale 

de schi

-*

Minerul Lupeni la
Joi după-masă echipa de fot

bal Minerul a susținut cel de-al 
treilea joc din > cadrul pregătirilor, 
întîlnind pe Minerul Vulcan de 
care a dispus cu 5—2 (2—0). Cu 
acest prilej s-a 
pa Minerul nu 
punct, nu este 
ții promit, însă 
lectiv. Apărarea 
trabilă. Fixarea 
în campionat va fi pentru cei doi 
antrenori o problemă dificilă. In 
această întîlnire au înscris Comșa 
(2), Cărare (2) și Mihaly, iar pen
tru oaspeți Melinte II și Fleider

Duminică pe un teren complet 
desfundat și timp ploios Minerul 
a întîlnit în cel de-al patrulea joc

constatat că echi- 
este bine pusă la 
omogenă. Atacan- 
nu au un joo co- 
este ușor pene- 
asupra formației

ce activează 
tot tîjnpul ne- 
peste 1000 de 
mulțumiți de 
celor două e- 
a fost complet

al patrulea joc
pe Știința Craiova 
în categoria B. Cu 
favorabil au asistat 
spectatori, ei fiind 
evoluția jucătorilor 
chipe. TerenuJ care
desfundat și acoperit cu apă n-a 
permis jucătorilor decît o verifi
care a potențialului fizic. La в- 
cest capitol, mai ales in cea de a 
doua parte, lupenenii au depășit 
net adversarul, stabilind prin Ni- 
colau (2), Mihaly, Drăgoi și Căra
re scorul la 5—0 (1—0). Minerul 
a aliniat formația: Mihalache 
(Sziklay), Sima II (Izghireanu), 
Dan П, Staudt, Mihaly, Nicola, 
(Sima II), Cotroază, Comșa, Ni- 
colau, Drăgoi, Cărare.

Echipele de fotbal din Valea Jiului și-au început antrenamentele 
în aer liber. Deocamdată, insă tribunele șînt aproape pustii. Prea pu
țini spectatori se încumetă să Înfrunte gerul pentru un „mic" antrena
ment In curlnd insă, ele vor deveni din nou nelncăpătoare așa cum se 
vede din clișeu că erau in perioada întrecerilor din anul trecut.

De la comisia de șah 
Petroșani

©dată încheiat campionatul de 
șah pe echipe, se reia întrecerea 
pentru cucerirea locului I la indi- 
viduaL întrecerile vor avea loc în 
fiecare sîmbătă la orele 17,00 șl 
duminicile la orele 9,00 dimineața. 
Asociațiile sportțve înscrise la con
curs au datoria să asigure jucă
torilor 
pa cu 
trucît 
martie, 
zenta vor pierde prin neprezenta- 
re.

Paralel cu întrecerile masculine 
se vor desfășura și cele feminine. 
Secțiile de șah care au femei le
gitimate au datoria de a le asi
gura condiții de participare la 
concurs.

— Jiul Petrila 1-0 
Rakoși. Cazan — Frank, Csutak — 
Martinovici, Ghibea (Pali), Mîrmea, 
Șardi, Brașoveanu (Sotir).

care reușesc să Înscrie u-

condiții de a putea partici- 
regularitate la întreceri In
ele se vor încheia la 15 
iar cei ce nu se vor pre-

Pandurii Tîrgu Jiu
Continulndu-și pregătirile pentru 

returul campionatului, Jiul Petrila 
a susținut duminică un meci ami
cal de fotbal la Tîrgu Jiu, în com
pania echipei Pandurii din locali
tate. Echipa gazdă s-a dovedit bi
ne pregătită din punct de vedere 
tehnic și tactic, ea a făcut un joc 
bun aplaudat de sutele de spec
tatori. aflați în tribunele stadio
nului. Prima repriză aparține gaz
delor,
nicul gol al partidei dintr-o lovi
tură liberă de la 16 metri.

La reluare, echipa Jiul are o 
perioadă de revenire, dar scorul 
nu poate fi modificat deoarece jo
cul înaintării nu este încă satis
făcător. In meciul revanșă care se 
va disputa joi după-amiază pe 
stadionul din Petrila, echipa Jiul 
trebuie să dea dovadă de mai mul
tă combativitate și eficacitate în 
careul advers.

Jiul a folosit următorul lot de 
jucători: Gram (Mălai) — Șerban,

aer 
au 
ori 
ce

fă- 
li- 

loc 
pe 
au
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Excursii
De mai bine de o lună, s-a dis

cutat la Gasa pionierilor din Lu
peni despre organizarea unei ex
cursii turistice în împrejurimile e- 
rașului. La excursie urmau să 

participe pionieri fruntași ia tnvd- 
tdturd. Si iată că într-una din zi
lele trecute, 125 de copii au pără
sit pentru cfteva ore orașul Lu
peni.

Urcăm prin colonia Ștefan. De 
pe o parte și de alta a străzii 
minerii ne urează drum bun. Mulțt 
pionieri ce locuiesc pe aceste străzi 
se aiătură grupului nostru. Lăsăm 
in urmă orașul. Ale apropiem de 
o pădurice de brazi. Pionierul 
Bridan Nicolae, iiul minerului Bn- 
dan Vasile, de la sectorul IV A 
propune un mic popas. începe o 
bătălie cu zăpada. In fruntea ti
ne! tabere se aria pionierul Mo
can Ioan, iar Geogean Aurora tn 
fruntea aiteia. După cfteva minu
te de .,luptă" se „sună" înceta
rea „ostilităților". Cine a ieșit În
vingător ? Veselia și buna dispo
ziție. Se pornește din nou ia 
drum. In curlnd, grupul ajunge 
la Stația de Întoarcere a tunicula- 
nilui. Tovarășul Nicoarâ Bmt>

în împrejurimile
muncilor ia Viscoza Lupeni, pă
rinte care însoțește grupul nos
tru, explică pionierilor amănunțit 
funcționarea iunicularuhii. Trecem 
pe sub funicular în grupuri mici. 
In fața noastră întllnim un pei
saj frumos. Instructorul Vargo 
Alexandru, elev în clasa a IX-a 
la Școala medie Lupeni, ne tace 
totograiii. O sâ le avem ca amin
tire. Ne încolonăm din nou. Acum 
ne-ат împărțit pe două grupe și 
vom merge In șir indian. Grupa 
de fete va ii condusă de tov. Ni- 
coată, iar grupa de băieți de tov. 
Varga. Din acest moment drumul 
este mai anevoios, zăpada mare 
ne trece pește bocanci. Ne Între
băm dacă vom putea ajunge pînă 
la capătul itinerarului nostru. E- 
levii vădesc semne de oboseală, 
totuși nici unul nu s-a lăsat în
vins de greutățile drumului. Do
rința puternică de a atinge punc
tul stabilit, ne însuflețește pe top. 
Fetele nu se lasă mai prejos de
ci! băieții, lată că am anjuns. 
Poposim la o stînă. Fiecare găsim 
un colț spre a lua masa. Să-i fi 
văzut pe pionierii Kațic Nicolae, 
Mih'nte Elena si De ceilalți

orașului
pio- 
ins- 

сше

ce poftă mîncau. După masă, 
nierii s-au strîns în jurul 
tructorului Varga Alexandru 
ie-a cîntat cîteva melodii popu
laxe și de muzică ușoară acompa 
niat ia chitară. Pionierul Regul 
Adalbert ciula cu ioc la muzi
cuță. Am ii dorit cu toții să ur
căm tot mal sus 
Dar timpul nu stă 
organizat pe grupe 
cere. Din nou voie 
aveam tot timpul, < 
părtare se vedea 
impunătoarea termocentrală de la 
Paroșeni, in față, mina Lupe ni, 
iai in dreapta, noile blocuri cons
truite in anii puterii populare

Umbra inserării a Început sa 
coboare încet cind am ajuns in 
Lupeni. Pe fețele pionierilor se ci
tea bucuria, ia despărțire cu toții 
se interesau de data cind se va 
organiza o nouă excursie.

— O vom tace in curind, 
cu o condiție: să fiți mereu 
mii la învățătură.

— Ne vom strădui — au 
puns pionierii In cor.

A. SLĂVUȚEANU 
corespondent

spre înd/pmh 
in ioc. Ne-am 
pentru întoar- 
bună. In fața 

orașul. In de, 
i măreafa §1
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Accent 
pe omogenizare

In perioada de pregătire în ve
derea reluării campionatului regio
nal de fotbal echipa Parîngul Lo
nea, antrenată de Balog Ioan a 
cut 34 de antrenamente în 
ber. In perioada actuală, 
cu regularitate, de două 
săptămînă, meciuri amicale
drept scop aplicarea de noi sche
me tactice și omogenizarea echi- 
P'-i-

Duminică, echipa din Lonea a 
avut ca partener de joc. formația 
de categoria B, Metalurgistul Cu- 
gir. Aplicînd sistemul de joc 
1 —4—2—4 echipa din Lonea a în
vins cu 4-1 (1-0). Cu toate acestea, 
terenul desfundat nu a permis ve
rificarea potențialului tehnic al 
echipei ci doar pe acel fizic unde 
a dat deplină satisfacție.

Arbitrajul prestat de Opicz din 
Petroșan' a fost corect și auto
ritar. Negativ este însă faptul că 
jucătorul Pui, criticat și alte dăti 
pentru atitudine nesportivă, are 
ieșir nepermise fată de arbitru, 
vociferează pe teren și nu res
pectă indicațiile antrenorului. El 
este de fapt singurul jucător de 
la Parîngul care are 
la antrenamente. Or, 
fire temeinică poate 
riament în echipă ?
asociația să ia măsuri 
celor certați cu disciplina.

9 absențe de 
fără o pregă- 
oare da ran- 
E tinrpul ca 

împotriva

Joc de antrenament 
la Aninoasa

caarul pregătirilor ce se facIn
în vederea returului campionatului 
regionsI de fotbal, echipa anino- 
senilor a susținut duminică o par
tidă amicală în compania juniori- 
loi din Petroșani. Deși terenul este 
încă impracticabil, totuși formația 
din Aninoasa a 
frumos colectiv, 
punga de șapte 
tenerilor. fără a
nici un gol. La repriză scorul 
de 4—G pentru gazde. Din echipa 
aninosenilor s-au remarcat îndeo
sebi tineri iucători Broască, Șto- 
ier, Butca și Breda.

practicat un Oc 
reușind să stră- 

ori apărarea par- 
primi în schimb 

эга



а

Operativitate și competentă in exercitarea dreptului 
de control asupra conducerii administrative

Organizația de partid din secto
rul I al minei Vulcan militează 
pentru atragerea întregului colec
tiv la o activitate susținută in ve
derea sporirii continue a produc
ției de cărbune. In cursul lunii ia
nuarie, cit și în primele zile din 
luna aceasta, minerii sectorului I 
au dat aproape 2500 tone de căr
bune cocsificabil peste plan. Suc- 
eese importante au fost dobîndite 
și în privința calității producției 
și reducerii consumurilor specifi
ce de materiale. Numai în prima 
lună a anului, minerii sectorului 
au economisit 96 m.c. lemn de mi
nă, 25 m.c. lemn margini, peste 
1400 kg. exploziv, 2800 capse etc. 
Economiile realizate în luna tre
cută de acest harnic colectiv în
sumează aproximativ 48.000 lei.

Cum s-a ajuns la aceste succe
se ? Din punct de vedere tehnic 
a avut o mare însemnătate con
fecționarea unor scocuri pentru 
cratere de dimensiuni mici, res
pectiv de 1—2 m., care au permis 
prelungirea transportoarelor pînă 
la frontul de Іисгн. Prin acest 
procedeu se asigură pușcarea căr
bunelui direct pe crațer, fapt ce 
contribuie la evacuarea mai rapi
dă a producției din abataj, la re
ducerea efortului fizic al mineri

lor. Controlul organizației de bază 
a descoperit operativ anumite lip
suri din activitatea economică a 
sectorului, a ajutat efectiv condu

ci cerea administrativă să ia măsuri 
eficace pentru înlăturarea lor.

De pildă, în a doua jumătate a 
anului trecut, biroul organizației 
de partid a constatat că deși se 
depuneau eforturi, colectivul sec
torului nu reușea să realizeze rit
mic sarcinile de producție. Cele 
mai mari neajunsuri le provoca 
partea mecanică a sectorului, unde 
nu se dădea importanta cuvenită 
întreținerii utilajelor, nu se făceau 
la timp prelungirile și scurtările 
de cratere, iar din cauza numeroa
selor suflări la Îmbinările conduc
telor de aer comprimat, perforatul 
găurilor de mină se făcea greoi, 
deoarece se lucra cu presiune 
scăzută. Meseriașii- Ifrim Dumitru, 
Brtndău Teodor, Botnar Valentin, 
Udroiu Gheorghe și alții aveau o 
atitudine pasivă fată de muncă, 
plecau mai devreme din șut, a- 
mtnau lucrul de pe un schimb pe 
altul.

Fată de această situație, orga
nizația de partid a cerut conduce
rii administrative să prezinte în- 
tr-o adunare de partid un referat 
eu privire Ia felul în care partea 
mecanică sprijină activitatea bri
găzilor din abataje. Cu acest pri
lej a reieșit că pentru îmbunătă
țirea procesului de producție este 
necesar ca toti meseriașii să facă 
schimbul Ia fața locului, să se a- 
corde mai multă grijă ridicării 
calificării. S-a mai desprins nece- 

» sitatea acordării unei mai mari a- 
tenții întreținerii utilajelor. In a-

stabilit măsuri tennico-organizato- 
rice. Printre altele amintim înfiin
țarea unui curs de ridicare a ca
lificării profesionale а tuturor me
seriașilor din sector, reorganiza
rea echipelor de lăcătuși, prelun
girea conductelor de aeraj și aer 
comprimat între schimburi, con
trolarea fiecărui loc de muncă de 
cel puțin două ori pe schimb. Du
pă cîtva timp de la aplicarea a- 
cestor măsuri, sectorul I al mi
nei Vulcan a recuperat rămînerea 
in urmă. De atunci, din abatajele 
sectorului iau drumul spre ziuă 
importante cantităti de cărbune 
c-ocsificabil peste plan.

Perioada care a trecut de la 
această ședință a comuniștilor din 
sector a arătat că minerii de aici 
au reușit să învingă o serie de 
greutăți și să se situeze în pre
zent în fruntea întrecerii socialis
te pe mină. Acest lucru se dato- 
rește faptului că organizația de 
partid nu s-a mulțumit numat cu 
elaborarea planului de măsuri teh- 
nico-organizatorice, ci a organizat 
controlul îndeplinirii lui. Ca ur
mare, într-un timp relativ scurt, 
partea mecanică și-a îmbunătățit 
activitatea, stabilindu-și drept o- 

a mine- 
ritmică

să tie aprovizionate 
lemnos și vagonete 
ceputul schimbului, 
principele de transport nu sînt a- 

glomerate. Organizația de bază a 
urmărit permanent cum se‘ reali
zează acest lucru. In felul acesta 
s-au creat condițiile necesare pen
tru îndeplinirea ritmică a planu
lui de producție de către fiecare 
brigadă în parte. Acum brigăzile 
respective sînt apreciate pentru 
succesele obținute în producție.

Controlul permanent, sistematic, 
a dat organizației de partid posi
bilitatea să cunoască cu precizie 
situația din fiecare brigadă, să știe 
încotro să-și îndrepte forțele pen
tru a birui greutățile și a asigura 
un avînt general la toate locurile 
de muncă.

De mare ajutor in înfăptuirea 
controlului asupra conducerii ad
ministrative, asupra organizării 
producției și în stabilirea celor 
mai valoroase soluții 
tare a lipsurilor sînt 
sugestiile comuniștilor 
în ședințele grupelor
Comuniștii iau atitudine critică fa
tă de lipsuri, fac propuneri menite 
să ducă la mai buna organizare 
a procesului tehnologic. Intr-un 
timp, anumite brigăzi au avut re- 
butate mai multe tone de cărbune 
pentru șist, Era o problemă care 
trăgea înapoi indicatorul de Cali
tate pe sector. Grupele de partid 
au organizat o ședință cu minerii 
din brigăzile respective. Aici, mi
nerii au arătat că și-au dat toată 
silința pentru ea producția să fie 
de calitate, dar din cauză că a- 
batajele nu «înt і'птіпя»» 
trebuie se mai strecoară șist 
zibil. Organizația de bază a 
drumat conducerea sectorului
rezolve această situație. La numai 
cîteva zile iluminatul abatajelor 
s-a îmbunătățit și odată cu aceas
ta și calitatea producției.

Asemenea exemple, din care re
zultă cum controlul exercitat de 
organizația de partid asupra con
ducerii administrative influențează 
asupra treburilor sectorului, s-ar 
putea da multe. Organizația de 
bază își dă însă seama că în a- 
ceastă direcție mai are multe de 

făcut. In mod deosebit organizația 
de bază trebuie să depună efor
turi pentru extinderea controlului 
său asupra problemelor de tehni
ca securității, să urmărească cu 
mai multă perseverentă repartiza
rea planurilor de producție pe bri
găzi și mai ales felul în care con
ducerea sectorului se îngrijește 
de aprovizionarea brigăzilor cu u- 
tilajele de care au nevoie.

--------- =■

Cum muncește colectivul nostru pentru a fi 
la înălțimea titlului de sector fruntaș

cu material 
goale la în- 

cînd arterele

de îndrep- 
părerile și 

exprimate 
de partid.

./

biectiv sprijinirea activă 
rilor pentru îndeplinirea 
a sarcinilor de producție.

In decursul exercitării 
lui, biroul organizației 
combate cu hotărîre orice negli
jență în procesul de producție
Iată un exemplu. Nu de mult, to
varășul Cuciuc Profir, secretarul
organizației de bază, împreună cu 
alți comuniști au constatat că 
gada lui Zaharia Constantin, 
lucrează pe stratul 15, la cel 
îndepărtat loc de muncă din 
tor, precum și brigăzile conduse de 
Săbău Dumitru, Gagyi loan, Irimia 
Floricel, Suciu Vasile de pe stra
tul 3, nu sînt aprovizionate la 
timp eu material lemnos și vago- 
nete goale. Din această cauză în 
activitatea brigăzilor se ivesc timpi 
mor ți, iar productivitatea realizată 
era cu mult sub posibilități. Bi
roul a cerut conducerii sectorului 
să prezinte o informare referitor 
la această situație într-o adunare 
de partid. La adunare a fost in
vitat să participe și șeful sectoru
lui VI transport, Din informarea 
făcută și din discuțiile ce s-au 
purtat cu această ocazie, s-a des
prins că lemnarii și supraveghe
torii nu se orientează ca aceste 

brigăzi să fie aprovizionate ritmic 
cu cele necesare. Adunarea de 
partid a recomandat conducerii 
sectorului ca brigăzile ce lucrează 
în abatajele cele mai importante

controlu- 
de bază

bri- 
care 
mai 
sec-

cum 
vi- 
în- 
să

Cresc noi cadre de muncitori 
calificați

se 
zi să pătrundă 
tainele meeerii- 
electricieni de 

sudori, lăcătuși,

La Petroșani, într-o clădire si
tuată nu departe dâ centrul ora
șului. un număr de 487 elsvl, îm- 
brăcați in șalopete albastre, 
străduiesc zi de 
tot mai adine în 
lor de mecanici, 
mină, strungari,
mecanici montatori, frezori.

Cine a avut prilejui să cunoască 
viața de mizerie a ucenicilor din 
trecut, rămîne impresionat privind 
cum trăiesc și învață azi viitoa
rele cadre de muncitori calificați 
ai industriei noastre miniere.

La școala profesională de uce
nici din Petroșani, grija pentru 
condițiile de viață și studiu este 
evidentă la tot pasul. întreaga în
treținere a elevilor da 
îmbrăcăminte 
școlare este

Iată cîțiva 
școli; Popa 
lectrician. A 
dorește să devină un bun electri
cian, Dăneț Constantin, fruntaș la 
învățătură, a îndrăgit meseria de 
mecanic. La practica în producție 
este mereu fruntaș. Dacă ai sta de 
vorbă cu fiecare, ai afla că toti 
sînt preocupați de gîndul de a 
deveni muncitori cu o înaltă ca
lificare, de a răspunde prin fapte, 
grijii ce li se poartă. Cismady 
Mihai a învățat muite din tainele 
meseriei de electrician, însă con
tinuă cu sîrguință 
țească cunoștințele.

Vizîtînd-o, școala

la hrană, și 
pînă la rechizitele 

gratuită.
dintre elevii acestei

Ioan este ucenic e- 
îndrăgit meseria și

să-și îmbogă-

pare o mare
--------- o

D/JV
(Urmare din pag. 1-e)
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dunarea de partid s-a arătat că au
fost găsite angrenaje de crater
fără ulei îni baie, din care cauză
s-au nrodus avarii

Pe baza analizei făcute, s-au

Cărți pentru școlari
George Nestor, CAMIONUL LUI 

IUUȚ. Ilustrații de Dumitru Iones
co. Editura tineretului 30 pag. — 
3. let

Alexandru Sahighian, DACA NU
MERI P1N-LA ZECE... Ilustrații de 
Dem. Editura tineretului, 30 pag. 
—. 2,50 lei

Jules Verne, DOI ANI DE VA
CANȚA. Traducere din limba fran
ceză de Laura M. Dragomirescu 
Editura tineretului. 352 pag — f 
lei.

Costin Mandi, DRUMUL OȚELU
LUI. Ilustrații de Bursehi G. Co
lecția .Știința învinge". Editura ti
neretului, 232 pag. — 4,60 lei.

Cărticica mea. CINTECE PEN
TRU COPII. Colecție alcătuită de 
Titus Moisescu. Ilustrații de Dem 
Demetrescu. Editura muzicală 4( 
pag. — 6 iei.

TE IUBIM. TINEREȚE ! Cîm- 
pentru pionieri și școlari. Colet 
tie alcătuită de Titus Moisescu 
Editura muzicală, 188 pag. — 10 
lei.

familie. Cele peste 60 de cadre 
didactice, bibliotecari, personalul 
administrativ veghează la buna 
desfășurare a pregătirii ' viitorilor 
meseriași.

Numai pentru anul bugetar lui, 
acestei școli i s-au alocat peste 
un milion lei destinați desfășurării 
procesului instructiv educativ.

Concomitent cu învățământul 
teoretic, se desfășoară și instrui
rea practică atit în atelierul șco
lii, cu maiștrii instructori cît și 
în producție, ucenicii fiind atașați 
pe lingă cei mai buni muncitori. 
Astfel, elevii se familiarizează cu 
diferite metode avansate de mun
că.

Evident că cercetînd munca har
nică a acestui colectiv, ai găsi șl 
alte multe aspecte. Așa de pildă, 
rodnică este activitatea desfășura
tă în clubul școlii și mulți dintre 
elevi au îndrăgit cartea șt spor
tul. Ei au la dispoziție o bibliote
că cu pests 15 000 de volume. 
Aici se organizează cu regularitate 
seri literare,
cartea', seri de poezii, expuneri 
pe marginea unor cărți noi apă
rute, precum și alte activități cul
tural educative care sînt mult în
drăgite de elevi. Și zi de zi, cu
noștințele lot se îmbogățesc. Mun
ca unită a colectivului iși spune 
cuvintul 
generații 
o înaltă 
nădejde

concursuri „Iubiți

asigurînd creșterea unei 
de viitori muncitori cu 

calificare, constructori de 
ai socialismului.

C. IOAN 
corespondent

NOU LA CURSURI

roșu de sector 
pe bazin pe anul

obținute anul tre-

Colectivul sectorului III al mi
nei Lupeni, eel mai mare sector 
minier din Valea Jiului, a trăit zi
lele acestea un eveniment însem
nat. El a primit, în semn de apre
ciere pentru munca depusă și re
zultatele rodnice obținute în pro
ducție drapelul 
minier fruntaș 
1962.

La succesele
cut, miDerii sectorului III adaugă 
anul acesta noi realizări în între
cerea ce o desfășoară pentru în
deplinirea sareinilor de pian și a 
angajamentelor asumate. In peri
oada 1—15 februarie ei au extras 
din abataje mai mult de 7 000 tone 
de cărbune cocsificabil peste plan. 
Randamentul mediu obținut pe 
sector este mai mare cu circa 300 
kg. cărbune pe post declt cel pla
nifica L ■

Ce a stat la baza obținerii a- 
cestor rezultate? Răspunsul la a- 
ceastă întrebare l-a dat tov. ing. 
Popescu loan șeful sectorului III. 
într-o convorbire avută cu 
dactor al ziarului nostru, 
a declarat:

— Încă de la începutul 
colectivul sectorului nostru 
încordat forțele pentru îndeplini
rea unei importante sarcini: de a 
extrage și livra siderurgiștilor pa
triei noastre cărbune mai mult și 
de -știrate superioară In abataje 
ce șt în celelalte locuri de muncă

un re
lată ce

anului, 
și-a

CUI-

vor- 
st ti

tarul Consiliului asociației studen
țești din institut — au obținut 
cele mai bune rezultate în corn- 
petițiile sportive și întîiniriie 
turale la care au participat.

Dar să lăsăm faptele să 
bească. La Sinaia, de pildă,
dent a Moțoc Lucia din anul 11 pre
parare a obținut locui I la con
cursul „Cine știe ciștigă", orga
nizat în tabăra studenților de 
aici, iar ia concursurile de schi, 
primele 3 locuri au fost ocupate 
In ordine de studentul Dărăbanț 
Mircea din anul V electromecani
că, asistentul Ungureanu Nicolae 
și studentul din anul V mine, 
Sandu Horia — toți de la Știința 
Petroșani.

Frumoase succese au obținut 
studenții din Petroșani și la con
cursurile cultural-sportive orga
nizate in tabăra de la Timișul de

din sector minerii, mobilizați de 
comuniști și urmînd exemplul a- 
cestora, s-au întrecut pentru ob
ținerea de rezultate eît mai bune. 
Pentru a sprijini această întrecere 
s-au luat măsuri ea la fiecare aba
taj să fie întărită asistența tehnî-

oocoooooocoooocooaoooooooooeooooasce

INTERVIU

est de unde 
o însemnată 
Pentru ușu- 

al minerilor,

că. S-a deschis abatajul frontal 
4 est unde a fost plasată brigada 
minerului Aslău Ioan — una din
tre brigăzile fruntașe ale minei. 
In curînd va intra în exploatare 
și abatajul frontal 2 
se va putea extrage 
cantitate de cărbune, 
rarea efortului fizic
pentru sporirea productivității mun- 
eii lor au fost introduse in aba
taje noi crațere blindate și stîlpi 
metalici moderni de susținere. Toa
te acestea au făcut posibil să re
alizăm o viteză medie de avansare 
în frontale de, 27,5 m. față de 26 m. 
cît am obținut în anul 1962.

Colectivul nostru acordă totoda
tă o mare atenție și îmbunătățirii 

calității producției. Prin alegerea 
șistului din cărbune în abataje și la 
punctele de încărcare conținutul de 
cenușă în cărbunele extras a scă
zut simțitor. Pentru a dezvolta tot

mai mult realizările obținute, am 
extins inițiativa „Nici un vagonet 
de cărbune rebutat pentru șist". In 
ultimul timp în sectorul nostru nu
mărul vagonetelor cu cărbune re- 
butatr pentru șist este foarte mic.

La succesele obținute pînă în 
prezent de către colectivul secto
rului nostru au contribuit toți mi
nerii și tehnicienii din sector. In 
mod deosebit s-au evidențiat bri
găzile minerilor Petre Constantin, 
Ghioancă loan, precum și brigada 
de lâ abatajul frontal 1 est eare 
au extras de la începutul anului 
între 1200—2000 tone de cărbune 
peste plan, realizînd randamente 
medii de 5—5,5 tone cărbune pe 
post.

Realizările colectivului sectorului 
nostru nu se vor opri aici. Minerii 
și tehnieienii sînt hotărîți ca, sub 
conducerea organizației de partid, 
să înregistreze rezultate tot mal 
înseninate in muncă. Deși sarcinile 
de plan sînt mult sporite față de 
anui trecut, colectivul sectorului 
nostru și-a majorat într-o recentă 
consfătuire de producție angaja
mentul initial cu încă 2500 tone 
de cărbune în plus precum și ob
ținerea unui randament mediu pe 
sector de 3 tone cărbune pe post. 
Ne vom strădui ca și aceste an- 
gaiamenle să ie îndeplinim cu suc
ces.

Sus. Astfel, studenții Siedel Sieg
fried și lonașcu Octavian dia a- 
nul II mine s-au clasat pe primele 
locuri ia concursul de schi (pro
ba coborirej, iar studentul Drig 
Constantin din anul IV electro
mecanică a ocupat locul III la pro- 
ba de fond. „

La concursul „Cine știe sport, 
ciștigă", organizat in tabăra de 
aici, locul I a fost ocupat de e- 
ctupa Știința Petroșani prin asis
tentul Kiaus Seplimiu — locul lt 
studentul Drig Constantin — locul 
li și studentul Dumitru loan — 
locul III. Nici la tenis de masă, 
studenții din Petroșani nu s-au 
lăsat mai prejos. Astfel, la con
cursul organizat la această disci
plină sportivă, asistentul Barabaș 
Nicolae a obținut locul II, fer 
studentul din anul II mine Pe<tU 
Ludovic, locul III.

De un succes deosebit s-au bu
curat și tinerii studenți cubanezi 
Orlando Aleman șt Victoriana Ai- 
menorls, care au fost Îndelung a-‘ 
plaudați pentru măiestria cu care 
au intrPpretat melodii de muzică 
romlnească și cubaneză.

Așa dar bucuria revederii după 
cele 10 zile de vacanță era pe 
deplin justiiicată. Studenții de la 
l.M.P. au trecut cu succes toate 
examenele, 
în vacanță.

Acum ei 
creionul în 
cărților și
ori in fața aparatelor de laborator, 
hotăriți ca in viitor să obțină re
zultate tot mai bune.

atit in sesiune, cit fi..

se află din nou cu 
mină, aplecați asupra 

manualelor de studiu,

Condifii tot mai 
de muncă

a#*** ’■

bune

de cale 
necesare

Pentru a avea o linie 
ferată bine întreținută sînt 
o serie întreagă de lucrări de a- 
telier. In locul vechilor ateliere 
care nu mai puteau face față ce
rințelor anul trecut s-a construit 
un atelier modern în cadrul secției 
L. 5 din Petroșani. Prin munca pa
triotică a saiariaților de aici, care 

au prestat peste 5000 dă ore, ate
lierul a putut fi terminat înainte 
de vreme și s-a economisit suma 
de 60 000 lei.

Odată cu darea în folosință a 
noului atelier au fost create con
diții optime de lucru meseriașilor, 
de aici. Atelierul a fost dotat cu 
două strunguri de mare randament 
și o raboteză. In aceste zile sînt 
așteptate să mai sosească încă un 
strung, c freza și un ciocan pne
umatic.



STEAGUL ROȘU

insulăComitetului Politic alC.C 
al P.C. din Australia

MOSCOVA 18 (Agerpres).
Intr-р telegramă adresată pre

ședintelui sesiunii Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru Africa, care 
are loc la Leopoldville, N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a urat „mari 
succese în activitatea celei de-a 
cincea sesiuni a Comisiei economice 
O.N.U. pentru Africa, pentru pro- 
qresul economic al continentului 
african, in interesul întăririi in
dependenței țărilor africane".

Dezvoltarea economiei statelor

africane și asigurarea independen
tei lor economice, scrie N. S. Hruș
ciov, sînt indisolubil legate de 
menținerea și consolidarea păcii pe 
pămînt, de lichidarea totală a co
lonialismului sub toate manifes
tările sale și sub toate formele sa
le vechi și noi. „Țările și popoare
le africane pot fi încredințate că 
Uniunea Sovietică, ca și înainte, 
va lupta întotdeauna alături de ele 
pentru rezolvarea acestor sarcini 
de importanță vitală pentru întrea
ga omenire".

©------------

Declarația Frontului popular socialist 
din Malaya

KUALA LUMPUR 18 (Agerpres).
Frontul popular socialist din 

Malaya a dat publicității o decla
rație de protest împotriva recentei 
arestări a liderului acestei organiza
ții, deputatul 
președintele
In această declarație se arată 
în ultima perioadă în Malaya 
fost aruncați în închisori peste 
de; militanți pe tărîm obștesc.
Singapore și Sarawak au fost ares-

------------©

Ahmed Bustaman, 
partidului „Raaiat". 

că 
au 
50 
La

fate de către autoritățile britanice 
si locale peste 100 de persoane. 
Frontul popular socialist din Ma
laya cheamă populația să se ridi- 
co în apărarea drepturilor și liber
tăților cetățenești.

Aceste represiuni, se arată în 
declarație, sînt îndreptate împotri
va acelora care 
planurilor creării 
layeze, acestei noi 
late colonială.

CANBERA 18 (Agerpres), 
Potrivit ziarului „Tribune" 

cent a avut loc o ședință a 
mitetului Politie al C.C. al
din Australia. Comitetul Politic a 
ascultat și a aprobat darea de 
seamă a delegaților P.C. din Aus

tralia care au participat la congre 
sele partidelor frățești din Bulga
ria, Cehoslovacia, Ungaria, Italia 
și R.D. Germană. Pe marginea dă
rii de seamă a delegați':lor Comi
tetul Politic a adoptat o rezolu
ție în care salută inițiativa P.C.U.S 
care a propus să se pună capăt 
polemicii publice între partide și 
să se pregătească o consfătuire a 
partidelor comuniste și muncito
rești la timpul potrivit, necesar 
pentru succesul consfătuiri.

©

opun rezistență 
Federației Ma- 
forme de împi-

(Agerpres).
pună în aplicare

Lupte intense in
SAIGON 18
Incercînd să

recomandările făcute de oficialită
țile militare americane, cu ocazia 
vizitelor întreprinse în Vietnamul 
de sud în ultimile săptămini în ca 
re se refereau la necesitatea inten
sificării acțiunilor împotriva foi-

d-na Sirimovo Ban- 
cadrul unui miting 
loc recent. Agenția 
anunță că în cuvîn-

J. Bernal protestează 
împotriva terorii 

din irak
VIENA 18 (Agerpres).
In legătură cu represiunile și asa

sinarea unor fruntași ai mișcării 
partizanilor păcii din Irak, John 
Bernal, președintele executiv al 
Prezidiului Consiliului Mondial al 
Păcii, a adresat președintelui Ira
kului, Aref, următoarea telegra
mă : „Am aflat cu oroare de nu
meroasele asasinate și represiunii 
ilegale săvîrșite în Irak. Un peri
col grav planează asupra vie
ții lui Aziz Serif, secretar general 
al mișcării partizanilor păcii 
Irak membru 
dial al Păcii 
tor luptători 
împreună cu
pașnică, independență națională și 
dezarmare generală. Protestez în 
modul cel mai hotărît împotriva a- 
eestor acțiuni criminale care con
travin legii și cer să se pună ca
păt persecutării partizanilor păcii 
irakieni".

din 
al Consili'uflui Mon- 
și asupra multor al- 

care s-au. pronunțat 
el pentru coexistență

— ==©=.

In legătură cu cazul 
revistei /zDer Spiegel^ 
BONN 18 (Agerpres).
In legătură cu publicarea la 

Bonn a unei dări de seamă a gu
vernului în cazul revistei „Der 
Spiegel", ziarul 
Post" subliniază 
ierea examinării dării de seamă 
va hotărî dacă este cazul sau 
să se prezinte propunerea de a 
ridica imunitatea parlamentară

revistei
„Die Rheinische 
că „după înche- 

se 
nu 
se 
a 

lui Strauss. In momentul de față 
scrie ziarul, organele judiciare 
vest-germane examinează această 
dare de seamă în legătură cu îm
prejurările în care Ahlers, redactor 
șef adjunct al revistei ,.Der Spie
gel' ‘a fost arestat în Spania. După 
cum se știe. Ahlers a fost arestat 
de poliția franchistă potrivit ins
trucțiunilor lui Strauss.
Nu este exclus, subliniază „Dle 

Rheinische Post", ca unii oameni 
politici să încerce să includă și 
, afacerea Fibag" printre acuzațiile 
împotriva lui Strauss.

au dat în ultimile 
împotriva centre- 

bănuite a fi baze 
cît și împotriva 

din împrejurimile

Vietnamul de sud 
țelor patriotice, trupele ngodinh 
diemiste și sprijinitorii lor, consi
lierii americani, 
zile atacuri atît 
jor din junglă, 
ale partizanilor, 
satelor pașnice 
acestor zone.

La 18 februarie, un purtător de 
cuvînt al guvernului sud-vietnamez 
a anunțat că în provinciile Kon 
turn, Fong Dinh și regiunea situată 
la nord-est de Saigon, trupele di
emiste și americane au lansat mai 
multe atacuri împotriva forțelor 
patriotice. Cu prilejul luptelor din 
provincia Thua Thien, elicopterele 
americane au transportat sute de 
soldați diemiști, încercînd să dis
trugă una dintre bazele forțelor 
patriotice. Cu acest prilej, purtă
torul de cuvînt amintit a recunos
cut că două elicoptere americane 
au fost avariate. De ambele părți, 
trupele diemiste și forțele patriotice, 
au fost înregistrați morți 
Trupele diemiste au rănit 
de asemenea, mai multi 
pașnici din provinciile în
avut loc operațiuni militare.

„CEYLONUL NU RENUNȚa 
LA LIBERTATE ÎN SCHIMBUL 

AJUTORULUI AMERICAN”
COLOMBO 18 (Agerpres).
„Ceylonul nu renunță la liber

tate în schimbul ajutorului ame
rican, a declarat primul ministru 
ai Ceylonului, 
daranaike, în 
care a avut 
France Presse
tarea sa S. Bandaranaike s-a refî- 
rit la recenta hotărîre a S.U.A. 
de a retrage ajutorul acordat Cey
lonului, ca urmare a refuzului a- 
cestei țări de a satisface preten
țiile exagerate ale societăților pe
troliere americane din Ceylon na
ționalizate. S. Bandaranaike a sub 
liniat că guvernul S.U.A. urmăreș
te să oblige Ceylonul să plătească 
acestor societăți compensații în 
condițiile dictate de ele. „Ceylo
nul este o țară liberă, a declarat 
primul ministru, și de aceea nu 
poate să accepte aceste condiții".

— O=

Apelul partizanilor păcii 
din Finlanda

și răniți, 
și ucis, 

locuitori 
care au

HELSINKI 18 (Agerpres).
Organizația „Partizanii păcii din 

Finlanda" a adresat Comitetului 
celor 18 state de la Geneva un a- 
pel în care cheamă toate puterile 
nucleare să înceteze de urgență 
experiențele nucleare și să reali
zeze un acord cu privire la inter
zicerea armei nucleare, scrie „Kan
san Uutiset".

_
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MOSCOVA. •— Cu prilejul celei 

de a 15-a aniversări a semnării tra
tatului- de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală încheiat între 
Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Ungară, a avut loc un 
schimb de telegrame de felicitări 
între N. S. Hrușciov și L. I. Brej-; 
nev și Jănos Kâdâr și Istvan Dobi.

EON DR A. — Sute de persoane 
au luat parte la demonstrația care 
a avut loc pe străzile orașului 
Glasgow în semn de protest îm
potriva bazei americane de sub
marine înzestrate cu rachete „Po
laris". Participanții la demonstra
ție, organizată de „Comitetul ce
lor 100", s-au întrunit apoi la un 
miting care a avut loc în piața 
orașului. Prin această manifestație, 
scrie la 17 februarie ziarul „Daily 
Worker", partizanii păcii din Sco
ția au făcut bilanțul unei săptă- 
mîni de luptă împotriva 
„Polaris",

COPENHAGA. — Ziua 
bruarie â fost ultima zi 
mînii de luptă 
și pace care s-a 
penhaga.

Dimineața, în
Durehawen, locul preferat 
dihnă al locuitorilor capitalei da
neze, a avut loc o originală de

rachetelor

de 17 fe- 
a Săptă- 

pentru dezarmare 
desfășurat ia Co-

pitoreasca pădure 
de o-

monstrație a partizanilor păcii. Par- 
ticipanții la demonstrație purtînd 
schiuri au străbătut pădurea pe 
ale cărei poteci se plimbau familii 
întregi. Fiecare schior purta pe 
piept și pe spate lozinci îndem- 
nînd Ia lupta pentru dezarmare și 
pace.

EONDRA. — In numărul său
17 februarie 
tică refuzul 
a recunoaște 
men. „Graba

din 
cri- 
de 

Ye-

ziarul „Observer" 
guvernului englez 
Republica Arabă 

de care a dat dovadă
guvernul englez în recunoașterea 
noului regim din Irak, scrie zia
rul, contrastează cu tergiversarea 
recunoașterii regimului revoluționat 
din Yemen". Nu este de mirare, 
subliniază „Observer", că după o 
așteptare de patru luni guvernul 
Yemenului a cerut retragerea mi
siunii diplomatice engleze 
nna

din Sa-

lunii Ie
de func-

LONDRA. — La sfîrșitul 
bruarie aproximativ 1 000 
ționari administrativi ai concernu
lui metalurgic de stat „Richard 
Thomas and Baldwins" vor primi 
înștiințări că societatea nu mai 
are nevoie de serviciile lor. La 
Londra și în alte orașe, adminis
trația concernului a și 
concedieze funcționari.

BONN. — Agenția

început să

Associated

'EDACȚTA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani; Str. Republicii ar. 56 TeL interurban 322-, automat 269

CARACAS 18 (Agerpres).
Nava „Anzoategui" ia bordul 

căreia se află grupul de patrîoți 
venezueleni hotărîți să arate în
tregii lumi că poporul din Ve
nezuela nu mai vrea să suporte 
dictatura lui Betancourt, s-a oprit 
duminică seara, după cum anunță 
agenția France Presse, la aproxi
mativ 30 mile marine nord de in
sula Maraka în largul coastei Bra
ziliei. Pentagonul anunță că nava 
oceanograiică americană „Willard 
Gibbs" s-a oprit în apropierea 
navei „Anzoategui" avînd misiu
nea „de a supraveghea nava, fără 
a întreprinde vreo altă acțiune".

Surse din apropierea consulatu
lui american din Georgetown a- 
nunță, pe de altă parte, că două 
nave militare americane au pără 
risit, Trirddadul pelhtru a se alătura 
navelor venezueliene care se în
dreaptă in prezent spre nava 
„Anzoategui". Potrivit agenției 
U.P.I., trei distrugătoare apatți- 
nînd Venezuelei au primit 
să se îndrepte „cu cea mai mare 
grabă" spre nava „Anzoategui" îu

soarta patrioților, un 
cuvînt al guvernului 
a declarat că în ca 
nava va fi intercep-
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Nava „Anzoategui 
a libertății 

scopul de a o intercepta. Refe 
rindu-se la 
purtător de 
venezuelean 
7.ul în care
tată patriofli aflați la .bordul ei 
vor fi judecați și condamnați la 
15—20 de ani închisoare.

Pe de altă parte, neținînd sea
ma de: nemulțumirea ce domnește 
n (ară și de iaptul că opinia 

publică se împotrivește cu vehe 
mență planurilor sale, președintele 
Betancourt nu vrea să renunțe
la vizita sa de 12 zile în Statele .[ 
Unite, Mexic și Republica Doini- i 
nicană. Hotărîtea lui Betancourt ' 
de a pleca la Washington este de j 
țertninătă, după cum se pare, de ' 
iaptul că Kennedy a anunțat că 1 
importurile de petrol în S.U.A. ' 
vor avea un nou 
v anta jos pentru
nord-americane.

Agenția Reuter
tele progresiste din Venezuela au 
hotărît să organizeze în seara zi
lei de 18 februarie o mare de
monstrație împotriva lui Betan
court.

regim, mai a- 
monopolurile

anunță că for ■

ordinul

Puternic declin în economia 
vest-germană

pentru cooperare eco- 
dezvoitare (O.E.C.D.) 
în economia vest-ger- 
făcut apariția unele

PARIS 18 (Agerpres)
Intr-un raport publicat la Paris. 

Organizația 
nomică și 
constată că 
mană și-au
simptome îngrijorătoare care indică 
o încetinire a creșterii acesteia iar 
în unele sectoare chiar o stagnare. 
Citind datele publicate de Q.E.C.D.. 
ziarul 
ză 
din 
cut 
de 
dial încoace' 
face să apreciem 
— că 
global 
scăzut, 
tul de

Principalul pericol care amenin
ță dezvoltarea economiei vest-ger
mane se arată în raportul O.E.C.D.. 
constă în tendința generală ds 
reducere a investițiilor în consti 
tuirea de obiective industriale și în 
modernizarea utilajului depășit de 
progresul tehnic. Pentru anul

„New York limes" subliniă- 
că „ritmul creșterii economice 
Germania Federală în anul tre- 
a fost probabil cel mai scăzut 

la cel de-al doilea război mop- 
Datele prezente ne 

scrie ziarul
creșterea produsului social 

pe acest an va fi chiar mai 
înregistrînd de-abia procen 
3,5 la sută".

Press relatează că luni au început 
ia Bonn tratative la nivel înalt 
intre oficialitățile politice și econo
mice vest-germane pentru căutarea 
unui mijloc de depășire a actua
lei crize din piața comună. Aces
te tratative, după 
relatarea agenției 
să fixeze politica 
ajunul unei noi
tative internaționale" 
litățile pieței comune.

cum reiese din 
citate, urmăresc 

R.F. Germane în 
„reprize de tra- 

între oficia-

cum anunță 
guvernul si-

I

DAMASC. — După 
agenția France Presse, 
rian a fost din nou remaniat. Prin- 
tr-un decret prezidențial, a fost 
acceptată demisia a șase miniștri, 

printre care ministrul educației, 
finanțelor, informațiilor, sănătății, 
și alții. Portofoliile vacante au fost 
repartizate celorlalți membri ai gu
vernului.

CANBERRA.
oficiale, numărul șomerilor 
Australia a sporit în ultimele 
Juni cu 40 000, ciîrîndu-se în 
zent la 112 000 oameni.

Potrivit datelor 
din 
trei 
pre-

treTOKIO. — Guvernul Ikeda 
buie să pună imediat capăt politicii 
de creare în Asia și în Extremul 
Orient a noului bloc militar 

N.E.A.T.O. — această cerere a fost 
formulată de Kaoru Ota, preșe
dintele Consiliului General al Sin
dicatelor din Japonia, în cadrul 
conferinței de presă din orașul 
Omuta (insulele Kiusiu).

1963, Institutul german de studii e- 
conomice din Berlinul de vest a 
prevăzut, după cum subliniază zia
rul francez „Combat", o scădere 
a investițiilor cu IC la sută, ceea 
ce indică, în cazul unei țări in
dustrializate prin tradiție cum este 
Germania Federală un regres în
grijorător; Referindu-șe la cauzele 
care au provocat reducerea inves, 
tițiiior în industria vest-germană, 
ziarul „New York Times" subli- 

concurența 
mai puternică căreia 
facă față produsele 
pe piața mondială.
Times” relevă că ‘ 

economiei 
inflația

„New York Times" 
niază în primul rind 
din ce în ce 
trebuie să-i 
vest-germane

„Financial 
„principalul inamic ai 
vest-germane va rămîne 
din domeniul prețurilor". In anul 
în curs prețurile vor înregistra 
o nouă creștere în timp ce sala
riilor li se va aplica politica „în
ghețării" în speranța de a se re
duce dificultățile economice.

Rezultatele preliminare 
ale alegerilor 

din Berlinul de vest
BERLINUL OCCIDENTAL 18 (A- 

gerpresj.
Au fost anunțate rezultatele pre

liminare oficiale ale alegerilor din 
17 februarie în Adunarea orășe 
nească a deputațiior din Berlinul 
occidental.

In comparație cu ultimile alegeri 
care au avut loc în Berlinul oc
cidental în 1958, P.S.D.G. a obținut 
cil 9,3 la sută mai multe voturi 
în timp ce U.C.D. a pierdut 8,8 
la sută din voturi. Partidul - liber 
democrat care a întrunit în 
ril ? precedente 3,8 la sută, 
ținut acum 4,1 la sută mai 

voturi. Potrivit rezultatelor 
țațe, PJS.D.G. a obținut în
narea orășenească a deputațiior 
din Berlinul occidental 89 manda
te, U.C.D. — 41 mandate, P.L.D. — 
10 mandate.

Deși P.S.U.G. din Berlinul occi
dental a întrunit 20 887 voturi el 
n-a obținut nici un mandat în A- 
dunărea orășenească a deputațiior 
ca urmare a prevederilor antide

mocratice a legii electorale. Cea 
mai mare infrîngere în alegeri au 
suferit-o adepții vest-berlinezi ai 
partidului adenauerist — U.C.D. In 
comparație cu alegerile din 1958 
acest partid a pierdut 8,8 la sută 
din voturi.

alege- 
a ob- 
multe 
anun- 
Adu-
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