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Minerii Văii Jiului obțin noi succese 
în întrecerea socialistă

Declarația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Domin

Din nou pe drumul 
cel bun

— Așa nu mai merge tovarăși i 
Noi, care luni de-a rîndul am fost 
în fruntea întrecerii socialiste pe 
mină, să nu ne putem face pla
nul ! Trebuie să pornim din nou 
pe drumul cel bun, să ne orga
nizăm în așa fel munca încît zil
nic să ne realizăm sarcinile de 
producție.

Aceste cuvinte au fost rostite 
de tovarășul Cenaru Gheorghe, 
secretarul organizației de bază, 
într-una din consfătuirile de pro
ducții) ale sectorului II al minei 
Petrțla, unde s-au analizat cau
zele care frînau buna desfășurare 
a procesului de producție,

Pe baza propunerilor făcute de 
muncitori în consfătuirea de pro
ducție, conducerea sectorului a 
luat un șir de măsuri menite să 

^sprijine activitatea brigăzildr de 
“■mineri. Astfel, în noul an s-a a- 
cordat un sprijin mai concret bri
găzilor de pe stratul 5. De aseme
nea, s-au adus îmbunătățiri trans
portului subteran, au fost puse la 
punct , galeriile de acces la locu
rile de muncă.

In urma măsurilor luate activi
tatea economică în sector s-a îm
bunătățit. In prima lună a anului
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8 EXEMPLUL ȘEFULUI DE SECTOR

Frumoasă și plină de fapte e 
munca minerilor I La sute de 
metri adîncime în scoarța teres
tră minerii sectorului III al mi
nei Petrila duc bătălia pentru 
a scoate din inima muntelui mat 
mult cărbune. In ritmul sacadat 
al ciocanelor pneumatice, căr
bunele cade din strat bulgăr cu 
bulgăr. Pe zi ce trece straturile 
de cărbune se scurtează, se des
chid noi fronturi de lucru. La su
prafață apar vagonetele încăr
cate cu aurul negru strălucitor 
—pîinea tinerei noastre industrii 
socialiste. Zi de zi diagrama de 
pe graficul sectorului se înalță 
tot mai sus. Au fost extrase în 
acest an din abatajele sectoru
lui mai bine de 2000 tone căi 
bune energetic peste plan. Dacă 
răsfoiești registrul cu evidențe 
producției sectorului constați că 
fruntași în lupta pentru mai 
mult cărbune sînt minerii din 
brigăzile comuniștilor Laszlo 
Stefan. Cîșlaru loan și Bartok 
Iosif, zeci de alți muncitori ți 
tehnicieni în frunte cu tehnicia
nul Tenczler Stefan, șeful sec 
torului.

Tovarășul Tenczler Stefan este 
cunoscut ca un tehnician minier 
priceput, un om apropiat colec
tivului. Oamenii din sector 11 
apreciază pentru că este un bun 
organizator al procesului de pro 
diicție. Pus ca șef de sector, co 
munistul Tenczler Ștefan a sim 

minerii sectorului II au extras 374 
tone cărbune peste plan, iar în lu
na aceasta, pînă ieri dimineață, 
754 tone de cărbune în afara sar
cinilor de plan. La succesele ob
ținute au contribuit minerii din 
brigăzile conduse de tovarășii 
Toth loan, Cristea Nicolae, Bu- 
duroiu loan, Lepădatu Nicolae și 
alții care au dat între 64—246 to
ne cărbune mai mult decît pla
nul. In felul acesta colectivul sec
torului a pășit din nou pe drumul 
cel bun.

Rod al creșterii 
productivitâfii muncii

Minerii din sectorul V al minei 
Lonea sînt cunoscuți în tot bazi
nul nostru carbonifer pentru suc
cesele importante pe care le ob
țin în producție. Nu odată acest 
harnic colectiv a cucerit prin 
muncă perseverentă drapelul de 
sector fruntaș în întrecerea socia
listă cu celelalte sectoare ale ex
ploatării. Colectivul acestui sector 
se evidențiază în ce privește creș- : 
terea continuă a productivității , 
muncii. Anul acesta, rod al creș
terii productivității muncii, sînt 
cele aproape 900 tone cărbune 
date peste plan.

Un aport prețios ]a realizările
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sectoarelor ml- 
Jiului. Prin a- 
inovații se te
rn. c. consumul 

pe 
Se 
de 
III

țit că i s-a încredințat o sar S 
cină de mare răspundere: a ? 
ceea de a organiza în așa fel 5 
munca încît sectorul să se achi- n 
te cu cinste de sarcinile ce-i o 
stau în față. n

îndrumat de comitetul de g 
partid al minei și de organiza- g 
ția de bază, tovarășul Tenczlei g 
a reușit să ridice sectorul III g 
la nivelul celor mai bune sec- g 
toare nu numai de la mina Pe- g 
trila ci din întregul bazin cai- g 
bonifer al Văii Jiului. El ține o g 
strînsă legătură cu maiștrii mi- g 
neri, cu șefii de brigăzi și de g 
schimb pe care îi instruiește cu g 
regularitate.

Călăuzit de hotărîrea partidu
lui și guvernului cu privire la 
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, tovarășul Tenczler Ște
fan luptă neobosit pentru a in
troduce noul în minerit. Ajutat 
de tov. ing. Stoicescu Ioan, co
munistul Tenczler a propus un 
nou sistem de armare cu stîlpi 
tabulari în abatajele cameră. A- 
ceastă inovație a găsit un larg 
ecou în rîndurile 
niere din Valea 
plicarea acestei 
duce cu circa 5 
specific de lemn de mină 
1000 tone cărbune extrase și 
obțin însemnate economii 
exploziv. In cadrul sectorului 
noul procedeu de armare este 
folosit pe scară largă de brigă
zile conduse de tov. Bartok Io 
sif, Vătafu Petru, Purda Con 
stantin precum și de cele din 
abatajele nr. 1 vest, 9 vest și g 

12 vest. Tovarășul Tenczler Ște g 
fan este totodată autorul inova- g 
ției: „Dispozitiv de închidere și g 
deschidere a ușilor de la puțul g 
orb nr. 7", inovație care anual g 
aduce exploatării economii de g 
circa 90 000 lei. In prezent tov. g 
Tenczler are în studiu o altă g 
inovație care se referă la me- 8 
canizarea încărcării cărbunelui 8 
îh abatajele cameră. Șeful sec- 8 
torului oferă astfel un exemplu 8 
de străduință pentru organizare^ 
temeinică a activității economi
ce în sector, pentru îndeplinirea 
cu cinste a sarcinilor de plan 
sporite pe anul 1963.

Z. ȘUȘTAC 
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sectorului au adus minerii din 
frontalul Iui Ivan Constantin, pre
cum și cei conduși de Danciu 
Moise. Ambele, brigăzi și-au de
pășit productivitatea planificată și 
au extras luna aceasta, la un loc, 
peste 300 tone cărbune în' afara 
sarcinilor de producție.

Sprijin concret 
brigăzilor din abataje

Colectivul de conducere al sec
torului I al minei Vulcan, îndru
mat îndeaproape de organizația de 
partid se preocupă cu răspundere 
de buna organizare a procesului 
de producție. In abatajele secto
rului au fost introduse scocuri pen
tru crațere de dimensiuni mici, 
respectiv de 1—2 metri care per
mit prelungirea transportoarelor 
pînă la frontul de lucru. Prin a- 
cest procedeu se asigură pușcafea 
cărbunelui direct pe crater, fapt 
ce contribuie la evacuarea mai 
rapidă a cărbunelui din abătaje. 
la reducerea efortului fizic al mun
citorilor. De asemenea, au fost 
luate măsuri pentru îmbunătățirea 
aerajului la locurile de muncă, e- 
tanșarea corectă a coloanelor de 
aer comprimat și s-au trasat sar
cini concrete lăcătușilor de mină 
pentru întreținerea și revizuirea 
periodică a utilajului mifaief!

Sprijinul acordat brigăzilor din 
abataje are o înrîurire pozitivă.a- 
supra procesului de producție. A- 
nul acesta, de exemplu, colectivul 
sectorului a extraȘ circa 2090 tone 
cărbune cocsificabiî peste plan si- 
tuîndu-se la loc de frunte în în
trecerea socialistă pe mină.
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UTILA IE NOI
La mina Aninoasa se înregis

trează noi progrese în ridicarea 
nivelului de mecanizare a lucră
rilor subterane, în vederea îmbu
nătățirii desfășurării procesului de 
producție și ușurării muncii mine
rilor. Crește continuu numărul lo
comotivelor subterane, al cratere
lor. mașinilor pneumatice și al ce
lorlalte utilaje.

La puțul orb nr. 6, care a fost 
adîncit, se montează o nouă ma
șină de extracție care vă asiguța 
transportul necesar bunei desfășu
rări a lucrărilor de deschidere și 
pregătiri la orizontul X. Montarea 
instalațiilor mecanice s-a încheiat, 
urmînd să fie terminată și monta
rea părții electrice.

Tot la Aninoasa s-a trecut re
cent la experimentarea unui nou 
tip de crater sosit de la uzinele 
„Unio" Satu Mare.

Nici un tînăr
UTEMIȘTI, TINERI ȘI TINERE!

Pentru a asigura oțelăriilor pa
triei cantități sporite de fier vechi 
necesare creșterii producției de o- 
țel, pe întreg cuprinsul regiunii 
noastre a pornit o largă acțiune 
de colectare a unor cantități tot 
mai mari de fier vechi.

In scopul intensificării acțiuni
lor de muncă patriotică ale tine
retului din Valea Jiului pentru co
lectarea fierului vechi. Comitetul 
orășenesc U.T.M. Petroșani a de
clarat săplămîna 24 februarie — 3 
martie 1963, săptămîna colectării 
fierului vechL In această perioadă 
din Valea Jiului va trebui colec
tată și expediată spre oțelării o 
cantitate de 1050 tone de fler vechi. 
In vederea realizării acestui obiec-

Oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă au primit cu in
dignare știrile privind valul de te
roare și represiune sîngeroasă ce 
au loc în prezent în Irak.

Arestările și numeroasele asasina
te cărora le cad jertfă democrații, 
patrioții, partizanii păcii, comuniștii, 
activiști de seamă ai organizațiilor 
obștești stîrnesc protestul unanim al 
forțelor progresiste șl iubitoare de 
pace din lumea Întreagă. Aceste ne
legiuiri, săvîrșite sub paravanul 
anticomunismului, sînt îndreptate 
împotriva drepturilor și libertăților 
democratice ale poporului, a inde
pendenței țării, slăbesc mișcarea na-

Pngitiii івію вгвігв ЙМи alegerilor
Pînă la alegerile de la 3 martie, 

cînd cetățenii comunelor și ora
șelor raionale își vor alege depu
tății în sfaturile populare locale, 
a mai rămas puțin timp. Cu fie
care zi iau amploare pregătirile 
pentru acest important eveniment; 
mase tot mai largi de oameni ai 
muncii participă cu însuflețire la 
gospodărirea și conducerea trebu
rilor obștești.

In prezent sînt în plină desfă
șurare ultimele pregătiri pentru 
ca în ziua alegerilor, toți cetă
țenii comunelor și orașelor noas
tre raionale să-și poată exercita 
într-un cadril sărbătoresc dreptul 
de vot, Pregătirea cabinelor, 
urnelor, ■ amenajarea secțiilor 
de” votarfe stă ' îh prezent îh 
centrul atenției sfaturilor popu
lare. In aceste zile, va avea loc 
la sfatul popular orășenesc Petro
șani instruirea președinților sec
țiilor de votare.

Una din cele mai importante 
etape în pregătirea alegerilor de 
lâ , 3 martie, a constituit-o întîl- 
nirile între candidați și alegători 
din circumscripțiile electorale res
pective. Pînă în prezent , au avut 
loc majoritatea întîlnirilor progra
mate. Ele au constituit nu numai 
un prilej de cunoaștere reciprocă 
între alegători și viitorii lor de- 
putați, dar și un mijloc deosebit 
de important de atragere a- mase
lor largi de oameni ai muncii la 
gospodărirea și conducerea trebu
rilor obștești. Mărturie a acestui 
fapt sînt cele peste 500 propuneri 
făcute de oamenii muncii privind 
gospodărirea localităților, îmbună
tățirea activității social-culturale. 
Numărul propunerilor făcute -în 
actuala campanie electorală e mai 
mare decît cel al propunerilor în
registrate în campania electorală 
din 1961. Aceste propuneri con
stituie un valoios sprijin dat de 
oamenii muncii sfaturilor popu

în afara acțiunii 
a fierului vechi!

Chemarea Comitetului oră
șenesc V.T.M. Petroșani că
tre toate organele și organiza
țiile U.T.M., către toți tinerii 
din Valea Jiului.

tiv este necesar ca organizațiile 
U.T.M. din exploatările miniere, 
întreprinderi, instituții, școli și 
cartiere să desfășoare zilnic ac
țiuni de colectare a fierului vechi 
la care să antreneze toți tinerii; 
organizațiile U.T.M. de la exploa
tările miniere vor îndemna tinerii 
ca la ieșirea din mină fiecare să 
aducă la suprafață zilnic o anumi
tă cantitate de fier vechi, iar or
ganizațiile U.TM și de pionieri din 
școli vor întreprinde cu elevii ac- 

țional-democratică irakiană, făcînd 
jocul reacțiunii. și cercurilor impe
rialiste.

Partidul Muncitoresc Romîn, ex- 
primind sentimentele întregului 
nostru popor, care și-a mani
festat întotdeauna solidarita
tea cu lupta poporului ira
kian pentru independență națio
nală și progres social, condamnă cu 
hotărlre acțiunile de exterminare 
a comuniștilor, democraților, patri- 
oților irakieni. El își exprimă con
vingerea că, unindu-și strîns rîndu
rile, încercatul popor irakian va 
face să triumfe cauza sa dreaptă 
— cauza tuturor popoarelor iubi
toare de libertate și pace.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMIN

lare în vederea ridicării activită
ții lor la nivelul cerințelor, pentru 
înfrumusețarea localităților noas
tre. Prețuind acest ajutor, sfatu-' 
rile populare au luat o seamă de 
măsuri pentru ca o parte din pro
punerile făcute de alegători să fie ; 
înfăptuite pînă la 3 martie, cînd 1 
vor avea loc alegerile. Sfatul popa- ! 
Iar al orașului Lupeni, spre exem- ! 
piu, a luat măsuri pentru înfăptui
rea grabnică a numeroase propu-' 
neri făcute de alegători, între ca
re îmbunătățirea întreținerii pieței1 
din oraș, păstrarea și refolosirea 
pentru construcții a materialelor 
rezultate din demolări, repararea 
conductei de apă potabilă pe stra
da Filimon Sîrbu, repararea cup
toarelor de pline din cartierul 
Lobștein, punerea la punct a jghea
burilor și burlanelor de «curgere 
a apei de ploaie la blocuri, în
tocmirea unui orar de circulație .a 
autobuzelor locale cate să cprpș- 
punaă programelor de luctu ale 
diferitelor întreprinderi, ridicarea 
operativă a gunoaielor de pe străzi 
etc. In toate celelalte localități, 
sfaturile populare desfășoară o ac
tivitate intensă spre a putea a-" 
nunța pînă în ziua alegerilor că 
o bună parte a propunerilor fă
cute de alegători au fost deja în
făptuite. Cu multă atenție sînt 
studiate propunerile privind înfru
musețarea localităților, propuneri 
care vor sta în centrul atenției 
sfaturilor populare în organizarea 
campaniei de primăvară pentru ri
dicarea nivelului urbanistic al lo
calităților Văii Jiului.

In zilele care au mai rămas pînă 
la alegeri, punctele de agitație, a- 
gitatorii repartizați pe străzi și 
grupuri de case desfășoară o mun
că politică susținută pentru ea la 
3 martie toți cetățenii din comu
nele și orașele raionale alb Văii 
Jiului, să se prezinte cu toții in 
fața urnelor, pentru a-și da cu 
drag votul candidaților lor.

de colectare
țiuni de colectare a fierului vedii 
in cartiere și străzi.

In vederea dezvoltării in conti
nuare a acțiunilor de colectare - a 
Herulul vechi, Comitetul orășenesc 
U.T.M. Petroșani va institui un 
drapel care va ii decernat trimes
trial organizației U.T.M. care a 
obținut cele mai frumoase rezul
tate in acțiunea de colectare a 
fierului vechi.

Toate organizațiile U.T.M. sînt 
chemate să participe ‘Ia Întrecerea 
pentru colectarea de cît mai mult 
fier vechi pentru oțelăriile patriei 
noastre, sub lozinca „Nici un tînăr 
in afara acțiunii de colectare a 
flerului vechi".

BIROUL COMITETULUI 
ORĂȘENESC U.TAL PETROȘANI



î STEAGUL ROST’

LA PRIMA CONFRUNTARE

Sparfachiada de iarnă a tineretului

Să organizăm cît mai bine, 
întrecerile etapei a ll-a

Prima confruntare ia fotbal din 
■cest an între Minerul Lupeni și 
Jiul Petrila a fost așteptată cu 
mult interes.

.Dealtfel acest lucru a fost con
firmat și de numărul mare de 
spectatori care au ținut să asiste 
la această întilnire, In ciuda tim
pului friguros.

Partida de duminică de la Lu
peni a avut drept scop, verifica
rea potențialului de luptă, a sta
diului de pregătire a loturilor de 
■jucători a ambelor echipe așa 
cum de altfel prevedea și progra
mul de antrenamente înaintea în
ceperii campionatului de fotbal 
categoria A și B.

în mare parte partida și-a a- 
iNjs scopul propus, ea constituind 
un bun prilej de a trage învăță
minte și concluzii atît pentru an
trenori cît și pentru jucători.

Deși avea un caracter amical, 
Intîlnirea de la Lupeni a fost 
presărată cu numeroase faze spe
cifice de campionat care au încălzit 
Intr-adevăr tribunele. Scorul de 
1—0 cu care a învins Minerul 
este echitabil, reflectînd intr-o 
oarecare măsură situația de pe te
ren, El însă putea fi mai mare 
dată ținem seama că jucătorii dirt 
Lupeni, au fost mai periculoși în 
atac. Ocazii la fel de bune de a 
cîștiga au avut însă și oaspeții 
caiet fie din cauza intervenției sa
lutare a apărătorilor mineri (ca 
cea a lui Staud in minutul 40 cînd 
a scos mingea de pe linia porții), 
fie că înaintașii jiuliști s-au pri
pit în momentele decisive, n-au 
reușit să maree. Se poate deci 
spune că tot timpul partida a fost 
deschisă pentru a fi ciștigată de 
oricare echipă,

Ce concluzii se pot trage după 
Intîlnirea de la Lupeni ?

Se remarcă în primul rînd fap
tul eă ambele echipe posedă lo-

.. ------------ ©-------------

TENIS DE M
Intrecerile de tenis de masă din 

cadrul spartachiadei de iarnă au 
atras un mare număr de concu- 
renti și spectatori. La , tenis de 
masă au participat 16 tineri. După 
cinci ore de joc au fost desem
nați cei mai buni jucători.

SIMPLU MASCULIN, locul I 
Tor.doi Gavrilă — Minerul, locul 
П, GyOrgyOși Eduard — Minerul, 
locul III. Bolonduț Alexandru. 
SIMPLU FEMININ, locul I. Soicules- 
țu. Margareta — Minerul, locul II. 
Fieraru .Ionica — Straja, Jocul III. 
Gărdăreanu Liliana. DUBLU MAS
CULIN, locul I. Gyârgyoșl Eduard- 
Tordoi Gavrilă — Minerul, locul 
11. Bunea Ioan-Bolondut Alexan
dru — Minerul, locul III. Colt 
Gheorghe-Udrescu Vasile — Rete
zatul Uricani. DUBLU MIXT, locul 
i. GyOrgyC și Eduard-Soiculescu 
Margareta — Minerul Lupeni, lo
cul II. Svlștea Francîsc-Gărdăreanu 
LUiana — Straja.

A. SLAVUȚEANU

Duminică dimineața s-a desfă
șurat la Lupeni, campionatul Văii 
Jiului de tenis de masă la juniori 
Redăm mai jos pe cei ce s-au do
vedit mai buni. SIMPLU FEMI
NIN: I. Fieraru Ionica — Straja 
Lupeni, II. Gărdăreanu Liliana — 
Straja Lupeni. SIMPLU MASCU
LIN : I. Kraus Gheorghe — Ele
vul Petroșani, П. Popescv — 

turi valoroase de jucători, cu ele
mente tinere, talentate care pot 
face față cu sueces sarcinilor pe 
care le au. De asemenea, că pre
gătirea s-a desfășurat pină în pre
zent la un nivel satisfăcător și în 
special la capitolul condiție fizică 
unde fără nici o excepție, toți ju
cătorii au dat rezultatele aștep
tate.

Va trebui însă pus în conti
nuare un accent mai mare pe pre
gătirea tehnico-tactică a jucători
lor pentru că verificarea de la 
Lupeni a dovedit că din acest 
punct de vedere mai trebuie încă 
lucrat.

E adevărat că terenul a influ- 
iențat în mare măsură un control 
mai bun al balonului însă au fost 
și unele greșeli în ce privește 
precizia în șut, pasarea mingii, pu
terea de lovire a mingii ș. a. a 
căror scuze nu pot fi aruncate în 
întregime pe seama terenului.

Si în ceea ce privește orienta
rea tactică pe teren mai sînt u- 
nele lacune. Jucătorii încă nu se 
desfășoară bine în atac, îngrămă
desc prea mult jocul pe centru, 
nu-și crează reciproc situații fa
vorabile de șut și în general nu 
s-a observat încă o concepție clară 
în atac. Pînă la începerea cam
pionatului a mai rămas timp re
lativ scurt. De aceea antrenorii 
vor trebui să-și îndrepte atenția 
spre înlăturarea lipsurilor pe care 
le-au observat în comportarea e- 
chipelor în general și mai ales a 
jucătorilor luați individual.

Dintre jucători, de la Minerul 
s-au comportat bine Mihalache, 
Sziklai (portari), Izghireanu, Dan 
II, Comșa, Sima, Ion C. Ion și 
Nicolau. In special ultimul, deși 
nu a jucat decît cîteva minute, 
a dovedit că e talentat și se des
curcă destul de bine pe postul de 
centru înaintaș. Cît privește pe

A S Â
Straja Lupeni, III. Rusu loan — 
Elevul Lonea. DUBLU FEMININ : 
I. Gărdăreanu Liliana-Fieraru Ioni
ca — Straja Lupeni. DUBLU MAS
CULIN : I. Kraus Gheorghe — E- 
levul Petroșani, Rusu loan — E- 
levul Lonea. DUBLU MIXT : I. 
Popescu Ioan-Fieraru Ionica — 
Straja Lupeni.

Sus la munte însă eaJos, la poale, zăpada s-a cam cărăbănit. 
rezistă încă și c tocmai bună pentru schi.

Szoke, Mihaly, Drăgoi, Staud nu 
au jucat la valoarea așteptată. Au 
mai fost folosiți la Lupeni Cos- 
tin, Băluțiu și Mihăilă. Aceștia au 
fost întrebuințați în ultimele mi
nute de joc și deci nu se poate 
trage o concluzie asupra jocului 
lor. Totuși Costin, pe postul de 
apărător, în locul lui Staud a fost 
mult mai bun, mai sigur în inter
venții, Mihăilă același jucător bun 
așa cum l-am cunoscut, iar Bă
luțiu n-a avut ocazia (din cauza 
timpului scurt de joc) să se re
marce în mod deosebit.

De la Jiul au corespuns bine 
Gram, Mălai (portari), Cazan, Șer- 
ban (stoper), Martinovici, Casan- 
dra și Molnar. In special Șerban 
pe postul de stoper s-a descurcat 
foarte bine și Molnar care a fost 
ca mijlocaș un adevărat piston al 
echipei. Mai slab au mers Romo- 
șan, Csutak, Mîrmea, Melinte și 
Ghibea.

Formațiile : MINERUL : Mihalache 
(Sziklai), Staud (Izghireanu). Dan 
II, Izghireanu (Costin) — Szâke 
(Sima), Mihaly (Mihăilă), Cotroa- 
ză, Comșa, Sima (Nicolau, Bălu- 
țiu), Ion C. Ion, Drăgoi. JIUL: 
Gram (Mălai) — Romoșan, Șerban, 
Cazan — Frank (Rakoczi), Molnar 
— Martinovici, Csutak (Frank), 
Mîrmea (Ghibea), Ghibea, (Melin
te), Șardi (Casandra).

C. COTOȘPAN

INSTANTANEE
Ce facem azi, batem ?

Soarele își împrăștia cu dărni
cie razele, prevestind că primă
vara e pe aproape. Se apropia ora 
15. In centrul orașului Lupeni era 
animație mare. Grupuri compacte 
de oameni își purtau grăbiți pașii 
într-o singură direcție — spre 
stadion. Se discuta aprins. Despre 
ce ? Despre fotbal, firește. Mine
rii aveau meci de antrenament cu 
jiuliștii din Petrila. Autobuzele 
erau și ele înțesate de lume. In 
tr-unul din ele se încinsese o dis
cuție îndîrjită între doi bătrîni 
mineri, lupeneni de bună seamă

— Ce zici, Feri, cîte goluri le 
dăm azi jiuliștilor ?

— Pe puțin trei. Am auzit că 
s-a întors și Gelu din Italia.

Conform regulamentului de des
fășurare a întrecerilor din cadrul 
spartachiadei de iarnă a tineretu
lui, la data de 20 februarie s-a 
încheiat prima etapă a acestei tra
diționale competiții rezervată ti
neretului. In Valea Jiului la cele 
11 ramuri, s-au întrecut 28 458 de 
tineri. După aproape trei luni de 
întreceri, fiecare asociație sporti
vă a putut aprecia la fiecare ra
mură sportivă saltul calitativ în
registrat. In perioada 20 februa
rie — 10 martie 1963 sportivii frun
tași ăi fiecărei asociații se întrec 
în etapa a П-a pe localități, in- 
terasociații.

Hocheiul a început să fie tot 
mai îndrăgit în Valea Jiului. Du
pă cum se vede și din clișeu, pînă 
și copiii îl practică cu multă pa
siune.

— Da de unde — răspunse Feri 
baci, n-a venit I Dacă nici eu nu 
știu nu mai știe nimeni. In schimb 
vor juca Băluțiu și Costin de la 
Cluj. Va fi meci tare.

— Da, dar nu uita că și Jiul e 
în formă. 6—0 Ie-a dat Panduri
lor din Tg. Jiu. Mai ales Marti
novici e in formă mare.

— Oricum, nouă nu ne rezistă. 
Are grijă Izghireanu de Martino
vici ți-o spun eu. Doar știi cum 
joacă.

In același autobuz Intr-un grup 
de prieteni, Mihăilă răspundea 
furtunei de întrebări cu care era 
asaltat.

— Ce faci Gelule, joci azi I
— Nu știu, sînt cam obosti. Azi 

noapte am venit.
— Cum a fost în Italia ?

Și Gelu le povestea eu plăcere 
celor de față despre recentul tui- 
neu întreprins cu echipa de ju
niori a țării noastre în Italia. 
Primul bătrîn li recunosc vocea 
lui Mihăilă. Se adresă imediat 
convingător lui Feri baci:

— Ei ți-am spus eu că a venit 
Gelu, uite-I colo, pe scaun, apoi 
către Mihăilă :

— Ce facem azi Gelule, batem 4
— Batem, batem dar la diferen

ță mică.
— No, atunci să aveți succes 

feciori I Eu n-ani uitat să strig : 
,,Hai Minerul" I

D. GHIONFA

P O P
In prima etapă a returului cam

pionatului republican pe echipe 
rezervat echipelor feminine s-au 
întîlnit formațiile: Viscoza Lupeni 
cu Utilajul Petroșani și Parîngul 
Lonea — Minerul Lupeni.

La Lupeni, echipa gazdă a ob
ținut victoria în fața echipei oas
pete cu 1861 p. d. față de 1705 
p. d. cît a realizat echipa din Pe
troșani.

Cele mai bune jucătoare s-au 
dovedit a fi: Moldovan Constanța

Consiliile asociațiilor sportive 
trebuie să ia măsuri pentru ca a- 
tunci cînd sînt organizate compe
tițiile etapei a П-a să-și trimită 
campionii pentru a-i reprezenta și 
în această etapă.

Asociațiile organizatoare trebuie 
să ia dih timp toate măsurile pen
tru a amenaja sălile de sport în 
vederea întrecerilor la trînte, hal
tere, tenis de masă, gimnastică, 
șah, iar pentru proba de cros să 
fie cunoscut din timp traseul de 
către concurenți. In acele loca
lități unde sînt condiții necesare 
desfășurării probei de tir, să fie 
luate din timp cele mai eficace 
măsuri.

In centrele Lupeni, Vulcan, Pe
troșani și Petrila unde urmează 
să se desfășoare întrecerile din 
etapa a П-a, consiliile asociațiilor 
sportive organizatoare, Minerul 
Lupeni, Minerul Vulcan. Jiul Pe
trila și Parîngul Lonea, precum și 
Elevul din Petroșani, trebuie, de 
pe acum, să facă o largă popu
larizare atît la bazele sportive cît 
și în localitățile respective a în
trecerilor ce vor avea loc.

S. BALOI
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tla 3 narile
TENIS DE CÎMP

In sala sportivă „Minerul" din 
Lupeni s-a disputat sîmbătă finala 
competiției „Cupa pionierului" la 
tenis de cîmp.

La întreceri au participat 30 de 
pionieri, de la centrul de antre
nament și de a căror pregătire se 
ocupă antrenorul Alexandru Petre 
și prof. A. Slăvuțeanu.

Cîștigător al competiției a de
venit Nagy Zotlan, urmat de Ro
taru Vasile și Kiss Ladislau.

HANDBAL
In ziua de 24 februarie, sala de 

sport din Lupeni a găzduit două 
întreceri de handbal.

In primul meci s-au întîlnit e- 
chipele feminine Minerul Vulcan 
— Casa Pionierului Lupeni. Vic
toria a revenit primei formații cu 
14—11.

In cel de-al doilea joc, s-au în
tîlnit : Minerul Lupeni — Minerul 
Vulcan (ultima resent înființată). 
Intîlnirea a fost ciștigată de gazde 
cu 24—11.

---©—
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Duminică în Aula Bibliotecii 
Centrale Universitare din ca
pitală a avut loc a patra 
partidă a meciului de baraj 
dintre Florin Gheorghiu și A- 
lexandru Gunsberger pentru de
semnarea campionului tării la șah. 
Jucînd cu negrele, Florjn Gheor
ghiu a obținut victoria Ja muta
rea 35-a. Cei doi jucători au că
zut de acord asupra remizei în 
partida întreruptă sîmbătă. astfel 
că scorul final al meciului este de 
3% — % puncte în favoarea lui 
Gheorghiu. Tînărul student cuce
rește pentru a doua oară titlul de 
campion al țării.

In meciul pentru locurile 2—3 
al campionatului feminin. Alexan
dra Nicolau a învins-o cu 3—1 pe 
Margareta Teodorescu.

cu 340 p. d.. Purscha Rozalia cu 
332 p. d. și Petrovici Camelia cu 
322 p. d. de la gazde și Gurka 
Florica cu 314. FOlOp Maria ți 
Chelper Lidia cu 309 și. respectiv. 
305 p. d. de la oaspeți.

In celelalte partide, disputate 
la Lonea. echipa minerilor din 
Lupeni a obtinut o victorie con
cludentă în fata tinerei formații ’ 
din Lonea. Scor final 1949 la 
1620 p. d.



Conștiința a învins greutățile
La plecare din garajul I.R.T.A. 

Petroșani, conducătorul auto Flo- 
rea Constantin a primit o misiune 
importantă: în cît mai scurt timp 
să aprovizioneze Stația de cerce
tări pentru securitatea minieră din 
Petroșani cu 30 tuburi de gaz me
tan de la Mediaș. Metanul era ne
cesar să ajungă la timp la des 
tinație pentru efectuarea probelor 
de verificare a explozivilor la tu
nelul experimental. Orice întîrzie- 
re putea produce greutăți în 
producția minelor, greutăți în rea
lizarea sarcinilor de plan de către 
brigăzile miniere. Șoferul Florea 
Constantin a plecat la drum 
cu autocamionul nr. 26 695 
hotărit să înfrunte greutățile ier
nii întîlnite în cale și să ajungă 
la timp la destinație. In drum în
să. parcă înadins, obstacolele i se 
așezau de-a curmezișul în cale. 
Zăpada abundentă și viscolul pu 
ternic întroieniseră drumurile în- 
greunînd circulația,- atenția con
ducătorului se cerea încordată Ia 
maximum.

Dar voința sa dîrză, priceperea 
de conducător auto experimentat 
și hotărîrea de a îndeplini misiu
nea primită au fost mai tari de- 
cît vitregiile iernii. Invingîndu-le. 
Florea Constantin ajunge la timp 
la serviciul de aprovizionare cu 
gaz metan din Mediaș. Era bucu
ros că își îndeplinește, în acele 
condiții grele, sarcina de serviciu 
Bucuria lui fu însă tulburată de o 
veste neplăcută. Drumul către son
da „81" era complet înzăpezit. Cir
culația era întreruptă.

Ce era de făcut ? Să se întoarcă 
Ia Petroșani fără gaz metan î Nu, 
acest lucru nu era posibil 1 Cum 
să rămînă atîția kilometri parcurși 
în zadar î Dar și încercarea de a 
răzbate prin troienele de zăpadă 
era imposibilă, staționarea pînă la 
deszăpezire — de asemenea. Tot 
felul de gînduri îl frămînta în a- 
cele momente grele pe Florea 
Constantin. Căuta să-și dea singur 
răspuns la întrebările ce-i copie 
șeau gîndurile. Iși imagină ce se 
putea întîmpla dacă s-ar fi îna
poiat la Petroșani fără gaz me 
tan în tuburi. In fața ochilor ve
dea brigăzile de mineri așteptînd 
după explozivul necesar. Atîția 
muncitori harnici neputîndu-se a- 
ehita de sarcinile de producție, 
sute și mii de tone de cărbune 
rămase nescoase din abataje toc-
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La nr. 19 a avărut o tăbliță

CARNET

! Zi obișnuită de iarnă. La biblio
teca clubului muncitoresc din Lo- 
nea e animație mare. Se aduc 
cărți, se împrumută altele, se com
pletează noi fișe de cititori. Mîi- 
nile îndemînatece ale tinerei bi
bliotecare Ferchezău Aurica umblă 
cu abilitate prin rafturile pline de 
cărți. Ea servește cu amabilitate 
pe fiecare.

Iată-1 pe zidarul Varga Iuliu. 
Este unul din noii cititori. Veni< 
nu de mult la 
Lonea, a ținut
neapărat să trea
că și pe la bi
bliotecă să-și
completeze fișa 
de cititor. Cerea cărți legate de 
domeniul muncii lui.

Pe ușa bibliotecii intră și ies 
mereu alți și alți cititori. Si, pe 
rînd. cu o carte sau două sub 
braț, toți se îndreaptă grăbiți spre 
casă. Sînt nerăbdători să le des
chidă, să vadă ce scrie in pagi
nile lor.

Din bibliotecă a ieșit și tovară 
sa Daubner Viorica. Duce în mîin 
două pachete mari de cărți. Ce-o 
fi -făcind cu atîtea cărți deodată ? 
Este grăbită. Trebuie să se întoar 
că să ia și celelalte două pache
te. Pînă diseară trebuie să le a- 
ranjeze frumos în rafturi. ..Vor fi 
plăcut surprinse femeile cînd le 
vor vedea" - - gîndește tovarășa 
Daubner...

De două ori pe lună, la casa 
cu nr 19 de pe strada Indepen
dentei din Lonea se adună multe 
femei. De multe ori vin aici cite 
25—30 și se adîncesc în citit. Din 
paginile cărților ele află multe 
lucruri folositoare, atît din mese
ria fiecăreia cît și din activitatea 
lor gospodărească. Biblioteca per

mai în asemenea zile de iarnă 
grea cînd economia națională a- 
vea mai multă nevoie de cărbune 
pentru fabrici și uzine, pentru lo
cuințele oamenilor muncii. In a 
cele clipe de cumpănă în conști
ința comunistului se născu răs
punsul clar la întrebările ce-1 chi
nuiau : „Trebuie să ajung cu orice 
preț la sondă, cu ori ce sacrificiu 
trebuie dus metan pentru probe la 
Stația de cercetări I"

...Pe drumul complet înzăpezii 
către sonda „81" răzbate eu greu 
un tractor în remorca căruia se 
pot vedea 30 tuburi pentru trans
portul metanului. Tuburile erau 
deocamdată goale, dar de la vola
nul tractorului, împrumutat de la 
întreprinderea de Drumuri Mediaș,
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Gospodărirea localității 
în atenția deputaților

Zilele trecute, deputății Sfatului 
popular al comunei Uricani au a- 
nalizat executarea planului econo
mic și social-cultural și a bugetu
lui de venituri și cheltuieli pe a- 
nul 1962, precum și planul și pro
iectul de buget pe anul 1963. Din 
referatul susținut pe această temă 
de președintele sfatului popular, 
tovarășul loan Mogoș, a reieșit că 
comitetul executiv al sfatului a 
dat o atenție deosebită gospodă
ririi localității și folosirii în mod 
judicios a fondurilor prevăzute în 

sonală a tovarășei Daubner, care 
cuprinde peste 75 de volume a de
venit sărac-, pentru numărul mare 
de cititoare.

— Се-ar fi Viorica — și-au zis 
într-una din seri mai multe femei 
— să înființăm și noi o bibliotecă 
de casă ? Să fie aici în cartierul 
nostru, să nu mai mergem pînă la 
bibliotecă. Le-am schimba cu re
gularitate și am avea întotdeauna 
cărți noi de citit. Tovarășa Daub

ner n-a stat mult 
pe gînduri. S-a 
sfătuit cu soțul 
și au hotărit să 
înființeze o biblio
tecă de casă 

chiar în locuința lor. Pentru că 
atît tovarășul Daubner Iosif cît șl 
cei doi copii ai lor, Nelu și Ro- 
dica, elevi la Școala medie din lo
calitate sînt cititori pasionați. Și 
a doua zi, tovarășa Daubner s-a 
și înființat la biblioteca clubului. 
Treaba a mers repede. Acum lo
cuința artificierului Daubner Iosif 
din Lonea este vizitată zilnic de 
mulți locuitori din cartier, iar cer
cul de citit al femeilor condus de 
tovarășa Daubner Viorica funcțio
nează tot mai bine.

Tovarășele Costinaș Zorica, Ar- 
dean Adela, Turbuțan Elisabeta 
sînt numai cîteva din cititoarele 
pasionate ale acestei biblioteci de 
casă și foarte active în cadrul cer 
cului de citit.

Astfel, numărul bibliotecilor de 
casă din Lonea s-a ridicat la 11 
Si pe strada Independenței, la nr 
19 a apărut o tăbliță pe care stă 
scris: „Biblioteca de casă nr. 11". 
Este o dovadă elocventă de pă
trundere a cărții tot mai adînc în 
rîndul oamenilor muncii.

G. DINU i 

tov. Florea Constantin zîmbea 
mulțumit. Voi răzbate sigur pînă 
la sondă 1 Voi îndeplini neapărat 
misiunea. Mă voi întoarce cu me
tan la Petroșani...

A doua zi autocamionul nr. 
26 695 intră în curtea Sta
ției de cercetări pentru securita
te minieră din Petroșani. Condu
cătorul autovehiculului, Florea 
Constantin, radia de fericire. în
vinsese greutățile drumului. Se 
puteau începe probele de verifi
care a explozivilor. Minerii a- 
veau să primească deacum explo
ziv Ia timp pentru a pușca în a 
bataje și da cărbune.

ing. FOCȘA IOAN 
S.C.S.M. Petroșani

acest scop. O contribuție însem
nată la gospodărirea comunei au 
adus deputății și masele de cetă
țeni care au contribuit cu elan la 
acțiunile de înfrumusețare a loca
lității, la buna gospodărire a tre
burilor obștești. O realizare im
portantă pe tărîm gospodăresc a 
fost îmbunătățirea iluminatului pu
blic pe toate străzile Uricaniului. 
Totodată au fost nivelate mari su
prafețe de teren în cartierele co
munei, în Sterminos și orașul nou 
s-au extins spațiile verzi pe o su
prafață de 13 000 m. p. La aceste 
acțiuni au fost antrenați mii de 
cetățeni care au prestat 53 000 ore 
de muncă voluntară, realizînd lu
crări a căror valoare se ridică la 
57 000 lei. Totodată, prin contribu
ția în muncă a cetățenilor au fost 
reparate numeroase drumuri, șan
țuri, poduri și podețe. Au fost 
prestate cu brațele 1393 zile-mun- 
că, iar cu atelajele 122 de zile- 
muncă. Prin contribuția voluntară 
a cetățenilor a fost construită o 
școală de 4 ani în cătunul Firi- 
zoni, iar în cătunul Mirșevoni s-a 
construit o punte suspendată peste 
Jiu. Prin muncă voluntară și prin 
folosirea resurselor locale la con
strucțiile executate s-a reușit să 
se realizeze o economie de 35 000 
lei. Printre deputății care au de
pus o muncă stăruitoare la mobi
lizarea cetățenilor la aceste ac
țiuni se numără tov. litiu loan, 
Ordâg loan. Bălan Marin și Scor
pie Nicolae.

Sesiunea s-a ocupat și de lip
surile din gospodărirea localității. 
I.C.O. Uricani nu a asigurat mă
turarea străzilor în bune condi- 
țiuni, nerespectînd suprafața con
tractată de 9 000 m. p. pentru mă
turat. O lipsă a sectorului I.C.O. 
a fost și aceea că nu se îngrijește 
de evacuarea la timp a cenușii și 
gunoiului menajer de oe unele 
străzi.

Sesiunea deputaților a aprobat 
în unanimitate bugetdl pe anul 
1963.

In acest an se vor executa o 
serie de noi lucrări gospodărești 
ca : împrejmuirea școlii din cătu
nul Firizoni precum și amenajarea 
de noi drumuri în cătunele comu
nei. Pentru extinderea spatiilor 
verzi, s-a alocat suma de 40 000 
lei, din care se va amenaja un 
parc de odihnă în orașul nou.

V. COCHECI 
corespondent

I
I

CON C U
In ziua de 11 martie 1963, ia sediul Filialei Insti- 

miniere din Petroșani, str, I o vani- 
concurs pentru ocuparea i mătoa-

tutuiui de cercetări
lor nr. 1 se va ține
relor posturi:

— Șef secție cercetare (1)
— Cercetători științifici principali (3)
— Cercetător științific principal medic (1)
— Cercetător științific principal sociolog (1) 

1 minier (1) 
medical (1)

(1)— TePinîcian
— T eknician 1

Cererile de înscriere ia concurs se primesc la re
gistratura filialei pînă în ziua de 28 februarie 1963.

Condițiile cerute pentru ocuparea posturilor sînt a- 
fîșate la sediul Filialei.,

Orice lămurire suplimentară se poate cere la te
lefon inter 9.
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LUNA ALBITURILOR
Cu această ocazie, magazinele de jesături 

fost aprovizionate din abundentă cu :

—- pînzâ
— pînză
— pînză
— șifon

albită 80-Î40 cm., 
nealbită 80-140 cm., 
pentru cearșafuri, 
80-200 cm., 

t — inlet colorat,
; — damasc alb și colorat,
t — gradel 80 cm. și altele 
j Vizitate magazinele noastre de țesături
î cumpărați cele necesare gospodăriei dvs I

А N U IV Г
Șantierul de construcții și montaje energetice Paroșeni, cu 

sediul în Paroșeni, organizează un concurs în zitia de 30 aprilie 
1963 pentru ocuparea următoarelor posturi:

— un post de maistru principal constructor,
— 9 posturi de maiștri constructori.
Condițiile de angajare sînt cele prevăzute de hotărîrea în 

vigoare.
Depunerile de acte și informațiile se primesc zilnic direct la 

șantier la Serviciul cadre și organizarea muncii.
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Acord de colaborare 
economică și tehnică 

între R.A.Y. și R.D.G.
oferite UN URIAȘ COMBINAT 

POLIGRAFIC

SANAA 25 (Agerpres).
După cum a anunțat postul de 

radio Sanaa, între Republica Arabă 
Yemen și Republica Democrată 
Germană a fost încheiat un acord 
cu privire la colaborarea econo
mică și tehnică. Potrivit acestui a- 
cord R.D.G. va acorda burse stu
denților yemeniți aflați la studii 
în R.D.G. și va oferi ajutor Ye
menului în 
medicale și 
Democrată 
organizarea 
deri model

S-a căzut de asemenea de 
cord să fie deschise consulate 
nerale în cele două țări.

domeniul 
agriculturii. 

Germană va 
mai multor
mici în Yemen.

asistenței 
Republica 
ajuta la 

întreprin-

a- 
ge-

I

ROMA. Corespondentul Agerpres 
transmite:

La Universitatea din Florența 
reprezentanți ai Legației R. P. Ro- 
mîne la Roma au înmînat în dar, 
zilele trecute Bibliotecii Facultății 
de filologie a acestei universități 
peste 200 de volume de literatură 
Și artă romînească. La ceremonie

romînă în cadrul facultății de fi
lologie din Florența.

Mulțumind pentru acest dar, 
rectorul Universități din Florența, 
prof. Giovanni Gualberto Archi, 
și-a exprimat speranța că legătu
rile de prietenie italo-romîne se 
vor dezvolta și mai mult în inte
resul ambelor popoare.

MOSCOVA. La Kiev, capitala 
R.S.S. Ucrainene, a fost dat în ex
ploatare un uriaș combinat poli
grafic, care se 
prafață de mai 
In cele 400 de 
pului de clădiri
și redacțiilor s-au instalat redacțiile 
a nouă ziare în limba ucraineană, 
opt reviste și agenția radiotele- 
grafică.

întinde pe o su- 
bine de 
încăperi 
destinat

șase ha. 
ale cor- 

editurilor

au luat
din

parte rectorul 
Florența, prof.

Universită-
Giovanniții

Gualberto Archi, prorectorul uni
versității, profesori precum și stu- 
denți italieni care învață limba

А V • • }

Cum a fost „primit" Duncan Sandys 
în Zanzibar

.VARIETĂȚI
ATENA. Ziarele relatează că 

în satul Pegadia, din județul 
Drama, trăiește o familie de 61 
persoane: tatăl Kiriakos Keha- 
yos, în vîrstă de 111 ani, soția 
lui de 106 ani, cei 4 copii, 27 
nepoți și 28 strănepoți.

*
LONDRA. Opt scafandri din 

flota maritimă militară engleză, 
care au luat parte la experi
mentarea unui nou utilaj în re
giunea insulelor Canare, au reu
șit să șe scufunde pînă la o a- 
dîncime de 135 m. și să 
pe fundul 
nute.

mării aproape
lucreze
10 mi-

seara zilei de 24 februarie 
Adoula, primul ministru al 
nului central congolez, a 

Leopoldville, plecînd într-o 
oficială la Bruxelles.

Cyrille 
guver- 
părăsit 
vizite.

ZANZIBAR 25 (Agerpres).
La 24 februarie a sosit în Zan- 

zibai ministrul Coloniilor al Angliei 
Duncan Sandys. După cum relatea
ză agenția Reuter, el urmează să 
aibă convorbiri în vederea soluțio
nării unor probleme legate de si
tuația

Cu
din această insulă, 
prilejul sosirii lui Sandys a

C.C.

Statut modi- 
la 
al

cea de-a
P.C. din

25 I 
la Tokio 

al 
cea 
din 

patru

februarie 
Con- 

sindi- 
mai 

tară, 
mili-

LONDRA. Anul 1961 a fost un 
an record în ce privește numărul 
crimelor comise în Anglia, 
anul 1962 numărul crimelor 
rit din nou cu 8,8 la sută 
zultă din datele citate de 
,,Police Review".

iar în 
a spo- 
— re- 
revista a

Scopul vizitei 
ministrului de

demonstrație 
în sprijinul 
independen- 
iulie a aces-

avut loc o puternică 
a populației africane 
cererii de a se acorda 
ță Zanzibarului în luna
tui an. Demonstranții în număr de 
aproape 4 000 purtau pancarte pe 
care era scris: „Trupele britanice 
trebuie să plece". Ei scandau „Jos 
imperialismul". Libertate deținuți- 
lor". .... _ _ ...

0

la Washington 
război al R. F. G.

( 
г

? z I ( ( / ) 
i
ț 
( 
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★
Un clasic alTBILISI.

turii gruzine I. Ceavceadze, visa 
în 1904 la acele timpuri cînd 
Gruzia va avea 20—30 de ingi
neri și agronomi proprii. In pre
zent în această republică lucrea
ză peste 300 000 de specialiști, 
absolvenți ai institutelor de în- 
vătămînt superior și mediu.

La institutele de învățămînt 
superior din Gruzia, inclusiv cele 
fără frecvență, studiază acum 
66 000 de oameni. Numărul stu
denților depășește cu zece la 
sută pe cel din anul precedent.

Pînă la revoluția socialistă din

DUSSELDORF. După cum anun
ță agenția A.D.N., ziarul „Freies 
Volk", organul Partidului Comu
nist din Germania, interzis în R.F. 
Germană, a publicat proiectul de 
Statut modificat al P.C. din Ger
mania. Proiectul de 
ficat a fost adoptat 
20-a plenară a 
Germania.

TOKIO. La 
ș-a deschis
greșul extraordinar 
cetelor din Japonia, 
mare uniune sindicală 
care înglobează peste
oane de muncitori. La Congres vor 
fi dezbătute problemele desfășură
rii „luptei de primăvară" a oame
nilor muncii pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă 
majorarea salariilor.

CAIRO. După cum a 
reprezentantă din Cairo 
tului Omanului, recent 
soarea orașului Maskat 
Maskatului și Omanului) au eva
dat 45 de deținuți politici. Ei s-au 
alăturat patrioților 
re luptă împotriva 
englezi.

LEOPOLDVILLE, 
nunță agenția

și pentru

comunitat 
a tmama- 
din închi- 
(sultanatul

din Oman ea- 
colonialiștilor

După cum a- 
France Presse, în

Prezența primului ministru congo
lez Adoula, 
ministrului 
boko, la

cu a
Bom- 

aduce 
situației

împreună 
de externe 

Bruxelles 
un element nou în evoluția 
din Kongo. Deși este prezentată
doar ca o acțiune legată de aplica
rea „tratatului de colaborare" impus 
de Belgia fostei sale colonii imediat 
după proclamarea independenței, 
această vizită este în realitate le
gată de reglementarea afacerilor 
nu atît între congolezi și belgieni, 
cît între monopolurile americane 
și cele belgiene.

A încetat multă vreme de a mai 
fi un secret că S.U.A. mizează pe 
guvernul din Leopoldville pentru 
aplicarea planurilor lor privitoare 
la Congo și, după ce secesioniștii 
katanghezi au fost practic subordo
nați în viața politică congoleză 
guvernului central, Adoula și Bom- 
boko urmează să reglementeze la 
Bruxelles conturile cu monopolurile 
belgiene. Se știe că în Katanga 
Ghombe s-a menținut la putere vre
me îndelungată datorită tocmai sub
sidiilor primite sub forma impozi
telor din partea societății „Union 
Miniere", iar acum se pune proble
ma unei redistribuiri a acestor im
pozite între autoritățile provinciale 
katangheze și cele cențrale congole
ze.

Ziarul englez „Times" scria luni 
dimineața în legătură cu vizita lui 
Adoula la Bruxelles: „Este sigur 
că Belgia dorește să-și sporească 
relațiile cu fosta ș-a colonie, cu 
care mai are încă atîtea legături. 
Totodată, Adoula își dă seama că 
dependența din ce în ce mai mare

LIMA. De 15 zile continuă greva 
echipajelor vaselor de pescuit din 
Peru. Greviștii cer guvernului anu
larea noului impozit, iar proprie
tarilor de vase încetarea concedie
rilor samavolnice. Din cauza lip
sei de materii prime a încetat ac
tivitatea la fabricile pentru 
lucrarea peștelui din Lima și 
alte orașe.

pre- 
din

fost 
din

Noi cutremure au 
în regiunea Barka 
săptămîna trecută a a- 
puternic cutremur ca-

WASHINGTON 25 (Agerpres). 
Programul, călătoriei ministrului 

de război al R.F.G., von Hassel, 
în S.U.A. — unde va rămîne o 
săptămîna — cuprinde pe lîngă 
întrevederile cu ministrul de răz
boi, McNamara, secretarul de stat, 
Rusk șt 
vizitarea 
militare, 
prezența 
are loc
a anunțat în repetate rînduri că 
sprijină 
creare a 
naționale 
N.A.T.O.

După ce în timpul vizitei mi-

S.U.A., 
făcute 
livra-

președintele Kennedy, șî 
a numeroase obiective 

Atrage atenția faptul că 
lui von Hassel în S.U.A. 
după ce guvernul R.F.G.

TRIPOLI, 
înregistrate 
Libia unde 
vut loc un
re a distrus jumătate din orașul 
Barka și a făcut sute de victime 
în rîndul populației. Noile cutre
mure au provocat distrugerea u- 
nor clădiri în orașul de coastă 
Tolemaide din apropiere de Barka.

proiectul american de 
forțelor nucleare „multi- 

și multilaterale" ale

sau fără „umbrela" O.N.U.
de ajutorul american, chiar dacă el 
este transmis într-o mare măsură 
prin intermediul O.N.U., pune gu
vernul său într-o anumită situație, 
ceea ce a dus la formularea de 
numeroase critici în Africa. Contra
ponderea naturală a acestei stări de 
lucruri este lărgirea cooperării cu 
Belgia". Și semioficiosul englez își 
exprimă „regretul" că premierul 
congolez nu se oprește și la Lon
dra... Potrivit acestei concepții nu

recolonizarea
către S.U.A.
fie prin intermediul O.N.U. 
„justificare" a pretenți

diplomația americană nu con-

Congoului 
fie di-

COMENTARIUL ZILEI

fie dat Congoului de că- 
Belgia și Germania oc-

consolidarea independenței naționa
le, ci împărțirea servilă față de noii 
și vechii colonialiști reprezintă o 
soluție pentru Congo 1.

Fapt este că prin vizita lui Adoula 
la Bruxelles se tinde la punerea 
de acord a diferiților pretendenți 
la bogățiile congoleze. Doar recenta 
misiune condusă de reprezentantul 
Departamentului de Stat, H. Cleve
land, care a vizitat timp de 13 zile 
Congoul, a preconizat că „ajutorul" 
să 

tre
cidentală. Așa-dar, diplomația ame
ricană a acceptat oficial ideea de 
a împărți prada congoleză cu foștii 
stăpîni coloniali belgieni și cu neo- 
colonialiștii vest-germanî. Cît pri
vește modalitățile de furnizare a a- 
jutorului, Cleveland,, a propus fie 
încheierea de tranzacții bilaterale, 
fie folosirea „umbrelei O.N.U.", ți- 
nînd seama că scopul ajutorului 
în dolari, franci sau mărci vest-ger- 
mane este binecunoscut popoarelor

și în aceeași măsură compromis. 
Mai deschis se exprima influența 
revistă americană „U. S. States and 
World Report", care cerea foarte 
recent 
de
rect 
Ca 
ilor,
tenește să amintească că S.U.A. au 
suportat o bună parte din chel
tuielile legate de prezența trupelor 
O.N.U. în Congo, iar acum urmează 
să profite de pe urma acestor „in
vestiții".

Intr-o întrevedere avută săptămî
na trecută la sediul O.N.U., experții 
americani au făcut reprezentanților 
secretariatului O.N.U. oferta de a 
contribui la ajutorarea Congoului. 
Misiunea lui Cleveland a stabilit 
că pe lingă acoperirea deficitului 
balanței de plăți. Congo are ne
voie de multe zeci de milioane de 
dolari pentru echilibrarea bugetu
lui pe anul în curs. Si bineînțeles 
că în schimbul acestor oferte, se 
subînțelege deschiderea căilor de 
acces tot mai largi pentru monopo
lurile americane în economia con
goleză.

Atrage atenția că în jocul dintre 
vechii și noii colonialiști, interesele 
poporului congolez și independența 
tinerei republicii sînt complet ig
norate. Momentul actual al situației 
din Congo se caracterizează prin în
cercările neocolonialiștilor de a co
interesa pe vechii colonialiști în a- 
plicarea politicii „colonialismului 
colectiv' care acționează prin in
terpuși locali.

Z. FLOREA
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nistrul de război adjunct al 
Gilpatric, la Bonn au fost 
numeroase comenzi pentru 
rea de armament american Bun-
deswehrului, acum noul ministru S f 
de război vest-german a sosit în ? 
S.U.A. pentru a pune la punct • 
pretențiile vest-germane în schim-І 
bul plasării respectivelor comenzi. / 
Agenția D.P.A. a anunțat că „pro- j 
iectatele forțe atomice multilate- { 
rale vor constitui principala temă ( 
a tratativelor", cărora în cercu- > 
rile politice și militare de la Bonn < 
li se acordă „o însemnătate deo- J 
sebită". Totodată, von Hassel va ) 
discuta la Washington problema к 
„terenurilor de instrucție" pentru J 
unitățile Bundeswehrului pe teri- ( 
toriul S.U.A. (

Ca un preludiu al convorbiri- ( 
lor americano-vest-germane care au > 
început luni, Ia Bonn' s-a anunțat 7 
sporirea cheltuielilor militare în \ 
bugetul pe anul 1963 cu 1,4 mili- | 
arde de mărci, ceea ce înseamnă ( 
că bugetul militar al R.F.G. va a- J 
tinge în acest an uriașa sumă de 
18 miliarde mărci. 4 <

litera- t

> ?1 cI 
s c J

?« c I s
<

... „........... )
Octombrie în Gruzia nu a exis- ? 

îIX s 
d І peda- {

l / )

tat nici un institut de învătă- 
mînt superior. In prezent, exis
tă 18 institute care numai în a- 
nul 1962 au pregătit 7 602 ingi-J 
neri. agronomi, medici, 
gogi și alti specialiști.

★
ROMA. Regizorul italian Mo- , 

nicelli a început turnarea la ( 
Roma a noului său film intitu- i 
lat „Tovarășii" avînd ca prin- 1 
cipal interpret pe cunoscutul 1 
actor italian Marcello Mastro- 
ianni. ,

Filmul relatează istoria pri- ( 
melor mișcări revendicative din < 
centrul industrial italian Torino i 
de la sfîrșitul secolului al XIX- • 
lea ca și închegarea primelor ' 
organizații muncitorești care . 
militau pentru îmbunătățirea , 
condițiilor de muncă. i

* <
Cîntărețul italian de muzică i 

ușoară, Domenico Modugno, ca- ' 
re ne-a vizitat țara în cursul ' 
anului trecut, și-a făcut debutul 
în calitate de regizor. Primul ' 
film la care lucrează se intitu- ' 
lează „Totul este muzică". Unul ( 
dintre protagoniștii filmului este , 
fiul său, Marco, în vîrstă de 
4 ani.

PROGRAM DE RADIO
27 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,08 Muzică ușoară, 8,30 Din 
creația de operă a lui Dmitri Ka- 
balevski, 9,30 Cîntece și jocuri 
populare romînești și ale minori
tăților naționale, 10,00 Teatru la 
microfon: „Evantaiul". Comedie de 
Carlo Goldoni, 12,00 Melodii dis
tractive, 12,30 Muzică din opere, 
14,00 Concert de prînz, 15,00 Mu
zică populară romînească inter
pretată de Magda Constantinescu, 
Marin Chisăr și 
15,30 Fragmente 
via" de Kalman, 
Moscova l 17,10 
18,00 Soliști și
de amatori, 18,30 Lecția de limba 
engleză, 19,25 Melodii de muzică 
ușoară romînească, 19,40 Program 
de romanțe, 20,15 Cîntă corul de 
copii al Radioteleviziunii, 20,40 
Din viața de concert a Capitalei, 
21,15 Pagini din volumul „Mărtu
risiri" de Mihail Sadoveanu, 21.30 
Nțelodii populare romînești cerute 
de ascultători.
12,32 Muzică ușoară, 12,50 Din fol
clorul popoarelor, 13,25 Muzică de

4..
4

V
V

14,10 Cîntece sovietica, 
creația de muzică ușcrn-

15,30

Alexandru Țitruș, 
din opereta „Sil- 

16,15 Vorbește 
Muzică corală, 

formații artistice

estradă, 
15,00 Din 
ră a compozitorilor romîni, 
Fragmente din suita „Mitrea Co
cor" de Sabin Drăgoi, 16,10 Muzi
că ușoară, 16,30 Melodii populare 
din Oltenia, 17,00 Arii din operete 
în interpretarea soliștilor noștri, 
18,26 Cîntă Aurelia Fătu-Răduțu și 
Marcel Budală, 19,00 Muzică de 
estradă, 19,30 Lecția de limba 
rusă (pentru avansați), 19,40 Frag
mente din opera „Cio-Cio-San" de 
Puccini, 20,40 Din prelucrările de 
folclor ale compozitorilor noștri, 
21,15 Interpreți de muzică ușoa
ră (reluare), 22,30 Muzică de dauSL

PROGRAMUL II.

o.

CINEMATOGRAFE
27 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Soțul soției sale; AL. SAHIA : Spe
cialist în toate; LIVEZENI : Sonate; 
ANINOASA: Vizita președintelui; 
VULCAN : Tot aurul din lume; 
LUPENI: împotriva zeilor; URI«
CÂNI: Destăinuiri.
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