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Două blocuri noi 
la Aninoasa

Constructorii de pe șantierul 
ninoasa lucrează cu mult avînt pen
tru a ridica cît mai repede cele 
două blocuri A 1 și A 2 avînd în 
total 64 apartamente prevăzute a 
fi predate anul acesta minerilor din 
Aninoasa. In acest scop construc
torii de pe acest șantier folosesc 
metodele de lucru de zidărie la în
gheț. Ei lucrează în prezent la ri
dicarea acestor blocuri în roșu. 
Astfel : la blocul A 1 brigada de 
zidari condusă de tov. Banu Ște
fan a terminat de zidit parterul șl 
a început zidăria la etajul I.
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Pentru rodnica activitate depusă 
în cursul anului 
Buștean Gheorghe 
«Sntrala Paroșeni a 
titlul de fruntaș în

Iată-1 în atelier
zeze noi succese în muncă.

1963, sudorul 
de la termo- 
fost distins cu 
muncă.

gata să reali-
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In cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării paliei!

Angajamente mobilizatoare 
în întrecerea socialistă

E. M. Vulcan
de 
de

Cu ocazia dezbaterii cifrelor 
plan pe anul 1964, colectivul 
muncă al E. M. Vulcan, bazîndu-se 
pe valorificarea tuturor rezervelor 
interne și-a luat următoarele an
gajamente :

— Depășirea planului de pro
ducție cu 15 000 tone de cărbune ;

— Extragerea pe cale mecanică 
a 10 000 tone cărbune peste sarci
na planificată;

— Depășirea productivității mun
cii cu 17 kg. cărbune pe post;

— Depășirea vitezei medii de 
avansare in abataj cu 1 m.l. pe 
lună ;

— Realizarea a 300 000 Iei eco
nomii la prețul de cost.

Pentru îndeplinirea angajamen
telor luate, colectivul de Ia E. M. 
Vulcan a hotărît să-și intensifice 
eforturile în scopul folosirii utila
jelor Ia întreaga lor capacitate, 
organizarea mai bună a muncii, 
liminarea timpilor neproductivi.

e-

de 
la

E.D.M.N. au

Cu prilejul dezbaterii cifrelor 
plan, minerii și tehnicienii de 

hotărît să întîmpine 
cea de-a XX-a aniversare a elibe
rării patriei cu următoarele anga
jamente în întrecerea socialistă :

— Depășirea planului de pro
ducție fizică cu 600 m.l.;

— Depășirea sarcinilor prevăzute, 
la încărcarea mecanică în galerii 
și puțuri cu 1 325 m.c. steril ;

— Realizarea unei economii 
peste plan la prețul de cost 
140 000 Iei;

— Reducerea consumului 
material lemnos cu 0,8 m.c. față 
sarcina planificată.

Pînă la 23 August, colectivul 
E.D.M.N. se angajează :

de

de 
de

Institutul de cercetări metalurgice
8—15 la sută rtfai puțin cocs de- 
cît cu 2—3 ani în urmă, aceasta 
este și un merit al cercetătorilor 
din această secție, unde s-a plăs
muit și a prins viață îdeea.

cu fațadele colorate în to- 
pastelate, existența aceleeași 
a focului, fontei și oțelului, 
vorba despre o nouă uzină

I. CÎMPEANU

(Continuare în pag. 3-a)

Cînd spui furnale și oțelării te 
gîndești în primul rînd la cetățile 
de țoc ale Hunedoarei, Reșiței, A- 
bătîndu-te însă prin cartierul Crîn- 
gași din Capitală, descoperi dinco
lo de liniile zvelte ale noilor blo
curi 
nuri 
lumi 
Nu-i
siderurgică. Aci se află Institutul 
de cercetări metalurgice.

Laboratoarele au aici denumiri 
ieșite din comun: laboratorul de 
fontă, de oțeluri, de laminoare, a- 
liaje și coroziune, materiale refrac
tare etc.

Și nu 
aspectul 
Alături 
faianță sînt hale mari, 
funingine. Alături de 
tortele 
derne 
furnal, 
time ;

numai denumirea, dar și 
lor este ieșit din comun, 
încăperilor cu pereți . din 

, înnegrite de 
eprubete, re- 

utilajele mo- 
un autentic 

8 metri înăl-

din sticlă și 
de laborator, 
dar numai de 
cuptoare de diferite tipuri,

în care clocotește metalul, reduse 
și ele ca dimensiuni, laminoare, fel 
de fel de mașini și utilaje pe care 
le poți întîlni și în marile uzine.

Oamenii au o caracteristică co
mună tuturor cercetătorilor : sînt 
entuziaști și stăruitori căutători ai 
noului.

Unul
nerul Nicolae latan, 
de 13 ani. încă de 
institutului. El este 
bqrator din cadrul 
Sfera preocupărilor
vastă — lărgirea bazei de materii 
prime pentru siderurgie, îmbună
tățirea funcționării furnalelor, gă
sirea de înlocuitori ai cocsului. Dacă 
în prezent, prin introducerea ga
zului metan, furnalele consumă cu

dintre aceștia este ingi- 
care lucrează 
la înființarea 

șeful unui la- 
secției fonte, 
secției este

pro-— Să depășească 
ducția fizică cu 450

— Să realizeze o 
te plan la 
105 000 lei.

In scopul 
cuprinse în . 
rea E.D.M.N. 
de măsuri 
complex, prin 

' viață se va 
angajamentelor asumate în între
cerea socialistă.

prețul

planul Ia 
m.l. ; 
economie 
de cost

pes- 
de

realizării obiectivelor 
angajament, conduce- 

a alcătuit un plan 
tehnico-organizatoric 
a cărui traducere în 
asigura îndeplinirea

cu 3 zile mai repede; 
depășească productivitatea

cu 4 la sută față de anul

Grupul 
de construcții 

Lupeni
Colectivul din cadrul grupului 

de construcții Lupeni, și-a luat 
următoarele angajamente în în
trecerea socialistă pe acest an;

— Să realizeze sarcinile de plan 
valoric

— Să 
muncii 
trecut;

— Să realizeze economii de 
60 000 Iei la prețul de cost, peste 
sarcina planificată ;

— Din cele 722 apartamente, la 
recepția calitativă un număr de 
550 să obțină calificativul „bine", 
100 apartamente de „foarte bine", 
iar 72 apartamente calificativul de 
„excepțional" ;

— Să predea înainte de terme
nele planificate blocul Bl — Lu
peni (cu 10 zile), blocul A 1 Ani
noasa (cu 10 zile), blocul A 2 — 
Aninoasa (cu 15 zile), blocurile 
C 1, C 2, C 3 — Lupeni și școala 
nouă cu 16 săli de clasă din Vul
can (cu 5 zile).

Pînă la 23 
de constructori 
va realiza s

— Economii 
de 10 000 Iei;

— Depășirea
cii cu 4 la sută față de anul 1963

— Predarea înainte de termen a 
blocurilor В 1 Lupeni, A 1, A 2 A- 
ninoasa și C

In vederea 
gajamente, a 
de măsuri
ale cărui prevederi vor fi aplicate 
întocmai.

August, colectivul 
al grupului Lupeni

la prețul de cost

productivității mun- 
r

1, C 2, C 3 — Lupeni. 
realizării acestor an- 
fost alcătuit un plan 
tehnico-organizatorice

Conștiincios, harnic, cu inițiativă, așa este cunoscut la Uzina de 
reparat utilaj minier din Petroșani comunistul Gînju Grigore.

Iaită-1 în fața planșei defini tivînd proiectul pentru amplasarea 
unui motor de tractor pe o locomotivă de mină Diesel.

—-------- o----------
Experiența de pină acum la baza viitoarelor realizați

In abataje — viteze de avansare 
tot mai mari•

In anul trecut primul loc în în
trecerea socialistă pentru sporirea 
producției și productivității muncii 
pe mina Petrila I-a ocupat colec
tivul sectorului III. Minerii secto
rului au trimis la zi în anul 1963 
mai bine de 12 000 tone de cărbu
ne peste plan, au realizat o pro
ductivitate cu 80 kg. pe post mai 
mare decît cea prevăzută. Succe
sele au la bază vitezele sporite de 
avansare pe care le-au obținut mi
nerii în abatajele sectorului și în
deosebi cei din brigăzile 
de Cîșlaru loan, Enache 
Furda Constantin, Laszlo 
care au atins lună de lună 
de cîte 115—130 m.l.
realizarea unei avansări medii pe 
sector de 112 m.l.

In anul 1964, în fața colectivu
lui sectorului stau sarcini noi, mo
bilizatoare. Planul de producție 
zilnic a crescut față de anul tre
cut cu 50 tone de cărbune, produc
tivitatea planificată este cu 0,50 
tone pe post mai mare. Pe baza 
unei analize aprofundate a posibi
lităților din sector, minerii de aici 
și-au stabilit angajamente mobili
zatoare : 
cu 5 700 
cărbune, 
rea unei
tivități cu 
tone pe post mai 
mari decit cea

obiec- 
condi- 
trecut. 
asigu-

nu dispune de 
față de anul 
cale menită să 
sarcinilor sporite și a

o consti- 
vitezelor 
dezvolta- 
trecut în

conduse 
Chiriță, 

Ștefan 
avansări

determinînd

prevăzută, reducerea prețului de 
cost cu 0,50 lei pe tona de cărbune, 

Pentru realizarea acestor 
tive sectorul 
ții deosebite 
Deci singura 
re realizarea
obiectivelor de întrecere 
tuie sporirea continuă a 
de avansare. Or, pentru 
rea realizărilor din anul
creșterea vitezelor de avansare se 
impune, in primul rînd, valorifiț 
carea deplină a experienței actf- 
mulate pînă acum de i 
sectorului, în deosebi de 
fruntașe.

Care este preocuparea 
sens în cadrul sectorului ? 
ționat că pe această linie 
dus in viață mâi multe prevederi 
din planul de măsuri tehnico-or
ganizatorice și s-a acordat totodată 
atenție extinderii experienței bri
găzilor fruntașe. Printre măsurile 
tehnico-organizatorice mai impor
tante se pot enumera următoarele: 
asigurarea liniei de front necesare,

I. DUBEK

colectivul
brigăzile

în acest 
De men- 
s-au tra-

depășirea planului anual 
tone de 
realiza- 
produc-

0,50

(Continuare în pag. 3-a)

I

Printre minerii care dau o însemnată cantitate de cărbune peste plan din abata
jele lor se numără șefii de brigăzi Cristea Aurel și David Ioan. Ei sînt cunoscuțî ca 
oameni care respectă cu strictețe prevederile N.T.S. Iată-i în clișeu verificînd cu a- 
tenție funcționarea unei lămpi de mină înainte de a intra în șut.
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Succese în întrecerea socialistă

Mereu la loc de cinste
Colectivul sectorului 

III al minei Lupeni este 
cunoscut în întreaga Va
le a Jiului pentru succe
sele dobîndite în proce
sul de producție. Ca Și 
la sfîrșitul anului trecut 
minerii de aici și în a- 
ceastă lună sînt în irun- 
tea întrecerii pe exploa
tare.

In perioada cate a tre
cut din luna aceasta, co
lectivul sectorului a tri
mis 
de 
cu

7a suprafață 1568 tone 
cărbune peste plan, 
568 tone mai mult de

Din abatajele
Sîmbătă dimineața tov. 

ing. Torcea loan, șeful 
sectorului II 
Aninoasa ne-a 
cat că minerii 
și-au îndeplinit 
gajamentul luat 
cerea socialistă 
ianuarie. Pină în prezent, 
spunea tov. Tarcea, co
lectivul sectorului nostru 
a trimis preparației Pe
trila 332 tone 
peste plan, cu 
maj mult de cît 
meniul. Brigada

cît angajamentul luat 
luna ianuarie. Acest spor 
de producție a lost ob
ținut pe seama creșterii 
productivității muncii cu 
74 kg. cărbune pe post 
iață de sarcina planifi
cată. La succesele do
bîndite o contribuție de 
seamă au adus-o-minerii 
din brigăzile comuniști
lor Petre

Ghioancă Sabini Ghioancă 8 
loan și Asiău loan care £ 
au extras între 138—336 
tone cărbune peste plan.

Pe

sectorului II
de tov. Palko Ioan a ex
tras 530 tone de cărbu
ne peste plan, iar mine- g 
rii din brigada comunis- g 
tului Asmarandei Augus- g 
tin și-au întrecut sarcina g 
de plan cu 436 tone de g 
cărbune. Rezultate fru- g 
moașe au dobîndit și 8 
brigăzile conduse de He- 8 
geduș Dăniiă și Stan | 
Silviu care au trimis la & 
ziuă 189 și, respectiv, g 
184 tone cărbune peste 8 
sarcinile de plan. 8

8 
oo OO oo OO oo co oo oa co oooa со во во oo 40^00 00 OO 00 OO 00 00

al minei 
comuni- 

de aici 
și ei an
in întte- 
pe luna

cărbune 
42 tone 
angaja- 

condusă
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Parîngui îfî așteaptă oaspeții

Campionatul de popice 
în plină desfășurare
In cadrul campionatului orășe

nesc de popice, etapa din 26 ia
nuarie, la Lonea, Petroșani, Vul
can, Lupeni și Uricani, au avut 
loc întreceri aprig disputate.

La Uricani, întîlnirea dintre e- 
chipele feminine, Retezatul și Pa
rîngui Lonea, s-a soldat cu vic
toria oaspetelor cu 1 357 p.d. fată 
de 1 344 p.d. obținute de echipa 
gazdă.

La Vulcan, echipa feminină din 
localitate a întîlnit formația tex- 
i.listelor de la Viscoza Lupeni. 
Mai omogenă, echipa din Lupeni 
a obținut victoria cu 1 905 p.d. la 
l 814 p.d. Cele mai bune jucătoa
re s-au dovedit Bloc Irina cu 382 
p.d. de la Minerul Vulcan, Racol- 
ța Ana — 337 p.d. și Petrov ici 
Cornelia — 332 p.d. de la Viscoza 
Lupeni.

Pe arena Minerul Lupeni, echipa 
Voința din localitate a întîlnit 
„Viscoza". întîlnirea a luat sfîrșit 
cu victoria filaturiștilor. Rezultat 
final: 4 275 la 3 618 p.d.

Parîngui Lonea, cu 4 735 p.d. a 
întrecut clar formația Minerul 
Lupeni care a realizat 4 351 p.d. 
Jiul Petrila jucînd la Uricani. în 
compania formației gazdă, a obți
nut victoria la o diferență de pes
te 150 p.d.

Dintre jucătorii care s-au re
marcat în această etapă amintim -. 
Albu Zoltan — 814 p.d., Cîmpean 
Dumitru — 800 p.d., ambii de la 
Parîngui Lonea, Naprodean VVil- 
helm -- 782 p.d. și Pelcsic Iosif — 
773 p.d. de la Minerul Lupeni, 
Kovars Stefan — 762 si Ghebedș 
Alexandru — 748 p.d ambii de la 
Viscoza Lupeni.

S. BALOI
corespondent
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Урде1 stiiBta ВДгійіі — Еіадише Ина 3-0
Echipa de volei din localitate □ 

obținut o nouă victorie în acest 
campionat, dar și de data aceasta 
jocul pe caro l-a prestat a fost de 
un slab nivel tehnic. Din nou s-a 
greșit mult, mai ales in jocul li
niei de fund, la preluări și uneori 
la dublarea blocajelor. Deși me
reu li s-a atras atenția să joace 
cu mai multă voință, să lupte pen
tru fiecare minge, ca preluările să 
fie făcute de jos, jucătorii n-au 
respectat indicațiile. Dublarea blo
cajului nu s-a făcut întotdeauna, 
pierzînd astlel multe puncte. Un 
fapt îmbucurător în acest meci hi 
l-a prilejuit funcționarea bună a 
blocajului.

Cu jocul îmbunătățit de la eta
pă la etapă Szilagyi L. a fost unul 
dintre jucătorii de bază ai echipei. 
Acum el are încredere în forța 
sa de atac și astfel a punctat mult 
în acest meci. Alături de el, Ho- 
rincaru V. s-a dovedit și el un 
jucător de bază. De altfel el a 
fost cel mai bun din linia de fund. 
Dintre ceilalți, Cojocaru a arătat 
că are cele mai decisive lovituri 
de atac. Ii reproșăm însă greșe
lile făcute în linia a doua, în spe
cial la preluări. Bine s-a compor
tat și Gornoviceanu, exceptînd u- 
nele greșeli la fileu. Neconclu
dentă a fost evoluția jucătorilor 
Rădulescu, Cibu, Stelea, de la ca
re așteptăm mai mult.

Primul set este cîștigat relativ 
ușor. La scorul de 11—4 în favoa
rea lor, localnicii slăbesc ritmul 
și... 12—10. In final, studenții joa
că atent și cîștigă cu 15—12. 
Setul doi are o desfășurare ase
mănătoare. Conduși cu 7—3, cra- 
iovenii reușesc să egaleze, dar din 
noii în final sînt întrecuti cu 
15—11. L’ltimul set a avut o des
fășurare pasionantă. Studenții in
tră încrezuți pe teren și după pu
țin timp oaspeții conduc cu 3—0 
și apoi cu 9—3. La acest scor, lo
calnicii încep să joace mai atent 
și reduc din handicap: 8—10. Cî- 
teva schimbări, neinspirate, lip
sesc echipa Știința de doi dintre 
cel mai In forță 'urători Szilagvi

Pregătiri intense
Jucătorii echipei de fotbal Mi

nerul și-au inceput pregătirile in 
ziua de 9 ianuarie, sub conduce
rea noului antrenor Cricitoiu Iile. 
Deoarece timpul este destul de 
favorabil, chiar de la prima șe
dință antrenamentele au început 
în aer liber. La primele ședințe, 
antrenorul a urmărit acomodarea 
jucătorilor cu timpul rece, punlnd 
accent deosebit pe gimnastică și 
ușoare alergări. In continuare se 
va insista asupra creșterii duratei 
de antrenament, care spre sflrși- 
tul primei perioade să ajungă la 
120—140 minute.

De la 17 februarie se va trece 
la etapa a П-a. Dacă timpul va fi 
favorabil, lotul se va pregăti în 
continuare la Oradea. In această 
perioadă, se va pune accentul pe 
pregătirea tehnică, îmbunătățirea 
vitezei exersîndu-se faza cu efect, 
deposedarea adversarului prin a- 
lunecare și altele.

Incepînd cu 9 martie se va pu
ne un accent deosebit pe omoge-

---------------0---------------

A început faza raională a campionatului 
R. P. R. de box !a juniori

Duminică dimineața, in sala 
sporturilor din Petrila a avut loc 
o gală de box, cu participarea e- 
chipelor Jiul Petrila, Minerul Lu
peni și Minerul Vulcan, avînd drept 
scop desemnarea campionilor Văii 
Jiului de box la juniori, pe anul 
1964.

Chiar. dacă nu s-au ridicat la 
un nivel tehnic prea înalt, meciu
rile aii plăcut totuși prin vigoa
rea și dîrzenia cu care s-ou dis
putat.

O mențiune specială pentru an

si Horincaru, care stau pe banca 
rezervelor. In finalul setului, ca
re a durat mult, datorită nume
roaselor schimbări de serviciu, stu
denții ajung să conducă cu 13—11. 
La acest scor arbitrul Dumitrescu 
Sebastian (Ploiești) care plnă a- 
tunci a arbitrat mulțumitor, gre
șește nepermis, trecînd cu vede
rea peste cîteva „duble" clare ale 
localnicilor. Oaspeții își pierd cal
mul, iar setul le revine gazdelor 
cu 15—12.

Oaspeții au arătat unele calități 
individuale frumoase. Ne-a plăcut 
jocul prestat de Marinescu, Bo- 
toșan și Crețu.

NICOLAE TAUTU 
corespondent

Să dezvoltăm la elevii sportivi dragostea 
fată de muncă* învățătură și sport

In școlile medii și profesionale 
din Valea Jiului se desfășoară o 
bogată activitate sportivă. îmbinat 
cu învățătura, sportul contribuie 
Ia dezvoltarea armonioasă a orga
nismului, călirea voinței, Întărirea 
spiritului de colectivitate și prie
tenie.

Rod al muncii organizațiilor 
U.T.M. din școli, a profesorilor de 
educație fizică și a celorlalte ca
dre didactice, sportul este practi
cat de tot mai mulți elevi. Din 
rîndul lor s-au ridicat numeroși 
sportivi talentați ce au reprezen
tat Valea Jiului în întreceri spor
tive de mare amploare. Echipa de 
handbal în 7. S.S.E. Petroșani (an
trenor prof. Pintea Mihai) a cîș
tigat concursul republican al Șco
lilor sportive de elevi. Succese fru
moase au obținut șî echipele de 
fotbal, volei și gimnastică de la 
Școala profesională din Lupeni 
(profesor Cioftca Nicolae). Preocu
pare și străduință în ridicarea 
măestriei sportive a elevilor de
pun și profeArii de educație fi
zică Sartha Eugen, Pintea Virgi
nia. Peterfi Eugen și mulți alții.

la Minerul Lupeni
nizarea echipei, prin jocuri școa
lă, cu echipe din campionatul o- 
rășenesc, regional și de catego
riile C și B, în așa fel ca reluarea 
campionatului să-i găsească pe 
jucătorii mineri bine pregătiți din 
toate punctele de vedere.

Concomitent cu pregătirea fizi
că și omogenizarea echipei se 
pune un accent deosebit pe pre
gătirea profesională și ridicarea 
nivelului politico-ideologic prin 
participarea activă la învătămîn- 
tul de partid.

Lotul echipei Minerul a fost în
tărit prin promovarea tinerilor 
Arilncu teanu și Șoptăreanu de la 
juniori care se pregătesc alături 
de jucătorii Sziklay, Arghișanti, 
Stanciu. Dan II, Szenes, Staudt, 
Sima, Ambruș, Zamșa, Basarab, 
Coțroază. Drăgol, Comșa, Țurcati, 
Pleianu și Cărare.

I. CIORTEA
I. COTESCU 

corespondenți

trenorul Pop Vasile de la Jiul Pe
trila, ai cărui elevi s-au prezen
tat cel mai bine pregătiți. Dintre 
boxeri s-au evidențiat în mod deo
sebit sportivii Berințan Tudor, 
Santa Nicolae și Pieșa de la Jiul 
Petrila precum și Hes Arpad de 
ia Lupeni și Beleț Aurel din Vul
can, tineri talentați care dacă se 
vor antrena cu seriozitate vor 
obține noi și frumoase succese.

In urma meciurilor disputate au 
fost declarați campioni ai Văii 
Jiului pe anul 1964 următorii 
boxeri : CATEGORIA MUSCĂ :
Blaga loan — Lupeni; CATEGO
RIA COCOȘ: Berințan Tudor — 
Petrila; CATEGORIA PANĂ : Hes 
Arpad — Lupeni; CATEGORIA 
SEMIUȘOARÂ : Costinaș Vladimir 
— Petrila; CATEGORIA UȘOARĂ: 
Varga Alexandru — Lupeni; CA
TEGORIA SEMIM1JLOCIE: Santa 
Nicolae — Petrila.

Faza regională va avea loc la 
Lupeni în zilele de 8 și 9 februa
rie 1964 unde vor participa cam
pionii raioanelor Brad, Hunedoara, 
Cugir etc.

In deschidere, au avut loc în
treceri demonstrative de lupte li
bere și haltere. Cu acest prilej, tî- 
nărul Bucureștean Ioan de la Jiul 
Petrila a ridicat o halteră de 125 
kg.

C. VÎRLAN 
corespondent

Paralel cu ridicarea măestriei 
sportive a elevilor, profesorii de 
educație fizică se preocupă în
deaproape de felul în care ei În
vață, de comportarea lor în fami
lie și societate. Majoritatea elevi
lor sînt fruntași la învățătură. Ju
cători de bază ai echipei de hand
bal in 7 S.S.E. Petroșani, printre 
care se numără Popa Radu, Opri- 
șan Cornel, Popovici Nicolae. 
Mureșan Nicolae învață conștiin
cios, sint exemple de disciplină 
sportivă și comportare în socie
tate. Mai sînt insă unii sportivi 
ce dau dovadă de îngimfare și ve
detism și neglijează Învățătura. 
Printre aceștia din urmă se numă
ră fotbaliștii din echipa de juniori 
a Jiului, Achim loan, Floca Mar
cel și Toth Mihai, elevi la școala 
profesională, care sînt corigenti 
la 1—2 materii, David Ionel de la 
Minerul Aninoasa, Chițimia Ma
rius de Ia Vulcan și alții. Nu se 
gindese ei oare că pe prim plan 
trebuie să se situeze învățătura 
și apoi celelalte preocupări? Fap
tul est* cu attt m«l regretabil cu

Dis de dimineață ne plimbam 
pe strada principală a orașului cu 
glndul ca spre ziuă să pornim spre 
cabana Rusu.

Priveam prin vitrinele bogat a- 
sortate, la oamenii bine dispuși, 
plini de voioșie care se îndreptau 
spre locurile lor de muncă.

Petroșaniul a devenit în ultimii 
ani un oraș în care vechiul dis
pare, se șterge, rămînînd doar în 
amintirea oamenilor așa cum a 
r&mas și viata 
grea pe care a- 
ceștia au dus-o nu 
cu mulți ani în 
urmă.

Pe la orele 3 
am inceput să ur
căm spre punctul 
numit „Podul lui 
Rusu”, unde se 
află cabana cu a- 
celași hume. la 
circa 8 km. de 
oraș.

Cerul părea 
înnorat, dar in 

. timp ce urcam 
razele soarelui, 
străpungînd ceața, 
ne dădeau nădejdi 
într-o zi frumoa
să. După numai 
20—30 minute de 
mers pe Maleia-n 
sus, ne-a întîmpi- 
nat un soare pu
ternic, de pe o 
boită senină, al
bastră ca marea 
liniștită. Cînd am 
privit în jos. spre 
Petroșani, orașul 
învăluit în ceață 
nu se mai vedea. 
După aproape două 
ore de urcat • pe 
un drum bun. a- 
menajat și pentru 
mașini. ajungem 
la cabana 
situată 
tudine 
mativ

I Ne oprim pentru a 
gusta ceva și a 
ne .încălzi" pu
tin. mai ales că. întțe timp, soa
rele începuse a se ascunde după 
norii ce se lăsau din ce în ce mai 
jos, prevestind ninsoare. Ne bucu
ram; se crea un limp bun pentru 
schiat.

Nu mai fuseserăm pe aici și 
ne-a entuziasmat atît exteriorul 
cît. mai ales. interiorul acestei 
„cabane". O vilă impunătoare, cu 
o arhitectură modernă, dotată cu 
instalație electrică și igienico-sa- 
nitară, confortabilă și bine între
ținută pînă la ultimul amănunt.

Personalul cabanei era în plină 
activitate. In camere se făcuse cu
rățenie, sobele duduiau, sala ma
re, care rivalizează cu orice sală

Rusu 
la o alti 
de aproxi- 

1200 m.

cît elevi ca Achim, Floca, Hlo- 
pețchi și alții au capacitatea de 
a învăța spre a se situa la nive
lul elevilor fruntași la învățătură. 
Ei însă absentează deseori de la 
cursuri, nu afectează de cît puțin 
timp studierti și aprofundării ma
terialului. Nu rare sînt cazurile 
cind ei au grave abateri de la dis
ciplina sportivă, iar antrenorii în 
loc să ia măsuri de stîrpire a a- 
baterilor, să sesizeze ‘organizațiile 
U T.M. despre ele spre a putea 'fi 
discutate în fața întregului colec
tiv, caută să le treacă sub tăcere 
Și antrenorilor, chiar dacă nu sînt 
profesori Ie revine sarcina să se 
preocupe de educarea sportivilor, 
să sesizeze orice abateri de la dis
ciplină. Pentru aceasta e necesai 
ca ei să țină o strînsă legătură cu 
organizațiile U.T.M. din școli, cu 
cadrele didactice. Procedînd astfel 
antrenorii vor aduce o prețioasă 
contribuție la educarea elevilor 
sportivi în spiritul disciplinei, dra
gostei fată de muncă șt învățătură

AUREL SLAJBII 
activist U.TM 

de restaurant clasa I-a strălucea, 
bucătarul, nea Mișu, pregătea 
„masă mare" — cum spunea el — 
pentru cei 70 de excursioniști din 
Craiova pe care-i aștepta să so
sească din clipă în clipă.

Totul era în deplină ordine la 
această cabană, care ar merita pe 
deplin denumirea de hotel turis
tic, in cadrul acestui complex 
sportiv format dintr-o pîrtie de 
coborîre, o plrtie de slalom uriaș.

Urcușul spre înălțimile înzăpezite nu este ușor. 
Dar odată ajuns sus, frumoasele priveliști Incintă 
ochiul. Privești minunata panoramă din jur, apoi o 
pornești cu schiurile pe plrtie.

pîrtii de fond, un șchilift și o ca
bană.

Ne hotărîm să ne instalăm aici, 
urmînd ca apoi să vedem ce vom 
face. Pînă una alta să facem un 
mic... sondaj de teren. Vroiam să 
cunoaștem locurile _-.pe viu", nu 
numai din ghidul schiorului.

începuse să fulguiască rar- Iar 
vîntul se mai potolise. Lăsăm e- 
chipamentul aici și urcăm pe po
teca cu marcaj : bandă roșie, 
timp de o oră pînă la cabana Pa
ring (1575 m. altitudine).

Constatăm pe drum că totu-i a- 
proape perfect. Zăpadă nu prea 
multă, însă suficientă pentru a 
schia, mai ales pe porțiunile de 
teren larg defrișate.

O mică observație cu privire 
la cabana Paring : înăuntru n-am 
intrat, deoarece cabanierul era 
plecat Totuși ne-am dat seama 

~ că este necesar mai mult spirit 
gospodăresc. Sînt necesare unele 

, reparații exterioare care i-ar mai 
• schimba aspectul, trebuie curățate 

, împrejurimile.
La întoarcere schimbăm drumul 

și apucăm pe pîrtia de coborîre 
ce pornește pe sub vîrful Paring 
și care în cei 3600 m. pe care-i 

I străbate trece printr-o zonă alpină 
i deschisă, apoi prinlr-o regiune eu 
: jnepeni acoperită de zăpadă.

Am regretat că nu luasem 
I schiurile cu noi. De mîine insă la 

schi. Parîngui ne așteaptă I Spre 
seară cînd ne-am reîntors la Rusu 
ningea de zor, zăpada depunîndu- 
se văzînd cu ochii.

Cabanierul, nea Gore. frecin- 
du-și mîinile de bucurie ne-a spus.

— Vin și studenții de Ia I.C.F. 
peste cîteva zile. Veți concura 
cu ei ?

— Maf știi I Poate cu cei din... 
anul î„.

CH. BENESCU
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propagandistul 

se înregistrează 
90 -100 la sută

Buna desfășurare a învățămîn- 
tului de partid constituie o preocu
pare de seamă a organizațiilor de 
bază de la exploatarea minieră 
Aninoasa. Rezultatele obținute o- 
glindesc munca depusă de birou
rile organizațiilor de bază, de pro
pagandiști pentru asigurarea frec
ventei, conținutului și calității lec
țiilor și seminariilor. pentru lega
rea tezelor teoretice da problemele 
concrete ale producției.

Birourile organizațiilor de bază 
s-au străduit să asigure participa
rea tuturor cursantilor la ședințele 
de învătămînt, fapt care a dus 
îmbunătățirea frecvenței. Așa 
exemplu, la cursul seral anul 
de la sectorul "VIII, din cei
cursanți, 15—16 participă cu regu
laritate la seminarii. Același lucru 
se poate spune și despre cercul 
de studiere a Statutului P.M.R. si 
cursul seral anul II de la sectorul 
III, despre multe alte cursuri unde 
frecvența este între 90—95 la sută. 
Aceste rezultate au fost obținute 
printr-o judicioasă planificare a zi
lelor și orelor cînd se Un 
țele cercurilor.

Atenție cuvenită acordă 
rile organizațiilor de bază 
mina Aninoasa și trimiterii
gandiștilor la pregătirile organizat-, 
de cabinetul de partid. Majoritatea 
propagandiștilor participă cu regu
laritate la pregătire, evidențiindu-se 
prin frecventă, printr-o temeinica, 
pregătire personală tov. Ceuță 
Nandra și Costinaș Petru care 
conduc cercuri de studiere a Sta
tutului P.M.R., Panes Iosif și Cis- 
maș Alexandru, de la cursul seral. 
Nicoară Mircea de la Istoria P.M.R 
și alții.

Pregătirea temeinică a acestor 
propagandiști se reflectă în rezul
tatele obținute în cercurile pe cari
ei le conduc. Așa de exemplu, la 
cursul seral anul 
VIII, condus 
Puncs Iosif,
o frecvență între

, ședințele de învățămînt se desfă 
șoară la un nivel înalt. Propagan
distul acestui cerc se pregătește 
temeinic pentru seminarii și expu 
neri, iar cursanții iau parte activă 
la discuții. La un seminar care □ 
avut loc recent s-a discutat tema 
„Prețul de cost al producției indus
triale și căile reducerii lui. Ridi 
carea calității produselor — impor
tantă sarcină economică". Discuțiile 
au fost vii, cursanții au dat multe 
exemple din activitatea pe care o 
desfășoară in producție, infățișînd 
astfel lupta ce se duce în sectorul 
respectiv, sub conducerea organiza
ției de bază, pentru realizarea de 
economii, pentru o calitate mai 
bună a producției.

In ședințele cercului de studiere 
a Statutului P.M.R. de la sectorul 

—O—

Răsplată 
a muncii depuse 
Utemistul Marian Vasile a ce

rut primirea sa in rîndul candi- 
daților de partid. El este lăcătuș 
In preparația Lupeni, organizato
rul unei grupe sindicale care des
fășoară o activitate rodnică. Ute
mistul Marian Vasile este și un 
participant activ la muncile patrio
tice organizate de U.T.M.

Membrii bireului organizației de 
bază de partid au discutat cererea 
tovarășului Marian. Tovarășul An- 
ghel Traian, unul din membrii bi
roului. a propus primirea lui di
rect în rindurile membrilor de 
partid, arătind că lăcătușul Marian 
este un element cinstit, harnic șl 
disciplinat, constituind

*

un exem
plu pentru tovarășii săi de muncă. 
Propunerea tovarășului Anghel a 
fost susținută de toți ceilalți meni 
bri ai biroului. Zilele trecute adu
narea generală a organizației de 
bazt i-a primit pe tovarășul Ма
нов Vesila diretft în rîndurile 
ffiettbrilor de partid.

că uneori aceste par- 
rezumă la controlarea 
fără a da un ajutor 
ceea ce privește cali

III (propagandist tov. Finișer Flo
rian) discuțiile sînt purtate în strîn- 
să legătură cu drepturile și înda
toririle membrilor de partid.

In urma indicațiilor comitetului 
de partid al minei, birourile orga
nizațiilor de bază ș-au îngrijit 
să repartizeze cite un membru al 
biroului care să răspundă de cite 
un cerc, să controleze cum se des
fășoară învățămîntul în cercul res
pectiv și să dea ajutorul cuvenit 
atunci cînd este necesar. Această 
măsură a dus la îmbunătățirea con
trolului birourilor organizațiilor 
de bază asupra desfășurării învă- 
tămîntului. La cercul de studiere 
a Statutului P.M.R. din sectorul III, 
în ziua de 16 ianuarie, de exemplu, 
a participat la ședința de învăță- 
mînt și un membru al biroului or
ganizației de bază. Negativ este 
însă faptul 
iicipări se 
frecvenței, 
concret în
tatea discuțiilor, antrenarea tuturor 
cursanților la lămurirea probleme
lor.

Este necesar ca controlul efectuat 
de către birourile organizațiilor , de 
bază asupra desfășurării învățămîn- 
tului de partid să aibă un caracter 
multilateral, șă fie urmat de mă
suri concrete, operative. Constată 
rile făcute de membrii birourilor 
cu prilejul participării la ședințele 
de învătămînt trebuie să facă o- 
biectul unor analize ulterioare în 
cadrul ședințelor de birou sau chiar 
în adunările generale ale organiza
ției de bază pentru înlăturarea lip
surilor sau pentru generalizarea ex
perienței și metodelor bune folo
site în munca de propagandă.

In felul acesta se vor obține noi 
progrese în ridicarea calitativă a 
învățămîntului de 
partid din cercuri 
și cursuri. în le
garea lui tot mai 
strînsă de sarci
nile economice. în 
creșterea 
lății lui.
organizațiilor 
bază 
de a 
multe 
tru
experienței propa
gandiștilor cu ac
tivitate mai 
lungată,
prin aceasta 
curile 
să se 
nivelul
re obțin rezultate 
bune.

eficaci-
Birourile 

de
au datoria 

iniția mai 
acțiuni pen- 
răspîndirea

înde- 
ajuțînd 

cer-
mai slabe 
ridice Ia 
celor ca-

NICOLAE POPON
Cabinetul 
de partid 
Petroșani

I

în abataje
(Urmare din pag. I-a)

vliezc dc avansare
crearea abatajelor de rezervă, 
trețlnerea căilor de abces spre a 
asigura desfășurarea în condiții 
optime a aprovizionării locurilor 
de muncă. In fiecare abataj 
s-a trecut la folosirea transportoa
relor cu scocuri scurte prelungin- 
du-se astiel transportorul după fie
care pușcare pînă la front. Aceas
tă măsură a redus timpul opera
țiilor de încărcare cu peste 30 la 
sută. O măsură importantă 
o constituie omogenizarea .bri
găzilor, prin întărirea celor mai 
slabe. De exemplu, șeful de schimb 
Șișu Virgil, din brigada minerului 
Cîșlaru Ioan, a fost 
unei brigăzi rămase 
aceste zile se face o 
tizare a tehnicienilor
urmărlndu-se, mai ales, ca brigă
zile care întîmpină greutăți să fie 
încredințate tehnicienilor cu o bo
gată experiență, capabili să asi
gure, printr-o asistență calificată, 
îmbunătățirea activității 
respective.

Este cunoscut că la 
zărilor obținute pînă în
sector în sporirea vitezelor de a- 
vansare se află, in bună măsură

Ml-

nuinit șeful 
in urmă. In 
nouă repar- 
pe brigăzi,

organUorea superioară a muncii, 
folosirea din pUn a timpului de 
lucru de către fiecare miner. Fată 
de extinderea experienței brigăzi
lor fruntașe in sporirea vitezelor 
de avansare, organizația de partid ' 
șl sub Îndrumarea el, atit secția 
sindicală cit și conducerea secto
rului au dovedit preocupare. Agi
tatorii, maiștrii mineri au tost În
drumați să popularizeze pe larg în 
rindul minerilor metodele de mun
că, experiența brigăzilor fruntașe. 
De asemenea, cu prilejul adunări
lor, consfătuirilor de producție, 
minerii din brigăzile care au obți
nut viteze mari de avansare sint 
solicitați să vorbească despre me
todele lor, despre felul cum iși or
ganizează munca. Printre minerii 
care și-au împărtășit experiența in 
acest sens in ultimul timp 
Cando Nicolae, Clțlaru 
nacbe Chlriță și alții.

Măsurile luate ișt arată
eticiența. Toate brigăzile de mineri 
și-au realizat in această lună rit
mic sarcinile de plan. Sectorul a 
depășit planul de producție cu pes
te 800 tone de cărbune, 
lizări obținute pe calea 
continue a vitezelor de 
In majoritatea abatajelor

stnt iov. 
Ioan, E-

din plin

brigăzilor

baza reali- 
prezent in

Institutul
(Urmare din pag. I-a)

ele 
cer- 
ara-

Și pentru că furnalele sînt 
însele, niște uriașe laboratoare, 
cetătorli din secția fonte nu 
reori pot fi întîlniți la Hunedoara,
Reșița sau alte centre siderurgice, 
căutînd acolo, la fața locului, să 
descopere pînă și tainele cele mai 
ascunse, spre a se putea obține 
mai mult metal, urai bun, mai ief
tin. Să obții fier direct din mine-

><♦

■

Formația de teatru a cooperativei „Sprijinul mi
nier" din Lupeni pregătește o nouă piesă în vede
rea celui de-al VII-lea concurs al formațiilor de 
tiști amatori.

Iată-i pe Lili și Boris din piesa „Alarma", în 
terpretarea artiștilor amatori Tudoran Palaga
Sasvari Alexandru. Deocamdată este numai o mică 
repetiție urmărită cu ochi de spectator de către tî- 
năra cooperatoare Ghioancă Rodica.

ar-

in- 
și

Sfnt rea- 
sporirii 

avansare 
din sec-

tor. Dar, dacă slut brigăzi care se 
apropie de realizarea obiectivului 
de a scoate cite două cimpurl pe 
schimb șl aripă de abataj, In sec
tor mai sint și abataje unde reali
zările nu se ridică incă la nivelul 
posibilităților. Viteze de avansare 
scăzute realizează îndeosebi bri
găzile conduse de tov. Terenyi Lu
dovic și Băcilă Aurel. Cauza — de
ficiente in organizarea muncii, in 
folosirea timpului de lucru. Iată 
deci necesitatea unei preocupări și 
mai insistente pentru generaliza
rea experienței brigăzilor fruntașe 
în ceea ce privește organizarea lu
crului. Or, în această privință se 
poate iace încă mult, mai ales de 
către comitetul secției sindicale. 
Este necesar să se acorde mai mul
tă atenție îndeosebi 
de experiență intre 
torului și acțiunii de 
lificării minerilor.

Prin crearea condițiilor tebnico- 
organizatorlce necesare, prin gene
ralizarea experienței brigăzilor de 
frunte, se va asigura ca minerii 
sectorului să obțină viteze de a- 
vansare mereu mai sporite — cale 
sigură pentru realizarea Obiective
lor ce revin sectorului pe anul 
1964.

schimburilor 
brigăzile sec- 
ridicare a ca

de cercetări metalurgice
reu, fără a mai fi nevoie să se 
treacă prin faza fontă, pare nevero
simil. Și cu toate acestea, cercetă
torii din secția fonte au făcut o 
serie de experiențe obținind bune 
rezultate. Schimbînd rețetele de 
încărcare, de încălzire a furnale
lor la Călan, ei au creat furnaliș- 
tilor de aici posibilitatea să pro
ducă pentru uzinele constructoare 
de mașini fonte superioare, iar 
prin modificarea tehnologiei fon
tei folosite la fabricarea utilaje
lor de turnare — lingotiere și po 
duri de turnare — s-a reușit să se 
prelungească viața acestora cu 8— 
10 la sută, ceea 
nomii anuale de 
de fentă. .

In prezent, ei 
zarea unui oțel
te calități la cald, la îmbunătăți
rea calității 
sub vid și 
sub zgură.

In secția 
s-a realizat 
superioare,
toanelor pentru motoare auto și de 
tractor.

Tot cercetătorii de aici, in cola
borare cu cei din secția laminoare, 
au studiat problema economisirii 
oțelurilor inoxidabile și a metale
lor neferoase. Așa au apărut pen
tru prima dată în țara noastră țevi 
și table din oțel obișnuit placate 
cu oțeluri inoxidabile.

Constructorii de utilaj petrolier 
și minier au primit un sprijin sub
stanțial din partea specialiștilor din 
secția de laminare, în îmbunătăți
rea cablurilor de tracțiune a căror

ce înseamnă -co
rnii st mii de torte

lucrează la reali- 
refractar, cu înal-

otelurilor prin turnare 
prin retopire electrică

de aliaje și coroziune 
un nou aliaj cu calități 
pentru fabricarea pis-

„FLUIERAȘ MtNDR U-NFLORIT

durabilitate, în i 
sionări corecte 
a aplicării unor 
ciale, a crescut cu

Lista exemplelor 
putea fi continuată 
bogată, capacitatea 
căutările creatoare 
spun cuvintul în cele mai diferite 
și mai dificile probleme ale meta
lurgiei, pentru ca ele să-și gă
sească rezolvarea la nivelul teh
nicii mondiale. Și toate acestea se 
petrec aici. într-o margine a Bu- 
cureștiului, dincolo de linia zveltă 
a blocurilor cu fațadele colorate 
în tonuri pastelate. . -

(Transmis prin Agerpres).

urma unor dimen- 
a sirenelor și 
tratamente spe- 
20—25 la sută, 
de acest fel ar 

încă. Experiența 
cadrelor de aci, 
necontenite iși
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£ salutară inițiativa și străduința 
Casei regionale a creației popu
lare Deva de a înmănunchea într-o 
culegere o serie de creații ale ce
lui mai mare clasic — Poporul — așa 
cum îl denumea cu puțin timp în 
urmă poelui Marcel Breslașu, la 
consfătuirea cercurilor literare din 
Moldova.

Citind culegerea întocmită și în
grijită de Constantin Clemente, a- 
vînd ca colaboratori pe Ana Soit, 
Ion Marinescu și Ion Iliescu, cu
legători de tolclor, te incintă sim
plitatea emoflonantă a rapsodului 
hunedorean care a știut și știe 
să-și transmită sentimentele prin 
versuri populare robuste, pline de 
conținut.

Prima parte intitulată „Mult mi-i 
drag fn 
serie de 
tă viața 
țăranilor
muncă, dragostea nețărmurită față 
de partidul nostru care l-a ridicat 
pe om ia înălțimea acestei noțiuni.

De remarcat, în această privință, 
printre altele, cintecui „Mureș, Mu
reș, apd lină'. In care rapsodul 
fir vrea ca întirigul ăgei Mureșu-

cie 
tă

de

sat la noi", cuprinde o 
cîntece populare care cin- 
nouă a satului, fericirea 
colectiviști, înfrățiți in

lui să fie transformat în „coală 
velină" „Ca /să scrie/ partidu
lui / Despre viața omului / Despre 
felul cum trăim / Despre fot ce 
construim", iar spre sfîrșit înfăți- 
șlnd, țara ca o „Cunună nouă 
flori" notează că: „Muncitorii și 
rănii j Ii intineriră anii".

Multe din creații sint culese
Ia Romulus Bunea din Orăștie. 
Astfel, tot el, în cintecui „Mureș, 
apă curgătoare", se adresează Mu
reșului pentru a discuta cum era 
cîndva la ei în sat, de unde a ple
cat și cum este astăzi, cînd oame
nii nu mai slujesc pe la bogați, 
fără pită în traistă ci muncesc și 
trăiesc în „...belșug în casă / Și 
pîine albă pe masă".

Bucuria desființării haturilor, es
te clntată în „Unde-au fost răzoa- 
rele", cules de la Laurențlu Măgu- 
reanu din Valea Sîngeorgiului — 
Călan. 
Ле где
Unde-au fost răzoareie", 
teaptă să vadă holda cum răsare 
„Șl cum crește de bogată /. Cum 
n-a mai fost niciodată".

Rapsozii populari, în cîntecele 
lor n-au pierdut nimic din preta-

Privindu-1 pe bădi(a cum 
„Ca să tragă brazdele" / 

abia aș-

cerile pe care poporul nostru le 
trăiește.

„Fain mai e cînd e lumină", ex
primă sentimentele pe care le au 
cei care în trecut vedeau doar lu
mina opaițului, acum cînd „Sar a, 
colo pe la cină / S-aprind becuri 
lucitoare / Și sătucu-i ca o floa
re/... „Și-asculți radio cum .răsti
nd" / Cum ne cîntă viața burtă".

Și, ca o recunoștință față de fra
ții lui muncitori, „poetul" anonim 
din satul Chitid — Hațeg. în „Mun
citorii le-au făcut" spune: „Pentru 
dragostea ior mare / Le-am trimis 
de pe ogoare / Pîine rumenită-n 
soare".

Pattea a ll-a intitulată „Vin mi
nerii de la mine" cuprinde cîntece 
din trecutul mineresc și cîntece de 
azi ale minerilor.

Deschizi ndu-se cu cintecui „Vâ- 
iean Hoioangărui", un fel de cln- 
tec haiducesc, cu specific mineresc, 
ciclul continuă cu altele culese 
diferite localități miniere ale 
giunii. Din păcate nu există 
o bucată din folclorul atit de
gat ai minerilor din Valea Jiului.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Muzică de estradă, 8,57 
Scene cu cor din operete, 10,00 
Teatru la microfon: „Poveste din 
Irkutsk" de A. Arbuzov, 11,55 Mu
zică ușoară, 12,15 Lecția de limba 
franceză. Ciclul II (reluare), 12,30 
Muzică populară din Transilvania, 
13,10 Fragmente din opere, 14,30 

Roza viaturilor, 15,20 Muzică popu
lară, 16,15 Vorbește Moscova, 17,30 
Peisaj romînesc contemporan: Pa
gini de reportaj, 18,30 Program 
muzical pentru evidențiati In în
trecerea socialistă, 19,25 Cîntă Ion 
Luican și Marcel Budală. In pro
gram muzică populară, 20,40 Lec
ția de limba rusă. Ciclul II, 21,15 
La microfon : Satira și umorul (re
luare). PROGRAMUL II. 9,00 Mu
zică populară, 9,30 Melodii distrac
tive, 10,45 Fragmente din opereta 
„Ana Lugojana" de Filaret Barbu,
11.30 Cîntece și jocuri populare,
12.30 De toate pentru toți (relua
re), 14,30 Pagini din operete con
temporane, 15,30 Din creația de 
muzică ușoară a compozitorilor 
noștri, 17,00 Duete din opere, 18,05 
Din muzica popoarelor, 18,30 Lec
tură dramatizată din volumul „Ha
nul Ancuței" de Mihail Sadoveanu,
19.30 Lecția 
Ciclul 
lodie" 
șoară 
viata,

de limba engleză 
I, 19,40 „Am îndrăgit o me- 
— emisiune de muzică u- 

romînească, 20.15 Școala și 
21,50 Muzică de dans.
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В GEORGESCU

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Ucigașul și fata,- REPUBLICA: A- 
gatha, lasă-te de crime; PETRILA: 
Comedianții; LONEA: Concertai ■ 
mult visat; LIVEZENI : Lupii la 
stînă; ANINOASA: Cursa de 100 
km.; LUPENI : Camelia,- BÂRBA- 
TENI : Perle negre; URICANI: 
Floarea de fier.
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In memoria 
femeilor franceze căzute 
în lupta de rezistență
PARIS 27 (Agerpres).
Din inițiativa Uniunii femeilor 

franceze, în localitatea Romainvil- 
le de lîngă Paris a vut loc o adu
nare in memoria femeilor franceze 
căzute în lupta de rezistență și 
în lagărele de concentrare în tim
pul celui de-al doilea război mon
dial. Luînd cuvîntul la adunare, 
Monique Midi, membră în condu
cerea Uniunii femeilor franceze 
din Departamentul Sena, a expri
mat năzuințele de pace ale tutu
ror femeilor franceze și a adus un 
omagiu femeilor căzute în lupta 
de rezistență împotriva fascismu
lui și în lagărele de eojicentrare. 
Participantele la adunare și-au ex
primat dorința ca Franța să renun
țe la cursa înarmărilor nucleare 
și să participe la tratativele pen
tru dezarmare și la toate măsu
rile îndreptate spre consolidarea 
păcii.

---- ©=_

Conferința organizației engleze 
„Mișcarea pentru eliberarea 

coloniilor14
LONDRA 27 (Agerpres).
La Londra s-au desfășurat lu

crările conferinței anuale a orga
nizației „Mișcarea pentru elibera
rea coloniilor". Participanții la 
conferință au criticat colonialismul 
și au cerut îndeplinirea rezoluției 
-O.N.U. cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale.

Participanții la conferință și-au 
exprimat solidaritatea cu lupta po
poarelor din Africa de sud, Aden, 
Oman, Rhodesia de sud, Vietna
mul de sud, și ale țărilor din Ame
rica Latină pentru libertate, inde
pendența națională și drepturile 
lor democratice. Ei s-au pronunțat 
de asemenea, împotriva amestecu
lui în treburile interne ale Repu
blicii Cipru și au condamnat ca
racterul neocolonialist al Federației 
Malayeze.
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(oegiesol Іаіімега al iinilălii sindicale
BRASILIA 27 (Agerpres).
La Brasilia își continuă lucrările 

congresul latino-amerîcan al uni
tății sindicale, la care participă 
sute de delegați din 21 țări ale A- 
mericii Latine, precum și oaspeți 
din numeroase țări. Pe adresa 
Congresului s-au primit un mare 
număr de mesaje de salut. Ordi
nea de zi cuprinde numeroase 
puncte, printre care: lupta pentru 
îmbunătățirea nivelului de trai și 
condițiile de muneă ale oameni
lor muneii latino-americani, lupta 
pentru apărarea libertăților sindi
cale și democratice, apărarea pă
cii și independenței naționale a 
țărilor din America Latină, spriji
nirea revoluției cubane și înfăp
tuirea unității oamenilor muncii 
din America Latină prin crearea 
unei centrale sindicale unite lati- 
no-americane.

Luînd cuvîntul în ședința de 
deschidere, președintele Congre-

sului, Luis Fiquero, secretar ge
neral al Centralei unice a oameni
lor muncii din Chile, a trecut în 
revistă dezvoltarea mișcării sin
dicale în America Latină, după 
crearea, în septembrie 1962, a co
mitetului de coordonare a Congre
sului latino-american al unității 
sindicale. Subliniind că la actualele 
lucrări participă fruntași sindicali 
de diferite tendințe politice: so
cialiști, comuniști, creșitini, libe
rali, radicali și alte grupări politi
ce, el a declarat că porțile con
gresului rămîn deschise pentru toți 
cei care se alătură țelurilor sale 
și exprimă punctele sale de ve
dere.

In numele Federației Sindicale 
Mondiale a luat cuvîntul Luis Pa
dilla (Chile), care a dat citire me
sajului de saluat al F.S.M.

Au mai luat cuvîntul Domingo 
Barrio (Panama) și deputatul bra
zilian Almino Afonso.

Conferința americano-japoneză 
privind problemele comerțului

------------ 0---------------

Pregătiri pentru punerea în aplicare 
a holărîrilor Conferinței arabe la nivel înalt
CA1RO 27 (Agerpres).
La Cairo și în alte capitale ara

be se desfășoară o vie activitate 
pentru pregătirea punerii în apli
care a holărîrilor Conferinței ara
be la nivel înalt. Agenția M.E.N. 
relevă că miniștrii de externe ai 
celor 13 țări arabe vor începe în 
curînd vizitele într-un mare nu
măr de țări ale lumii pentru a 
expune hotărîrile conferinței de la 
Cairo. Agenția precizează că mi
niștri vor vizita 114 țări ale lumii.

La 26 ianuarie, președintele 
Nasser l-a primit pe reprezentan
tul secretarului general al O.N.U. 
în Yemen, Spinelli, cu care a avut 
o convorbire în legătură cu pro-

blema reglementării situației din 
această țară. Se știe că la Confe
rința arabă la nivel înalt între Ye
men, R.A.U. și Arabia Saudită au 
avut loc tratative în cadrul cărora 
au fost făcute anumite progrese pe 
calea reglementării conflictului de 
la frontiera yemenito-saudită.

Guvernul Iordaniei a hotărît să 
declare ziua de 17 ianuarie cînd au 
luat sfîrșit lucrările conferinței de 
la Cairo, sărbătoare națională. Tot
odată, se anunță că regele Hussein 
a aprobat proiectul supus de gu
vern cu privire la asigurarea con
tribuției iordaniene la finanțarea 
îndeplinirii rezoluțiilor conferinței. 
Suma necesară va fi adunată prin 
subscripții ale populației.

TOKIO 27 (Agerpres).
Luni dimineața s-a deschis la 

Tokio cea de a 3-a conferință a- 
mericano-japoneză la nivel minis
terial asupra problemelor comer
țului și economiei. La această con
ferință, delegația Statelor Unite, 
din care fac parte mai mulți mi
niștri, este condusă de secretarul 
Departamentului de Stat, Dean 
Rusk, iar delegația japoneză de mi
nistrul afacerilor externe, Masa
yoshi Ohira.

In preajma deschiderii lucrări
lor conferinței, în presa japoneză 
și din alte țări au apărut mate
riale care au oglindit nemulțumi
rea cercurilor oficiale de la Tokio 
față de stadiul actual al relațiilor 
economice dintre Japonia și S.U.A. 
Ca urmare a privilegiilor de care 
se bucură societățile americane p. 
piața japoneză, în ultimul dece
niu deficitul comerțului Japoniei 
cu S.U.A. s-a ridicat la 3,3 miliar
de dolari. In același timp, peste 
30 la sută din mărfurile japoneze 
se lovesc de barierele vamale de 
pe piața Statelor Unite.

Luînd cuvîntul în ședința inau
gurală a conferinței, secretarul de

stat Dean Rusk a recunoscut, po
trivit agenției U.P.I., că în relați
ile economice dintre S.U.A. și Ja
ponia s-au manifestat dificultăți. 
EI a declarat că Statele Unite se 
pronunță în favoarea unei redu
ceri a tarifelor vamale și a altor 
obstacole din calea comerțului mon
dial și a adresat un apel la co
laborarea între cele două țări la 
conferința O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare care se va deschide 
în luna martie la Geneva și la 
viitoarele tratative tarifare din ca
drul G.A.T.T.

In cuvîntarea de răspuns, mi
nistrul Japonez al afacerilor ex
terne, Ohira, a insistat asupra ne
cesității unei coordonări și a unei 
colaborări mai strînse între S.U.A. 
și Japonia. Așa cum a spus el, cele ,/ 
două țări doresc să-și dezvolte re
lațiile lor „într-un mod reciproc 
satisfăcător”. Ohira a declarat că, 
deși relațiile americano-japoneze 
au devenit mai strînse, dezvoltarea 
lor economică a ridicat o serie de 
probleme noi, ceea ce a făcut ca 
aceste relații să devină mai difi
cile.

Lucrările conferinței urmează să
ia sfîrșit marți seara.

INCIDENTE IN ATLANTA

©----------------

RJ-G. Ședința Comitetului federal al Uniunii 
creștin-democrate

BONN 27 (Agerpres).
La Bonn a fost dat publicității 

comunicatul în legătură cu ședința 
Comitetului federal al Uniunii creș- 
tin-democrate. In comunicat se a-

rată că participanții la dezbateri 
au acordat cancelarului R.F. Ger
mane, Ludwig Erhard, sprijin de
plin și au cerut continuarea actua
lei politici externe vest-germane. 
Comunicatul precizează că păre
rea unanimă a comitetului este că

WASHINGTON. După cum s-a 
mai anunfat, sîmbătă a fost lansat 
de la baza aeriană V andenberg un 
balon satelit „Echo-2" destinat ex
periențelor de telecomunicații. Ad
ministrația națională pentru proble
mele aeronauticii și cercetării spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) a tăcut 
cunoscut că Ia această experiență 
participă pentru prima oară sa- 
vanfi americani și sovietici, ca ur
mare a acordului semnat la 15 au
gust, anul trecut, în problema co
laborării americano-sovietice în 
domeniul cercetării spațiului cos
mic.

MOSCOVA. Intr-o convorbire a- 
vută cu un corespondent al Agen
ției TASS în legătură cu lansarea 
satelitului artificial al Pămlnțului 
„Echo-2", acad. Anatoli Blagon
ravov, președintele Comisiei pen
tru cercetarea și explorarea spa - 
țiului cosmic a Academiei de 
Științe a U.R.S.S., ai precizat că 
prin lansarea acestui satelit „s-au 
inițiat' experiențe coordonate so- 
vieto-americane în Cosmos".

NEW YORK. Agențiile de presă 
anunță că o rachetă „Polaris A-2", 
lansată de pe un submarin atomic 
american aliat in larg în apropie
re de Cap Canaveral, a trebuit să 
iie distrusă la cîteva secunde după 
lansare. Agenția France Presse 
menționează că două din cele 
trei rachete lansate săptămîna 
trecută de pe submarinul atomic 
au lost distruse imediat după lan
sare.

CIUDAD DE MEXICO. La invitația 
Congresului mexican, la Ciudad de 
Mexico a sosit o delegație a So
vietului Suprem al U.R.S.S. condu
să de I. Palețkis, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U R S.S.

CAIRO. La 27 ianuarie a luat 
sfîrșit vizita în R.A.U. a delegației 
Federației Malayeze condusă de 
primul ministru al Singaporelui, 
Lee Kuan Yew. Intr-un comunicat 
comun dat publicității la Cairo se 
spune că, în timpul convorbirilor, 
reprezentanții guvernului R.A.U. 
și-au exprimat hotărirea „de a tace 
tot ce le stă in putință pentru a 
permite realizarea unei reglemen
tați durabile a conflictului dintie 
Ma/ayezia și Indonezia și pentru 
a favoriza restabilirea bunelor re
lații între cele două țări".

LONDRA. In Anglia continuă 
acțiunile de protest împotriva po
liticii de apartheid promovate de 
guvernul rasist al lui Verwoerd. 
Reprezentanți ai organizației sin
dicale din Londra au organizat re
cent pichete în fața ambasadei 
Republicii Sud-Africane din Lon
dra.

LONDRA. Robert Kennedy, mi
nistrul de justiție al S.U.A., care 
se află într-o vizită în Anglia, a avut 
duminică și luni convorbiri cu pre
mierul englez Douglas-Home în le
gătură cu situația existentă în sud- 
estul Asiei ca urmare a creării Fe
derației Malayeze.

trebuie continuate eforturile pen
tru stringerea legăturilor dintre 
R.F. Germană și Franța, pentru u- 
nificarea Europei (occidentale) și 
consolidarea Comunității Atlantice.

In legătură cu tratatul franco- 
vest-german. fostul cancelar Ade
nauer — care este în prezent pre
ședintele U.C.D. — a făcut o de
clarație din care reiese că pentru 
cercurile conducătoare ale R.F. 
Germane acest tratat constituie un 
Instrument de control asupra o- 
rientării politicii externe a Fran
ței.

NEW YORK 27 (Agerpres).
Sîmbătă și duminică, în orașul 

Atlanta (statul Georgia) au avut 
loa o serie de manifestații împo
triva legilor cu caracter rasial care 
au dat loc unor incidente violen
te. După cum transmite agenția 
Associated Press, demonstrațiile 
au început odată cu sosirea la A- 
tlanta a membrilor subcomisiei 
O.N.U. de luptă împotriva măsuri
lor discriminatorii, venită la invi
tația primarului orașului să cons
tate progresele realizate în dome
niu] integrării rasiale. Membrii 
subcomisiei au fost întîmpinați de 
grupuri de negri purtînd pancarte 
pe care era scris: „Atlanta are 
nevoie de ajutorul Națiunilor U- 
nite".

In cursul zilei de sîmbătă, ma
nifestațiile s-au desfășurat' sub 
ochii membrilor subcomisiei O.N.U., 
în fața unui restaurant „rezervat 
numai pentru albi" unde se adu
nau, de cîteva zile, sute de mem
bri ai organizației rasiste Ku-Klux-

Klan, îmbrăcați în halate lungi al
be și purtînd cagule pe cap. De
monstrațiile au continuat și dumi
nică.

Potrivit relatărilor agențiilor a- 
mericane de presă, între demons- 
'ranți și membrii ai Ku-Klux-Kla- 
nului, sprijiniți de poliție, s-au 
produs ciocniri în cursul cărora 
mai multe persoane au fost răni
le. Printre acestea se află, James 
Foreman, conducător al Comitetu
lui studențesc de acțiuni neviolen
te, care, după cum transmite agen
ții. France Presse, a fost bruta- 
lizat de polițiști și a trebuit să fie 
internat în spital. Peste 80 de de
monstranți au fost arestați.

Intr-o declarație făcută repre
zentanților presei, Herman Santa- 
Cruz (Chile), președintele subco
misiei O.N.U. de luptă împotriva 
măsurilor discriminatorii, a arătat 
că membrii subcomisiei au venit 
la Atlanta în calitate de persoane 
particulare și nu ca reprezentanți 
oficiali ai Națiunilor Unite.
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Ruby va fi supus unui examen psihiatric
DALLAS 27 (Agerpres).
La Dallas s-a anunțat că Jack 

Ruby, asasinul lui Lee Harvey 
Oswald, va fi transferat în orașul 
Galveston sau într-o altă localita
te din statul Texas pentru a fi su
pus unui examen psihiatric ca ur
mare a unei hotărîri a tribunalu
lui din localitate. După cum s-a

mai anunțat, această hotărîre nu 
a putut fi dusă la îndeplinire pî- 
nă acum deoarece trei spitale din 
Dallas au refuzat să pună instala
țiile lor la dispoziția psihiatrilor 
desemnați de tribunal.

Potrivit relatărilor agenției U.P.L, 
șeriful comitatului Dallas, Bill Dec
ker, a declarat însă că Ruby va 
continua să rămînă în celula sa

Congresul Confederației studenților
din Maghreb

tății și solidarității studenților din 
țările Africii de Nord și a întări
rii colaborării cu mișcarea studen
țească mondială.

are loc cel de-al
al Confederației 
Maghreb. La lucrările 

participă reprezen-

trei-
stu-

TUNIS 27 (Agerpres).
La Tunis 

lea congres 
denților din 
congresului
tanți ai institutelor de învățămînt 
superior din Algeria, Maroc și Tu
nisia. In calitate de observatori 
participă delegații ale U.I.S. și ale 
altor organizații internaționale, pre- 

și reprezentanți ai studenților 
Irak, Siria, Iordania și Fran-

cum 
din 
ța.

Delegații la congres examinea
ză problemele mișcării studențești 
din nordul Africii și
aetivității ei. Lucrările congresu
lui se desfășoară sub lozinca uni-

obiectivele

deoarece nu a primit nici un ordin 
•privitor la transferarea lui într-un 
alt oraș. Agenția menționează că 
apărătorii asasinului lui Oswald se 
străduiesc să demonstreze că Ruby 
ar fi suferind de o formă de „epi
lepsie" care-1 face să-și 
controlul acțiunilor sale în 
țiile unei emoții puternice.

LEOPOLDVILLE 27 (Agerpres).
Acțiunile partizanilor din pro

vincia congoleză Kwilu au căpătat 
amploare, transmit agențiile de 
presă. La Leopoldville s-a- aflat că 
orașul Idiofa de la est de Kikwit 
(capitala provinciei) a fost ocupat 
de partizani. Autoritățile au fugit 
din oraș. Răscoala, relatează agen
ția France Presse, pare să fi luat 
proporții mai mari deoît se cre
dea. Numărul partizanilor este e- 
valuat la mai multe mii. Ei ocupă 
sau controlează de pe acum un

piardă 
condi-

a două

afirmă 
la Leopold- 
îngrijorarea
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Evenimentele din Congo
teritoriu mai întins decît cel 
departamente franceze.

Agenția France Presse 
că ambasada S.U.A. 
viile și-a manifestat
în legătură cu situația misionari
lor americani din provincia Kwilu. 
Se crede, continuă agenția, că a- 
mericanii ar putea proceda ei în
săși la evacuarea misionarilor din 
Kwilu și Kwango, o altă provin
cie congoleză în care au fost sem
nalate acțiuni ale partizanilor.
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