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Bamitia dă roade io toate Mile muncii 
din SDdieiaa

Fruntași cu producea 
și calitatea

Colectivul minei Vulcan a mun
cit în perioada 1—10 martie cu 
stăruință demnă de laudă la ex
tragerea cărbunelui. Hărnicia mi
nerilor vulcăneni și priceperea lor 
de a folosi utilajele miniere mo
derne introduse în abataje și me
todele înaintate de lucru au în
cununat munca colectivului cu 
succese atît în creșterea produc
tivității muncii, sporirea produc
ției cît și îmbunătățirea calității. 
Productivitatea realizată pe ex
ploatare în decada I-a din martie 
a atins 1,175 tone/post și întrece 
cu 13 kg. cărbune pe post sarci
na planificată. Pe baza creșterii 
productivității muncii, mina Vul
can a extras peste plan în prima
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fr*oua locomotivă 
de mină

De curînd la mina Lonea II a 
sosit o nouă locomotivă de trans
port în subteran purtind marca 
uzinelor „Unio" Satu Mare. Cu a- 
ceasta numărul locomotivelor cu 
care este înzestrată mina a cres
cut la patru, ceea ce contribuie 
la îmbunătățirea transportului mi
nier. Crescînd parcul de locomo
tive s-a creat posibilitatea ca 
transportul să fie deservit de o 
locomotivă pe fiecare schimb, iar 
a patra locomotivă să rămînă de 
rezervă, lucru deosebit de impor
tant pentru asigurarea unui trans
port ritmic. ”

Conducerea sectorului VII trans
port a luat măsuri operative în 
vederea introducerii noii locomo
tive în subteran. Mai multi mun- 
citSri din echipele de revizie și 
țlțiva tehnicieni din sector au 
făcut pregătirile necesare în afa
ra orelor de lucru. Locomotiva a 
fost supusă unei revizii generale 
și i s-au făcut cîteva modificări 
cu scopul de a o adapta condi
țiilor locale de transport. Astfel 
suportul trapezului a fost mutat 
mai aproape de cabina mecanicu
lui șl s-a schimbat poziția farului 
de iluminat din față în așa fel 
îneît acesta să «proiecteze lumina 

, pe galerii dintr-un unghi mai po
trivit.

S-au evidențiat în mod deose
bit cu prilejul introducerii noii 
locomotive în mină harnicii lăcă
tuși de revizie Feher Martin și 
Stana Valeriu.

BELU ALEXANDRU 
mecanic de locomotivă 

mina Lonea II

decadă 1219 tone de cărbune, ceea 
ce o situează fruntașă pe bazin 
în întrecerea socialistă cu cele
lalte exploatări.

In același timp colectivul mi
nei Vulcan este fruntaș și cu ca
litatea producției. Cărbunele scos 
de minerii de aici în decada I-a 
a avut un conținut de cenușă mai 
mic cu 1,9 la sută de cît indicele 
planificat. Acest succes ca și de
pășirea planului de producție se 
sprijină mai cu seamă pe munca 
rodnică ce se desfășoară în sec
toarele fruntașe cum este sectorul 
IV, și I, care au extras în decada 
I-a 1591 și, respectiv, 360 tone 
de cărbune peste plan.

700 tone de cărbune 
peste planul zilei

Minerii din "Lupeni se străduiesc 
să încheie cu succes și luna mar
tie — ultima din primul trimes
tru al acestui an. In perioada 1-10 
martie, din frontalele Lupeniului 
s-au extras 360 tone de cărbune 
cocsificăbil peste sarcinile de plan. 
Sectoarele II, V, I A și III au 
realizat depășiri de plan între 
162—626 tone de cărbune. De re
marcat creșterea considerabilă ce 
a înregistrat-o producția minei 
Lupeni în ultimele zile, ca de pil
dă în 9 martie, cînd s-a scos la 
suprafață 723 tone de cărbune pes
te plan.
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Citiți în pagina IV-a :
• Schimb de scrisori intre C.C. a] P.C. al Uniunii Sovietice și C.C. 

ai P.C. Chinez.
® Producția de oțel a țările* socialiste crește intr-un ritm susținut
e Evenimentele din Siria
• Aiți 25 comuniști irakieni au fost condamnați la moarte.
• Greva minerilor francezi continuă

Grupul școlar minier Petro
șani. Printre profesorii care se 
preocupă cu răspundere de bu
na desfășurare a procesului de 
învățămint și asigurarea unor 
lecții cu un conținut bogat de 
idei se numără și tovarășul 
Sirbu Sofronie.

IN CLIȘEU: Profesorul Sîrbu 
Sofronie explică unui grup de 
elevi felul cum se execută strun-

♦ jirea conică a diferitelor piese.
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Școala populară de artă Petroșani este una din multele realizări 
înfăptuite în Valea Jiului în anii puterii populare. Aici un număr 
însemnat de tineri talentați se pregătesc temeinic pentru a putea con
duce formațiile artistice de amatori.

IN CLIȘEU: Cîțiva elevi din anul II al Școlii populare de artă 
pregătind piesa „Bucătăreasa" de Șofronov.
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Contribuția brigăzii lui Tucaciuc
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De cînd Tucaciuc-baci a intrat 
pentru prima dată să muncească 
în subteran, s-au încrustat mu] ți 
ani pe răbojul vremii. Pe vre
muri, cînd domneau cei avuți, 
anii celor ce trudeau în adîn- 
curi cuprindeau zile negre ca 
bezna galeriilor.

— Acum cînd lucrăm pentru 
bucuria și belșugul celor multi 
să arăt ce pot — și-a propus mi
nerul Tucaciuc Mihai. Șl bogata 
iui experiență in ale mineritului, 
țnalta-i 
zeci de
In mulți 
știut ce 
urmă,
brigadă le-a împărtășit cu dăr
nicie din cunoștințele lui.

— Ca să muncești cu bine și 
cu spor, în primul rînd trebuie 
să ai abatajul asigurat cum scrie

spunela carte — le 
tarilor.

el începu-

Tinerii sînt numai ochi și
urechi.

— Apoi ortul sa fie curat ca-n

4
4
4

Tu 
ziua

Pe ce se întemeiază îmbunătățirea 
calității cărbunelui

și in 
După 

C.T.G 
îmbu 
extias 
mine-

Oin experiența colectivului 
minei Petriia

cestor sectoare a fost redus cu 
4,5—6,2 la sută față de norma ad
misă.’ Pe întreaga "mină pfocenttll 
de cenușă a ■ lost mai mic cu ă- 
proape 1 la sută de cît cel plani
ficat. - ■
f: in întrecerea pentru continua 
îmbunătățire a calității cărbune
lui Ia mina Petriia se evidențiază 
brigăzile minerilor Laszlo Ștefan, 
Bartok Iosif, Bartha Fraficisc, Tă- 
uașe loan,- Budurogt loan, Cocoș 

Gheorghe, Mihai 
Ștefan șl . alții.

Un sprijin pre
țios 
de 
a 

din

în acțiunea 
îmbunătățire 

calității îl pri- 
partea echipelor 
calității produc- 

comitetul de 
care sesizează

caliiicare 
ani și-a 
ani de 

înseamnă 
Tinerilor ce

acumulată în 
spus cuvîntul. 
muncă el n-a 
rămînerea în 
i-a avut în

farmacie și uneltele șterse de
praf și unse

Crescuți și educați ia șcaaia
brigăzii lui Tucaciuc, tinerii mun
cesc cu însuflețire. Cînd se iau 
la luptă cu muntele, 
curge girlă. In fiecare 
toare din martie, din 
cnmeră nr. 4 de pe

cărbunele 
zi lucră- 
abatajul 

stratul 3

unde lucrează brigada lui 
caduc Mihai,. au pornit spre 
cile 4(1-50 de vagonete de cărbu
ne peste preliminar. Tot acest 
cărbune s-a extras pe seama spo
ririi productivității muncii. Randa
mentul planificat de 6 tone și 
jumătme pe post s-a dovedit 
mic fața de hărnicia și price
perea membrilor brigăzii. Dacă 
vezi cum muncesc șefii de sa imb 
Durnea Dumitru, Vanczo loan și 
Rimei Pavel, pe Tănase Trandafir 
și pe ceilalți ortaci, nu te mal 
miri cum randamentul pe post 
s-a ridicat la aproape 9 tone de 
cărbune. Să nu credeți cumva 
că dînd cărbune mult, Tucaciuc 
neglijează calitatea. O fi el 
batajul cu intercalata de 
dar cătbunele iese curat 
îi aurul.

D.

(Continuare în pag. 3-a)
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mese minerii 
de control asupra 
ției inițiate de 
partid al minei
operativ orice abatere și propun 
măsurile cuvenite. La punctul de 
control de la culbutor, de exem
plu,. cînd sînt găsite în vagone- 
tele de cărbune cantități mari de 
șist, sînt invitați aici brigadierii 
ale căror brigăzi au trimis șistul. 
Cu acest prilej li se ara.tă ce pa
gube le aduc lor și. întregului co
lectiv cărbunele cu șist pe care-1 
dau. Totodată ei sîpt îndrumați să 
îmbrățișeze inițiativa privind îm
bunătățirea calității, producției. Pro
cedeul acesta s-a dovedit a fi cît 

, șe poate de bun. Așa de pildă, 
minerii sectorului II care înainte 
trimiteau la suprafață cărbune a- 
mestecat cu mult șist, acum dau 
cărbune curat' 

condiții, ex , ceâstă’ privință ’
exploatării. « 

După cum s-a
inițiativei de, îmbunătățire a cali
tății producției i s-a acordat a- 
tențle, fiind îmbrățișată de toate 
brigăzile de la abataje, rezultatele 
șînt semnificative. Iată- de ce 
este necesar ca Organizațiile de 
partid, sindicatele, organizațiile 
U.T.M., agitatorii din toate sectoa
rele productive ale minei să la 
măsuri pentru extindere# acestei 
Inițiative la fiecare Ioc de muncă.

C MATEESCU

fost ,și sînt 
mare ateu- 
desfășurind 
„Nici un

Colectivul minei Petriia s-a si
tuat la Ioc de frunte cu calitatea 
producției atît în prima cît 
a doua lună din acest an. 
datele centralizate la biroul 
din C.C.V.J. reiese că prin 
nătățirea calității cărbunelui 
în lunile ianuarie-februarie
rii Petrilei au primit bonificații e- 
chivalente cu valoarea a 1049 to
ne de cărbune. Obținerea acestui 
rezultat este urmare? unei largi 
munci politice de 
masă desfășura- !,
te în rîndul mi
nerilor, a o seamă |
de măsuri organi- I
zatorice luate 
pentru continua îmbunătățire a ca 
lității producției.

In articolele publicate la gaze
ta de perete a minei, prin foile 
volante editate de colectivul aces
tei gazete, minerii au 
îndemnați să acorde o 
ție calității cărbunelui 
întrecerea sub lozinca
vagonet de cărbune rebutat ■ pentr,и 
șist". Vagonetarilor li . s-a trasat 
ca sarcină ca la sfîrșitul fiecărui 
schimb să arate maistrului miner 
din schimbul respectiv cantitatea 
de șist vizibil aleasă din cărbunele 
ce l-au încărcat în Vagonete. In 
urma indicațiilor primite, la fie
care loc de muncă, înainte de'pră- 

. bușire, șeful de brigadă ajutat de 
către unul dintre tehnicieni con 
trolează cu atenție dacă poditura 
este bine făcută pentru a nu per
mite trecerea sterilului ■ prin ea. 
Acolo unde există 
ploatarea cărbunelui din! stratele 
cu intercalații de steril se face 
selectiv. Se pușcă mai 'lntîi ' căr
bunele din strat, intercalația Й 
ind desprinsă cu ciocanul' de aba
taj și așezată pe culcușul 'stratului 
în cutii suecia! pregătite.

Rezultatul preocupării sporite 
pentru calitatea producției este că 
în sectoarele III și IV nu a fost 
rebutat, în ultima vreme, nici un 
vagonet de cărbune pentru șist 
vizibil. Conținutul de cenușă în 
cărbunele extras de colectivele a-

sdtuîndîl-se în a- 
prîntre fruntașii

văzut, acolo unde

DI FU ZORI AI CÂRTII
In ultimele 6 luni, 

organizațiile U.T.M. 
clin Valea Jiului au 
difuzat în rîndurile 
tineretului cărți în 
valoare de 32 800'lei. 
Numărul ■ tinerilor di- 
fuzori de cărți se ri
dică în prezent la 81. 
Dintre aceștia cele 
mai frumoase rezul

tate le-au obținut 
- tinerii Madaraș Mar

ta și ’ Burciu Ghebr- 
ghe de la Lonea, Co- 
screanu Anton și 

’ Varhonic Gheorghe 
de la Aninoasa, Bu- 

■ zan • Constantin și 
Badea Cristea de la 
Petriia, Chixculescu

Doina de la mina: 
Lupeni. Demn de re
levat este faptul că 
în urma acțiunilor 
întreprinse pentru 
popularizarea și difu
zarea cărții, numărul 
tinerilor1 cititori al: 
literaturii a crescut' 
In ultimele S luni cu 
înoă 2400.
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unul

Echipa

viei 
Cluj 

chiar

acum o scurtă vi 
de regiune. In plu- 
alăturl de echipa 
din Călan șl a mi-

hotărîtă 
la sfîrșitul cam- 
acumulată. Cre- 

„cît trăiești 
Jiului speră și

După o iarnă geroasă, cum de 
mujt n-a mai fost, natura a înce
put să emane un iz de primăvară. 
Pregătirile echipelor de fotbal din 
Vaiea Jiului, care de fapt n-au 
încetat nici la anotimpul friguros, 
se desfășoară eu și mai mare in
tensitate. Perioada de acalmie se 
apropie de sfîrșit și pentru spec
tatori. Dar a fost oare pentru ei 
pedioada de acalmie? Cei din Lu
peni discutau au înfrigurare des 
pre posibilitățile de evitare a re
trogradării.

— Iți spun că avem șanse de 
scăpare — auzeai pe cîte 
mai optimist.

— ,Vezi-ți de treabă. Nu 
doar să retrogradeze Știința 
care ne-a jucat în foi de viță
Ia noi acasă -— spuneau alții mal 
pesimiști,

Primele meciuri de verificare In 
care lupenenii au obținut victorii 
la scor în fața Minerului din Vul 
can, apoi rezultatul de 5—0 cu

©

întreceri prilejuite 
de ziua de 8 Martie

Știința Craiova au dat din nou 
speranțe suporterilor.

— Avem o apărare beton 
un atac ca pe vremea iui Paras- 
chiva — se lăudau optimiștii ca
re ÎȘi vedeau deja echipa cam
pioană.

— SI nu ne prea pripim — spu. 
neau «ei mai modești.

—- Eh, de n-ar fi Mihăilă în to 
tul de juniori am face treabă și 
mei bună.

După meciurile cu Jiul, le-a mai 
scăzut elanul optimiștilor. Apăra 
rea nu s-a mai dovedit chiar atît 
de beton, iar atacul este departe 
de zilele Iui bune. Totuși speranța 
nu i-a părăsit definitiv. Echipa lor 
are resurse fizice și morale demne 
de luat în seamă.

.„Deși echipa lor are 5 puncte 
minus fată de prima clasată, pe 
suporterii Jiului nu i-a părăsit 
încă speranța că, după un an de 
absență, să-și vadă favorita din 
nou în A. Fără să anticipăm, 
șanse sînt. Mult întinerită, cu e- 
lemente talentate și cu perspecti
vă, echipa promite. E drept că 
nu-i ușor să remontezi un handi
cap de 5 puncte cînd acestea sînt 
acumulate de o echipă cum e

Crișul Oradea, 
să-și păstreze pînă 
pionatului zestrea 
dincioși dictonului 
speră", suporterii
ei. Chiar de nu va reveni echipa 
in acest an în prima categorie a 
țării, spectatorii se mulțumesc și 
cu B-ul. Șf «aici doar se pot ve
dea meciuri bune. Esențialul e să 
se joace fotbal.

...Să facem 
zită echipelor 
tonul fruntaș, 
metalurgiștilor
nerilor din Deva, se află Minerul 
Vulcan și Paringul Lonea. Supor
terii din Vulcan speră și ei să-și 
vadă echipa promovată în catego
ria C, iar cei din Aninoasa și ia 
Jiului II Petrila să-și vadă favo 
ritele 'săltînd pe locuri mai bune.

Dorințele tuturor suporterilor 
sînt realizabile. Pentru aceasta în
să e necesară multă, multă per
severentă și conștiinciozitate din 
partea fiecărui juGător, dragoste 
fierbinte față de culorile asocia
ției pe care o reprezintă și prac
ticarea unui fotbal de calitate.

D. CRIȘAN

care au luat 
sportivi din

întreoMi viu

par- 
ora-

dis-

TENIS DE MASA

Sala clubului „Voința" din Pe
troșani a găzduit ur. concurs de 

5. tenis de masă la 
te cei mai buni 
șui Petroșani.

In urma unor
putate, pe primul loc s-a situat 
studentul Truppel Adalbert urmat 
de tînărul Geiger Eugen de la 
asociația 30 Decembrie Petroșani 
și Piș Tiberiu de la 
troșani.

Voința Pe-

POPICE

In cinstea zilei de 
Ziua internațională a 
misia orășenească 
ganizat o reușită 
re au luat parte 
minine din Valea 
conaurs

De-a 
pantele 
cit mai

8 Martie 
femeii, 

de popice a 
competiție la 
cinci echipe 
Jiului. Proba

co- 
or- 
aa- 
fe- 
de

a fost 60 bile la izolat, 
lungul competiției partici- 
s-au străduit să doboare 
multe popice pentru a se

situa pe un loc cît mai onorabil 
în clasamentul general, atît 
eehipe oît și individual,

Mai constante în lansarea bi
lei, componentele echipei Minerul 
Lupeni au totalizat cel mai mare 
număr de puncte și deci au reu
șit să se claseze pe primul loc 
cucerind trofeul pus în joc. Iată 
rezultatele obținute pe echipe: 
Minerul Lupeni 659 p. d., Vlscoza 
Lupeni 624 p, d., Minerul Vulcan 
524 p. d„ Utilajul Petroșani 506 
p. d. și Parîngul Lonea 481 p. d.

La individual, o performantă 
foarte bună a obținut Constanța 
Moldovan de la Viscoza Lupeni 
care а doborît din 60 bile izolat 
145 popia®, urmată de Amalia Vlă- 
dlceanu — Minerul Lupeni cu 122 
p. d. și Szabo Irina —• Minerul 
Lupeni cu 121 popice doborîte.

Componentelor echipei Utilajul, 
precum și adversarelor lor li s-a 
înminat cîte o lampă mică de mi
ner 
din

©
raa 
ies
eipaați în nusăăr mare la între
ceri.

pe

din partea asociației sportive 
eadrul U.R.U.M.-Petroșani.
notă bună pentru desfășura- 
concursului cit și comporta- 
sportivă a spectatorilor parti-

s. baloi
corespondent

"......

Faza din clișeu nu este actuală. Cum însă campionatul bate Ia 
ușă, în curtnd spectatorii vor împleti amintirile cu prezentul, și asta 
aplaudîndu-și echipele favorite.

Frumoase 
Chelie Bicazului I 
Aici măreția na 
turil se împleteș
te armonios cu 
aceea a gigantu
lui de lumină *1 
forță înălțat de 
om. Odată ajuns 
aici nu știi ce să 
admiri mai întll. 
Uriașele stinci go 
lașe ce se văd în 
clișeu, sau barajul 
cu Iacul de acu
mulare, ce 
adevărată 
sau uriașa 
centrală ce 
numele 
Lenin.
și-ar întoarce pri
virea, în fața tu
ristului, se succed 
imagini care 
cîntă ochiul.

pare o 
mare, 
hidro- 
poartă 

marelui 
Ori unde

de hochei a К. P, R 
neînvinsă

în capitala Sue- 
întrecerile celor 

de hochei din In
formațiile R. P,

Norvegiei, An- 
i Iugoslaviei, în

grupa В participă și reprezentati
va țării noastre. In primul meci, 
echipa tării noastre a debutat cu
o prețioasă victorie. Intîlnind
dutabila formație a R. P. 
echipa noastră a obținut 
eu scorul de 4—3.

In al 
a avut 
Angliei, 
noastră

De cîteva zile, 
diei au început 
mai bune echipe i 
ine. Alături de 
Polone, Elveției, 
gliei, Franței și

a
torie cu

Despre

re- 
Polone, 
victoria

noastrădoilea joc, echipa
ca adversar reprezentativa 

Net superioară, echipa 
obținut o categorică vic- 
scorul de 8—1.
comportarea meritorie a

Ѳ

Franța și alte

R.P.R. a sus- 
reprezentativei 

mai difi-

echipei noastre, scrie în mod elo
gios atît presa de specialitate din 
Suedia cît și din 
țări.

Duminică, echipa 
ținut în compania
Elveției, una din cele 
cile întîlniri din serie. După un 
joc viu disputat, în care compo- 
nenții echipei noastre naționale 
s-au comportat remarcabil condu- 
cînd cu 4—3 pînă în ultimul mi
nut, meciul s-a terminat Ia ega
litate, astfel reprezentativa R.P.R. 
are șanse frumoase de a se clasa 
pe locurile I sau II. ceea сё-i dă 
posibilitatea ca la campionatul vi
itor să participe la întreceri în 
grupa A. !

Competiții pionierești
Duminică, începînd cu orele 9 

dimineața, sala de sporturi, a a- 
soeiației Minerul Lupeni, a găz
duit întrecerile de handbal in 7 
între echipele școlilor din locali
tate.

Pe cum sună 
de pauză, curtea, 
de obicei liniștită 
a Școlii medii
mixte din Petroșani, se umple de 
rîs și voie bună. In pauze aici 
se organizează întreceri de fugă, 
handbal ba chiar și de fotbal. 
Uneori însă terenul de sport, a- 
menajat prin muncă voluntară, 
are musafiri după terminarea 
pauzei. E semn că una din clase 
e la ora de educație fizică- La 
una din aceste ore, după gimnas
tică și alergări, 
tha a dat cîteva 
Fetele au încins 
cu mingea.

— Vă place handbalul? 
întrebă profesorul.

— Mult de tot — veni răspun
sul și fetele făcură roată în jurul 
profesorului

— Ce părere aveți, dacă am 
organiza o echipă de handbal ?

— Ar fi foarte frumos

profesorul Bar ■ 
clipe de repaus, 

repede un joc

le
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g spus fetele bucurîndu-se

...Asta a fost cu cîțiva ani
urmă. De atunci un mănunchi
fete între 15—17 ani, s-au
trenat cu multă seriozitate. Lia

8 Duncea, fetița aceea cu coditele
în vînt, făcea niște plonjoane și
avea niște reflexe demne de in
vidiat chiar și de un portar de
fotbal. Driblingurile pline de finețe
ale Gabrielei Vîrlan, jocul sobru
în rolul de pivot al Sandei Ră-

8
8
8
8
8
8
8

n. adee
dulescu, șuturile din întoarcere 
ale Magdalenei Nemeș, talentul 
și străduința la antrenament din 
partea fiecărei components a 
echipei, străduința de fiecare zi 
a profesorului Bartha au fost în
cununate de succes. In scurtă 
vreme, fetițele începătoare în 
acest sport au început să se afir
me. încununare a străduinței lor, 
iată-le intrate în rîndul -schlpe-

O echipă de tinere 
speranțe

lor din prima categorie a tărîi. 
Anii trec, dar amintirile rămîn. 
Cine nu-și amintește de întîlni- 
rea cu jucătoarele de la Știința 
București, pe atunci campioane 
ale Europei. Cîte emoții pe fete, 
dar și pe spectatori. Avtnd în 
față un adversar de talie mon
dială, fetițele au început meciul 
timorat. Intimidată de faima ad
versarelor, galeria a amuțit și 

Iată însă că fetițele încep să 
dezamorțească. Acțiunile lor 
poartă sînt tot mai pericutoa- 
La primul lor gol, galeria s-a

dezlănțuit ca un uragan. Purtată

ea. 
se 
pe 
se.

(

parcă pe aripi 
de galerie, eehipa 
a mai marcat 
11 goluri și n-a 

că întîlni- 
scorul de 
Cîte vic- 
în activi- 
e greu de 

în-

primit deeît 5, astfel 
rea a luat ofîrșit cu 
11—5 în favoarea lor. 
torii a obținut echipe 
tatea ei de pînă acum 
ținut socoteală. Frumusețea 
tîlnirilor, spectaculozitatea me- g 
durilor au făcut ca handbalul g 
în 7 să fie mult îndrăgit în Pe- 8 
troșani, ba chiar în întreaga Vale 8 
a Jiului. Locul rezervat spectato- 8 
rilor de la terenul Elevul a în- 8 
ceput să fie prea mic fată de 8 
numărul mare de iubitori ai acas- 8 
tui sport. Iată însă că și pentru 8 
ei au început emoțiile. Plecarea 8 
cîtorva jucătoare, indisponibili- 8 
tatea îndelungată a Liei au scă- 8 
zut din potențialul echipei. Ele- В 
mentele tinere promovate în g 
echipă au Început însă să se ri- g 
dice, iar Lia și-a făcut reintrarea g 
în poartă. încrederea a început 8 
să-și facă din nou loc în ecbi- 8 
pă, iar spectatorii, în așteptarea 8 
reluării întrecerilor își spun cu 8 
mîndrie: ?w

— Nu se lasă ele fetele noas- й 
tre. g

Sîntem de acord cu ei și le g 
dorim fetelor noi succese la în- g 
vățătură și sport. 8

C. DUMITRU $

Organizate de Casa pionierilor 
din Lupeni, întrecerile s-au bucu
rat «de o bună apreciere din partea 
sutelor de spectatori prezenți în 
sală. Redăm mai jos rezultatele 
tehniee înregistrate.

FETE : Școala *de 8 ani nr. 2 — 
Școala din Paroșeni 9—1,- Școala 
de 8 ani nr. 1 
7—8; Echipa 
ani nr. 1 — 
1—2,- Școala 
Școala de 8 
IEȚI : Școala
Paroșeni 5—4,- 
Școala din cartierul Ștefan 9—5; 
Școala nr. 1 — Școala nr. 2 14—6.

întrecerile au scos la iveală noi 
tinere talente ca : Mariaș Iulia. 
Huh Rodica, Tomșa Mariana, Șiht 
Ana de la Școala de 8 ani nr. 2, 
Vlad Doina, Dombi Maria, 
șescu 
Miller 
terina, 
Doina

Primilor clasați le-au fost înmî 
nate cărți și diplome

Școala medie 
a H-a a Școlii de 8 
Școala din Paroșeni 
de 
ani 
nr.

8 ani nr. 1 — 
nr. 2 3—3. BA-
2 — Școala din 
Școala nr. 1 —

Ceau- 
Ecaterina, Rete Aurelia, 
Elisabeta, Chioreanu Eca- 
Moisuc Maria și Catană 

de la Școala de 8 ani nr. I.

I. CIORTEA 
corespondent

U

republi-

Studentul Truppel campion 
regional la tenis de masă
In ziua de 10 martie a. c. In o- 

rașul Deva a avut loo etapa re
gională a campionatului
can individual la tenis de masă, 
pentru seniori și juniori.

Participînd la această competi
ție, studentul Truppel Adalbert de 
la Știința Petroșani a reușit să se 
claseze pe primul loc obținînd 
astfel dreptul de a participa la 
etapele finale
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Unde-i grija față 
de materiale ?

șantierul din Vulcan, 
neplăcut surprins de 

manifestată fală de 
materialelor de con-

Constructorii de locuințe din 
Vulcan trebuie să ridice în noul 
cvartal „Coșbuc" și să predea 
în folosință anul acesta 10 blo
curi cu peste 400 apartamente. 
Lucrările respective se desfășoară 
pe un front larg : sînt începute 
5 blocuri — în diferite stadii — 
iar altele au lost deja trasate, 
urmînd să lie puse în lucru pe 
măsura sporirii efectivului de 
muncitori

Vizit înd 
rămfi însă 
nepăsarea 
păstrarea
strucții: peste tot numai cărămi
dă împrăștiată. Timplăria sosită 
pentru noile blocuri este aruncată 
vraiște, nestivuită reglementar 
lăzile cu geamuri trîntile pe pă- 
mînt, radiatoare împrăștiate prin 
noroi, iar materialul nestivuit.

Maiștrii de pe șantier în per
soana tov. Corcian Ottc, Dobner 
Mfhai, Cosma Petru, Petrovan 
Pavel, nu au dat nici o atenție 
grijii față de buna păstrare a 
materialelor lăsînd totul pe sea
ma gospodarului. Acesta însă a- 
runc.ă și el vina pe tecepționerii 
de materiale care, la rîndul lor, 
susfin că-i treaba... maiștrilor. 
Iar materialele se degradează...

Conducerea șantierului Vulcan, 
statul popular local și banca de 
ipvestlțti ce părere au de aceas
tă.'X risipă de materiale ?

—o.—

acestui 
control, trebuie 

sînt prea multe 
de faptul că, du- 
colectivul lui a

Oi рои нетій le intui 
cate a rămas... Inilelat
Printre posturile utemiste de 

eontrol din sectoarele minei Pe- 
trila se numără și postul nr. 10 
de la depozitul de lemne. Vor
bind despre „activitatea" 
post utemist de 
specificat că nu 
de spus în afară 
pă cît se pare,
„înghețat" în urma zilelor geroa
se din această iarnă. Numai astfel 
se explică faptul că din luna de- 
eembrie a anului trecut la gazeta 
postului utemist de control nu a 
mai fost afișat nici un articol sau 
ț-.. matură.

_ Aceasta denotă că membrii pos
tului nu au mai întreprins niei un 
raid prin depozit, iar după cîte se 
pare, și-au uitat și îndatoririle.

La rîndul lor, de inactivitatea 
colectivului postului utemist 
control se fao vinovați și 
brii biroului organizației 
din sector. Ținînd cont de 
rea importantă ce o are 
utemist de control' în viața orga
nizației de tineret, este necesar 
ca în eel mai scurt timp să fie 
luate măsuri de reactivizare a 
postului, iar cei ce nu-șl înde
plinesc sarcinile încredințate să 
fie trași la răspundere în aduna
rea generală a utemiștilor din 
sector.

de 
mem- 

U.T.M. 
meni- 
postul

I. CIUR 
corespondent
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Vass Rozalia, Urs Ana și Șandor Ana de la secția de reparații electrice din Vulcan sini apre
ciate pentru hărnicia lor. Ele își depășesc zilnic planul Ia bobinarea motoarelor electrice cu 2—3
sută și execută lucrări de calitate.

IN CLIȘEU: Cele trei bobinatoare fruntașe.

Ів sprijinul muncii organizației ac bezâ
Organizația de bază din cadrul 

SJt.T-A. Petroșani e formată din- 
tr-un număr restrîns de membri 
de partid. Pentru a putea desfășu
ra o muncă politică largă în 
derea mobilizării colectivului 
nității la buna desfășurare 
transporturilor auto, la buna

miniere 
organi- 

necesita- 
fără de

să facă parte 
și care să 

organizației de 
în sensul bunei în-
parcului 

depășirii

ІЭ i

ve
il-

a
dș-

servire a exploatărilor 
din Valea Jiului, biroul 
zației de bază a înțeles 
tea formării unui activ 
partid din care
muncitori de frunte 
sprijine acțiunile 
bază inițiate 
trețineri a 
realizării și 
transporturi.

Una din I 
organizației 
loc cu 
a avut la 
liza muncii cu 
partid și lărgirea 
Cu acest prilej, biroul a prezentat 
organizației de bază, spre con
firmare, noi tovarăși care să facă 
parte din activ. In urma acestei 
adunări, numărul tovarășilor din 
activul fără de partid a crescut 
cu 18. Printre cei confirmați re
cent în activul fără de partid 
se numără tovarășii lane Ioan, 
Brînzan loan și Brînzan Dumi
tru, conduc,.; ori-auto, Burllă An
ton, fierar, Munghenast Ferdi
nand, vulcanizator și alți munci
tori.

Pentru a primi din partea acti
vului fără de partid un sprijin 
efectiv în munca pe care o des
fășoară, organizația de bază a- 
cordă o atenție sporită creșterii 
și educării tovarășilor din activ.

de mașini, 
planului de

generale ale 
care a avut 

in 
de zi 

fără

adunările 
de bază 

cîleva luni in urmă, 
ordinea de zi ana- 

activul fără de 
acestui activ.

Una din formele folosite pen
tru atragerea tovarășilor din ac
tivul fără de partid la munca or
ganizației de bază este repartiza
rea de sarcini concrete. Tovară
șului Marinescu Gheorghe, de 
de exemplu, i s-a repartizat sar
cina de a se ocupa de sprijinirea 
activității comisiei inginerilor și 
tehnicienilor din unitate în ve
derea dezvoltării mișcării de ino
vații, tovarășului Enache Titus — 
sarcina de a sprijini comitetul 
sindicatului pentru buna gospo
dărire a fondului asigurărilor so
ciale. Asemenea sarcini au și alți 
tovarăși din activul fără de partid, 
între care Mozeș Anton, Buzilă 
Ariton. Biroul organizației de ba- 

frunte cu tovarășul șe
se interesează de

în care tovarășii din ac-

ză, în
cretar Groza, 
modul 
tiv muncesc pentru îndeplinirea
acestor sarcini, le dă 
tunci cînd este necesar.

Contribuie mult la 
tovarășilor din activul 

cunoașterea de
în care trebuie muncit, 

biroul îi invită să pat- 
adunările deschise ale

ajutor a-

creșterea 
fSră de 
către eipartid, la 

a modului 
faptul că 
ticipe la 
organizației de bază. Ultima adu
nare generală a organizației de 
bază, de exemplu, a fost consa
crată unor probleme importante 
lega.te de buna desfășurare a 

transportului: întreținerea mașini
lor și prevenirea accidentelor de 
circulație. La adunarea generală 
au fost invitați să participe și to
varășii din activul fără de partid.

Conferințele constituie, de ase
menea, un mijloc eficace de edu
care a tovarășilor din activul fă
ră de partid. Aproape în fiecare

Din munca obșteascâ a tinerilor energeticieni 
de la U. E. Vulcan

0 însemnată cantitate de cupru 
predată I.C.M.-ului

Pentru tinerii Uzinei electrice 
Vulcan, colectarea fierului vechi 
și a altor metale constituie una 
din principalele lor preocupări. 
La indicația comitetului U.T.M. pe 
uzină, fiecare tînăr a fost chemat 
să participe la găsirea și colecta
rea a cît mai însemnate cantități 
de metale vechi. Considerînd a- 
ceasta ca o datorie de onoare, ti
nerii energeticieni au strîns cu 
grijă deșeurile de cupru rezultate 
din diferite lucrări, iar recent 
predat I.C.M -ului nu mai puțin 
27 000 kg. cupru.

Cel mai însemnat aport la 
lectarea acestui 
adu; organizația 
secției reparații i 
cordînd atenție 
bucăți de cupru
Iosit. Caraman Stefan Safta Ce
cilia, Nvka Silvia și alții se sl-

tuează în fruntea partiaipanților 
la acțiunea de colectare a cupru
lui.

Prin gospodărirea cu grijă 
a deșeurilor
cu preocuparea de a co- 
mai mult cupru, tinerii 
E. Vulcan manifestă un

expu-

comuniste". Paralel 
membrii de partid cu 
între 

Florea, 
Cazan 
Pocșan

care tovarășii 
Cioara Ionel, 

Dionisie, Jianu 
Constantin și

au 
de

co
l-aprețios metal

de bază U.T.M. a 
electrice, unde, a- 
șt celei mai mici 

1 tineri ca Bădău 
Stefan

Paralel 
lecta cît 
de la U. 
interes deosebit și pentru desco
perirea și colectarea fierului vechi.

Zilei trecute, de exemplu, tine
rii Berciu Petru și Rîmboi Nico- 
lae au primit sarcina să lucreze 
la repararea unor cazane. Cei doi 
tineri au adunat cu grijă fiecare 
bucată de metal vechi rezultată 
din repararea cazanelor, fapt ce a 
făcut ca. 
crării, ei 
colectarea

In
cieni au colectat
vechi. In rîndul celor

da 
пи

cipă cu entuziasm la acțiunea 
colectare a fierului vechi se 
mără și utemiștii Marin Andrei, 
Ioniță Ioan, Drăgănescu Ilie și An
drei Stross care de curînd au pri
mit insigna de brigadieri ai mun
cii patriotice.
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Volumul 

semnate de 
contemporanilor, 
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Cuvîntâri și articole alese 
de Rosa Luxemburg 
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ale
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Volumul cuprinde lucrări 
Rosei Luxemburg, una dintre 
gurile cele mal luminoase
mișcării muncitorești germane și 
internaționale. Printre acestea 
sînt: „Revolufia din Rusia", „Ml- 

tarismul, războiul șl clasa mun
citoare. Guvîntarea rostită In 
fafa tribunalului din Frankfurt, 
20 februarie 1914", „Disciplina 
de partid", „Refacerea interna
ționalei", „Pentru ce a luptai 
Liebknecht și de ce fost con
damnat ia închisoare 7".
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lună se țin conferințe sau 
uerj în fața - activului. Recent, de 
exemplu, atît în fața membrilor 
și candidaților de partid, cît și în 
fața tovarășilor din activ, s-a ți
nut conferința intitulată: „Morala 
comunistă. Lupta P.M.R. p»ntru 
educarea oamenilor muncii în spi
ritul moralei 
cu aceasta, 
experiență,

Albăstroiu 
Bej Mihai, 
Alexandru,
alții au primit sarcina de a-i ajuta 
pe tovarășii din activ cu care lu
crează împreună, să fie fruntași 
în muncă, exemple de disciplină, 
să-și ridice nivelul politic.

Preocuparea biroului organizai 
ției de bază pentru activul fără 
de partid dă roade. Sprijinind 
acțiunile întreprinse de organiza
ția de bază pentru buna întreți
nere a mașinilor, pentru întărirea 
disciplinei în producție, el a con
tribuit efectiv la realizarea planu
lui de transport pe lunile ianuarie 
și februarie, deși în această pe
rioadă munca s-a desfășurat în 
condițiuni grele. De asemenea, 
mai mulți tovarăși din activul 
fără de partid, între care Mîn- 
dreci Nicolae, Hațegan Gheorghe, 
Nagy Lehel Nicolae și Szebestyen 
Wilhelm și-au exprimat dorința de 
a intra în rîndurile candidaților 
de partid.

Este necesar 
zației de bază 
tovarășii din
partid în anumite forme ale 
vățămîntului 
ganizației de 
înființeze cit 
de studiere

Momente din istoria 
Partidului 

Muncitoresc Romîn 
tei.

Albumul .Momente din istoria 
Partidului Muncitoresc Romîn", 
alcătuit pe baza documentelor 
din Muzeul de istorie a P.M.R., 
confine numeroase fotografii ale 
vremii, reproduceri, facsimile ca
re oferă cititorului 
bogată despre cele 
nate momente din 
tidului și a mișcării 
din (ara noastră.

In ultima parte a
prezentate prin fotografii, gra
fice și hărți succesele obținute 
de poporul nostru în construirea 
socialismului.

o imagine 
mai însem- 
i stor ia par- 
muncitorești

lucrării sînt

ca biroul organi- 
să încadreze 
activul fără

ре 
de 
în- 
or-
să

de partid. Biroul 
bază are datoria 
mai grabnic un cerc 

a Statutului P.M.R.
în care să fie încadrați atlt can- 
didații de partid cît și tovarășii 
din activul fără de partid care se 
pregătesc să intre în rîndurile 
comuniștilor.' Aceasta, fără îndoia
lă, va duce la îmbunătățirea mun
cii organizației de bază în ce pri
vește creșterea și educarea ac
tivului fără de partid. I

î

O părticică din eărămi- 
betonu! noilor clădiri ri- 

în Valea Jiului, din can- 
de mărfuri aduse în ma- 
au fost transportate de el. 

conducătorul 
afirmat

Conducător auto 
fruntaș in muncă

Munca la volan aduce multe 
satisfacții comunistului Pop Aurel 
care lucrează acum la I.R.T.A. Pe
troșani, 
zile și 
dicate 
titățile 
gazine
In decursul anilor 
auto Pop Aurel s-a afirmat tot 
mai mult în meseria aleasă. Ast
fel el a ciștlgat aprecierea tutu
ror muncitorilor care lucrează la 
I.R.T.A. Petroșani. Depășirile de 
normă, care în fiecare lună se 
ridică la peste 40 la sută, ajuto
rul pe care 11 acordă ortacilor 
săi, întreținerea exemplară a au
tocamionului 26947 care l-a fost 
încredințat i-au 
Pop Aurel titlul 
auto fruntaș.

adus tovarășului 
de conducător

C. IOAN 
corespondent

Contribuția brigăzii lui Tucaciuc
(Urmare din pag. l-a) dar in schimb pe crațer curge 

cărbune curat chiar fi atunci 
cind falia de piatră e groasă in 
strat, Atunci brigada pușcă se
lectiv cărbunele.

...La panoul de onoare al minei, 
colectivul sectorului IV e cu rache
ta. De cind cu zborurile cosmice 
s-au modernizat și panourile, iar 
sectorul aflat pe primul loc fa 
întrecere are simbol ai hărniciei 
o rachetă. Fără îndoială că la 
acest succes a contribuit intre» 
gul colectiv, dar contribuția cea 
mai substanțială a dat-o brigada 
lut Tucaciuc

Au instalat iluminatul 
fluorescent în secție

Recent, în secția de reparații 
electrice au fost luate unele mă
suri de renovare a interiorului 
sălilor. Cu această ocazie, odată 
cu executarea lucrărilor de zugră
vire, s-a trecut și la introducerea 
iluminatului fluorescent, operație 
pe care tinerii secției s-au angajat 
să o execute în afara orelor de 
serviciu.

Printre tinerii care au participat 
la executarea lucrării se numără 
bobinatorii Luca Vasile, Durac 
Gheotghe, Tanta Florian si Car», 
man Ștefan.

De cumva se întimplă să va
dă pe crater, printre bulgării de 
cărbune șl vreunui de șist, apăi 
cel ce a tăcut boroboața și in
tră în contact cu critica.

— la vezi Dumitre și 
gărui ăla de „cărbune" 
acasă să se mire nevasta 
cărbune alblcios.

Dacă se întîmplă ca cel vizat 
să fie flăcău și face ochi dulci 
la vreo codană îi îndeamnă să 
facă șistul cadou logodnicei. Or 
fi ele unele glume usturătoare

ia bul- 
și du-1
Cd dai

odată cu terminarea lu- 
se mîndrească și cu 
4 tone de 

tinerii
15

să
а

acest an.
fier vechi, 

energeti- 
tone fier 
care parti.
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Schimb de scrisori 
între C.C. al P.C. 

al Uniunii Sovietice 
și C.C. al P.C. Chinez

Agențiile TASS și China Nouă 
transmit știri cu privire la schim
bul de scrisori dintre C.C. al P.C. 
al Uniunii Sovietice și al C.C. al 
P.C. Chinez.

La 21 februarie 1963, — trans
mite . agenția TASS — C.C. al 
P.C.U.S. a adresat C.C. al P.C. 
Chinez o scrisoare în care și-a ex
primat considerentele în legătură 
cu necesitatea de a se întreprinde 
eforturi comune de către partidele 
frățești în scopul întăririi unității 
mișcării comuniste mondiale.

In această scrisoare
P.C.U.S. a reafirmat încă 
poziția P.C.U.S., pe care a 
tovarășul N. S. Hrușciov, 
cretar al C.C. al 
sul al VI-Iea al
Unit din Germania, cu privire la în
cetarea polemicii între partidele co
muniste, și a propus să 
nizeze întîlniri bilaterale 
prezentanții P.C.U.S. și 
tanții P.C. Chinez și ai
partide frățești în vederea discu
tării problemelor celor mai impor
tante ale mișcării 
diale.

In legătură cu 
re, așa cum s-a

Comisia econo ■ 
Europa (E.CjE.) a 
un raport în care 
în cursul 
de oțel

anului 
a țărilor 
continuat 

intens, în 
europene 

o tendin- 
arată că

P.C.U.S. la 
Partidului

C.C. al 
o dată 
expus-o 

prim-se- 
Congre- 
Socialist

se orga- 
între re- 
reprezen- 
celorlalte

comuniste mon-

a avut cu el o

zilei de 9 mar- 
agenția China 

Den Siao-pin,
C.C. al P.C. 

pe tovarășul 
ambasadorul

Tovar ă- 
tovară- 
scrisoa- 
ca răs-

această scrisoa- 
mai anunțat în 

presă, tovarășul Мао Țze-dun, pre
ședintele C.C. al P.C. Chinez, a 
primit pe tovarășul Stepan Cer- 
vonenko, ambasadorul sovietic în
R. P. Chineză, și 
convorbire.

In după-amiaza 
tie, — transmite
Nouă — tovarășul 
secretar general al 
Chinez, l-a primit
S. V. Cervonenko,
U.R.S.S. în R.P. Chineză, cu care 
a avut o convorbire în problema 
unei întîlniri între reprezentanții 
P.C. Chinez și ai P.C.U.S. 
șui Den Siao-pin a predat 
șului S. V. Cervonenko o 
re a C.C. al P.C. Chinez
puns la scrisoarea din 21 februarie 
a C.C. al P.C.U.S.

In aceste scrisori, care au fost 
schimbate de Comitetele Centrale 
ale P.C. Chinez și P.C.U.S. se re
afirmă necesitatea organizării unor 
întîlniri între cele două partide 
pentru discutarea celor mai impor
tante probleme legate de mișcarea 

' comunistă internațională contempo
rană.

(Agerpres)

(iesle Descoperirea unui nou complot 
antiguvernamental în Argentina

GENEVA 11 (Agerpres).
La 10 martie, 

mică pentru 
dat publicității 
subliniază că 
1962 producția
socialiste din Europa a 
să crească într-un ritm 
timp ce aceea a țărilor 
capitaliste a manifestat 
ță de scădere. Raportul
în anul 1962 țările socialiste din 
Europa au produs pentru prima 
oară peste 100 milioane tone de 
oțel, cu un ritm de creștere de

------------ ©

8,1 la sută, Europa occidentală 
adaugă raportul, a realizat o pro
ducție de oțel mai mică de 2,3 
milioane tone decît în anul 1961, 
înregistrînd un declin de 2,2 la 

Cele mai mari scăderi ale 
înregistrate în 

Spania, Austria, 
Luxemburg 

datorită creș- 
oțel în țările 

menționează 
ca producția 

fie
2,6 la sută mai mare decît 

anul 1961.

sută.
producției au fost 
Marea Britanie, 
Germania occidentală,
și Franța. Numai 
terii producției de 
Europei răsăritene, 
raportul
pe scara întregii Europe să 
cu 
in

s-a reușit

EVENIMENTELE DIN SIRIA

creeze 
al ar- 
Yeme-

DAMASC 11 (Agerpres).
După cum a anunțat postul de 

radio Damasc, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștrii al Iraku
lui Saadi, care a sosit în ziua 
de 10 martie în Siria, în fruntea 
unei delegații guvernamentale 
irakiene, a propus să se 
comandamentul arab unit 
matelor R.A.U., Algeriei, 
nului, Irakului și Siriei.

Potrivit acestei propuneri, cele 
cinci state arabe trebuie să înche
ie între ele un acord care să pre
vadă că armatele lor vor lupta 
în comun împotriva „agresiunii 

și comploturilor" îndreptate spre 
răsturnarea regimurilor existente 
în aceste țări.

*
BEIRUT 10 (Agerpres).
Corespondentul din Beirut al 

agenției ; 
relatările 
Nahar”, a 
că au fost 
membru al 
al Partidului Comunist din Siria, 
și o serie de membri ai acestui 
partid.

al Comanda- 
prin care se 
oricăror de- 

„adunarea în

M.E.N. referindu-se la 
ziarului libanez „An 

anunțat la 10 martie 
arestați Mustafa Amin, 

i Comitetului Central

☆

DAMASC 11 (Agerpres).
Agenția Reuter anunță că la 

martie a avut loc Ia Damasc
10 
o 

demonstrație la care au participat 
3 000 de persoane. Demonstranții 
purtau portrete ale lui Nasser și 
scandau lozinci în sprijinul resta
bilirii Uniunii siriano-egiptene, 
precum și al creării unei uniuni 
între Siria, Irak și R.A.U.

Trecînd prin fața ambasadei 
Turciei, unde și-a găsit azil fos-

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). 
Autoritățile argentiniene au a- 

nunțat la 10 martie descoperirea 
unui nou complot al unor ofițeri 
din forțele aeriene, naționaliști 
de extremă dreaptă, care au plă
nuit răsturnarea actualului guvern 
argentinian. Agenția France 
Presse anunță că în legătură cu 
aceasta, în dimineața de 
tie au fost arestate 30 de 
printre care șase 
maiori. Potrivit

10 mar-
persoane

și doicolonei
agenției menți-

onate, patru dintre coloneii' 
arestați se aflau puși în retragere 
pentru că au participat la rebe
liunea eșuată din decembrie anul 
trecut a generalului Cayo Alsina, 
fost comandant al aviației argen- 
tiniene. Generalul Alsina urma 
să preia conducerea noii rebe
liuni. Complotiștii adaugă agenția 
se sprijineau, de asemenea, pe 
simpatiile unor comandanți ai 
marinei „care nu și-au ascuns 
nici odată tendințele lor ultra- 
reacționare".

©-------------

Greva minerilor francezi continuă

doua 
greva celor 200 000 

francezi continuă să

dimineții de luni, în 
bazine miniere ale 
avut loc manifestații 
luat parte și munci- 

ramuri îndeosebi

tul prim-ministru al Siriei Khaled 
el Azem, demonstranții au arun
cat cu pietre în clădirea amba
sadei. Totodată, în alte părți ale 
orașului s-au desfășurat încă cîte
va demonstrații între care demon
strația adepților liderului „baasiș- 
tilor" de stînga, Akram Haurani. 
Agenția Reuter a anunțat că în 
urma acestor demonstrații postul 
de radio Damasc a difuzat ordinul 
„Consiliului național 
mentului revoluției", 
interzice organizarea 
monstrații precum și
grupuri, arborarea drapelelor, pa
nourilor și steagurilor". In oraș 
au fost întărite patrulele militare.

Agenția Associated Press anun
ță din Damasc că noul regim din 
Siria a intensificat acțiunile de 
urmărire împotriva liderului aripii 
de stînga a partidului „Baas", 
Akram Haurani și a fostului co
mandant al armatei siriene (pînă 
la unificarea Siriei cu Egiptul — 
N. R.), generalul Afjf Bizri. . Au 
fost arestați foștii prim-miniștri 
Maaruf Daw alibi și Maamun Kuz- 
bari.

PARIS 11 (Corespondentul Ager
pres transmite :)

La începutul celei de-a 
săptămini, 
de mineri 
fie totală.

In cursul 
principalele 
Franței au, 
la care au
tori din alte 
metalurgiști. Peste 25 000 de ma- 
nifestanți la Valenciennes, 20 000 
la Douai, în bazinul nord, 10 000 
la Merlebach, în bazinul Lorena 
și-au exprimat solidaritatea cu

------- =©=

Alți 25 comuniști irakieni 
au fost condamnați la moarte

BAGDAD 11 (Agerpres).
La 10 martie tribunalul militar 

din Irak a condamnat la moarte 
alți 25 de comuniști irakieni. 
După cum transmite coresponden
tul din Bagdad al agenției M.E.N., 
ei au fost acuzați că au opus 
„rezistență armată" noului regim 
din țară.

peste 
de la 

și mi- 
o pu- 
reven-

incheierii 
de 

salariilor, 
greve pe- 

regiuni ale

ROMA 11 (Agerpres).
De cîteva săptămini, 

40 000 de mineri italieni 
minele de cărbuni, sulf 
nereu de tier desfășoară 
ternică luptă cu caracter 
dicativ în sprijinul
unui nou contract colectiv 
muncă și a măririi 
Minerii au declarat 
riodice in diferite
Italiei care au dus la o înceti
nire a producției.

După cum transmite agenția 
Reuter, acțiunile greviste ale 
celor peste 40 000 de mineri 
italieni au fost încununate de 
succes. La 10 martie, patronii 
minelor au anunțat că au accep
tat satisfacerea revendicărilor 
minerilor de a Ii se majora sa
lariile cu începere de la 1 martie. 4

Tîrguieli în jurul Spaniei
Zicala „Spune-mi cu cjne te-n- 

soțești, ca să-ți spun cine ești", 
ar putea constitui la ora actuală 
un avertisment la adresa puterilor 
occidentale care se concurează în
tre ele pentru a obține „în exclu
sivitate" prietenia regimului fran- 
chist. După ce la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial, regi
mul franchist a fost condamnat pe 
bună dreptate, acum i se solicită 
favoruri, ba chiar i se oferă a- 
vantaje pentru a fi „mai devo
tat" unuia sau altuia dintre par
tenerii atlantici. .

Amînarea tratativelor privitoare 
la prelungirea acordului hispano- 
american în virtutea căruia au fost 
amplasate baze militare americane 
în Spania, s-a produs la cererea 
guvernului de la Madrid, cu toate 
că acesta solicitase anterior ini
țierea de convorbiri Elementul 
contradictoriu al acestei atitudini 
are însă o explicație precisă. Re
gimul franchist a profitat de clau
za prevăzută în acordul care ex
piră în septembrie 1963 privitoa
re la alternativa prelungirii au
tomate pe cinci ani sau prezentă
rii unei cereri de revizuire. Optînd 
pentru revizuire, regimul franchist 
a avut în vedere posibilitatea de 
a obține din partea S.U.A. cît mai 
multe avantaje în schimbul baze
lor militare închiriate. Perspeetiva

de a transforma portul spaniol 
Rota într-o bază pentru adăposti- 
rea navelor cu rachete „Polaris" 
a fost primită Ia Madrid sub re
zerva sporirii „darurilor" ameri
cane în dolari.

La Madrid s-a observat — de 
altfel fără prea multă dificultate 
— că Marocul încearcă să scape 
de bazele militare americane, iar 
Salazar a început o tocmeală a-

Comentariu extern

prigă cu autoritățile americane în 
legătură cu bazele militare din in
sulele Azore, închiriate în timpul 
războiului de Portugalia armatei 
engleze și preluate în perioada 
postbelică de către armata ameri
cană. Atunci de ce oare n-ar pro
fita și regimul franchist, a cărui 
situație economică lasă atît de 
mult de dorit ?

Ținta cea mai apropiată a gu
vernului de la Madrid este primi
rea sa ca partener „cu drepturi 
egale" în N.A.T.O. In mod para
doxal opoziția față de parafarea 
actului oficial de adeziune a regi
mului franchist în N.A.T.O., vine 
însă tocmai de acolo de unde era

mai puțin de așteptat, și anume 
de la autoritățile americane care 
vor să-l păstreze pe Franco ca 
„aliat fidel" numai pentru ele.

Din această „ceartă de familie" 
hispano-americană se desprinde 
însă că S.U.A. nu au nimic împo
triva sprijinirii regimului franchist, 
iar cercurilor conducătoare din 
S.U.A. nu le este de fel rușine de 
colaborarea cu fascismul spaniol. Pe 
de altă parte regimul franGhișt 
vede în prezența bazelor militare 
americane un sprijin pentru supra
viețuirea sa în înfruntarea împo
trivirii poporului spaniol.

De altfel, disputa hispano-ameri
cană nu este privită cu indiferen
ță dincolo de Pirinei. Publicita
tea făcută la Madrid în jurul vi
zitelor ministrului francez Frey și 
a șefului statului major generalul 
Ailleret Ia Madrid este menită să-i 
dea lui Franco iluzia că se bucură 
mai de grabă de „prestigiu" în 
rîndurile „aliaților vest-europeni" 
decît peste Ocean. Inițiativa fran
ceză este sprijinită de diplomația 
vest-germană, iar în presa occi
dentală s-a vorbit insistent în ul
tima vreme despre o viitoare a- 
lianță Bonn-Paris-Madrid. Ziarul spa
niol „Ya" propunea extinderea trata
tului franco-vest-german asupra 
Spaniei „care are importante ză
căminte de uraniu și alte materii

prime". Substratul legăturilor din
tre Bonn și Madrid nu este de 
dată recentă. Au trecut deja apro
ximativ trei ani de cînd conduce
rea armatei vest-germane a anga
jat tratative secrete cu Spania 
franchistă pentru a căpăta tere
nuri de instrucție pe teritoriul a- 
cestei țări. O delegație secretă 
vest-germană condusă de genera
lul Schnez, a dus în 1960 trata
tive la Madrid, ajungînd la o în
țelegere cu autoritățile militare 
franchiste. Iar această înțelegere, 
al cărei conținut nu a fost adus 
la cunoștința opiniei publice are, 
după cum este lesne de înțeles, 
o legătură directă cu actuala po
ziție binevoitoare a guvernului 
vest-german față de Franco...

Devenind o marfă solicitată, re
gimul franchist încearcă să își 
consolideze poziția șubrezită în 
interiorul țării. Discuțiile în legă
tură cu succesiunea lui Franco 
sînt purtate mai mult sau mai pu
țin deschis în presa madrilenă. 
Ideea de a-1 aduce pe un membru 
al fostei familii regale pentru a 
învăța la una din universitățile 
spaniole nu este altceva decît 
pregătirea creării unei „dinastii" 
menite să conserve regimul fran
chist, fără Franco. Dar această ma
nevră subliniază tocmai slăbiciu
nea regimului franchist, împotriva 
căruia se pronunță marea majori
tate a poporului spaniol.

Z. FLOREA
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greva minerilor. Astfel de mitin
guri și manifestații au avut loc 
și în cursul după-amiezii de luni 
în bazinul Auvergne 
minele din Provence.

Pe de altă parte, cei 
neri de la minele 
Lorena 
pe 
să 
compusă 
pentru a 
tuația 
opiniei

Cei
Uzina de gaz din Aquitania (din 
sudul Franței), care sînt în gre
vă de patru 
chemarea 
centrale 
greva pe

Minerii 
de un sprijin larg din 
opiniei publice.

Duminică au fost organizate în 
înl leaga țară colecte pentru a 
veni în ajutorul minerilor 
viști. Parlamentarii comuniști 
socialiști au cerut în comun 
vocarea parlamentului, pentru

ca și la

19 000 de 
de fier

mi- 
dinla

care își continuă greva 
termen nelimitat au hotărît 
trimită ia Paris o delegație 

din 1 000 de persoane 
explica autoritățilar /i- 

lor și a face cunos,($t. 
publice problemele iffâr.

2 000 de muncitori de la

zile au hotărît, la 
comună a celor trei 

sindicale, să continue 
termen nelimitat.
continuă să se bucure 

partea

gre
și 

con-
a 

examina mijloacele de a se acor
da minerilor majorarea de 
sută necesară pentru a face față 
creșterii neîncetate a prețurilgri

PROGRAM DE RADIO
13 martie

I. 7,30 Sfatul me-PROGRAMUL
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,08 Muzică ușoară de com
pozitori romîni, 8,30 Duete din o- 
pere, 10,00 Teatru la microfon: 
„Un milion pentru un surîs".' A-
daptare radiofonică după comedia 
lui Anatolii Sofronov, 12,00 Muzi
că de estradă, 15,00 Din cele mai 
frumoase melodii populare romî- 
nești, 15,30 Fragmente din opereta 
„Vînt de libertate" de Dunaevski, 
16,15 Vorbește Moscova I 18,00 U- 
vertură de Sigismund Toduță, 18,30 
Lecția de limba engleză, 19,25 
Muzică ușoară romînească, 19,40 
Program de romanțe, 20,40 Din 
viața de concert a Capitalei, 21,30 
Muzică populară cerută de ascul
tători. PROGRAMUL II. 12,45 Din 
folclorul popoarelor, 13,25 Concert 
de estradă, 14,30 Cîntă Teodora 
Lucaciu și Cornel Stavru. 15,00 
Muzică ușoară, 16,30 Melodii popu
lare romînești, 17,00 Valsuri din 
operetele lui Johann Strauss și 
Emmeric Kalman, 18,05 Muzică 
populară din R.S.F.S. Rusă, 19.00 
Melodii lirice, 19,30 Lecția de 
limba rusă (pentru avansați), 19,40 
Fragmente din opera „Norma" de 
Bellini, 20,40 Cîntece populare ro
mînești de dragoste, 21,15 Inter
pret de muzică ușoară (reluareL
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CINEMATOGRAFE
13 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE! 
Lupeni 29; AL. SAHIA: Omul cu 
obiectivul; PETRILA: Cartierul
viselor; ANINOASA: Vîrsta difi
cilă; LUPENI: Foc la linia II-a» 
URICANI : 10 000 de scrisori.

Tiparul I „6 August" Petroșani


