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Sacccsc ale minerilor 
aninoseni

In fruntea
Minerii sectorului III 

de Ia mina Aninoasa 
muncesc cu însuflețire 
pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan și a an
gajamentelor de întrece
re. Zi de zi, din abata
jele acestui sector se 
extrag cantități însemna
te de cărbune peste plan. 
Numai în perioada 1—15 
februarie, minerii secto
rului III de la Aninoasa 
au extras 780 tone de 
cărbune peste prevederi
le planului. Acest spor 
de producție a fost reali
zat pe seama creșterii 
continue a productivită-

întrecerii
ții muncii. Pe sector, în 
prima jumătate a lunii 
în curs, s-a obținut un 
randament superior celui 
prevăzut cu 230 kg. căr
bune pe post. De aici se 
remarcă brigăzile de mi
neri conduse de Schnei
der Francisc. Bulgaru 
Gheorghe și Casian Tra
ian care, depășind pro-, 
ductivitatea planificată cu 
15—40 la sută, au extras 
oeste sarcinile de plan 
între 100—400 tone de 
cărbune. Datorită acestor 
realizări sectorul ocupă 
în prezent primul loc in 
întrecerea pe mină.

Economii de material lemnos
* Unul din principalele 
obiective ale întrecerii 
căruia colectivul sectoru
lui II al minei Aninoasa 
îi acordă o mare impor
tantă este reducerea con
sumului de material lem
nos, In acest scop, în 
cadrul sectorului au fost 
luate o serie de mă

suri tehnico-organizatorice.
Printre acestea se numă
ră : introducerea susține
rii metalice în stratul 18 
pe un panou de 70 m.

răpirea stivelor de la a- 
batajele cu trepte răstur
nate din stratele 15 și 4. 
precum și extinderea ar
mării metalice la lucrări
le de pregătire.

Ca urmare, numai în 
prima jumătate a lunii 
februarie, pe sector s-au 
■conomisit 40 mc de ma
terial lemnos. O contribu
ție însemnată la reduce
rea consumului de lemn 
au adus-o brigăzile con
duse de Hegeduș Dănilă 
și Asmarandeî Augustin.

Pentru îmbunătățirea 
transportului în subteran

In cadrul sectorului e- 
Jectro-mecanic al minei A- 
ninoasa s-a organizat de 
curînd o echipă pentru 
depistarea vagonetelor de
fecte din circuitul subte
ran pentru ca acestea să 
fie scoase la ziuă și re
parate. In scurt timp, zeci 
de vagonete care erau de
fecte au fost scoase la 
suprafață și reparate. Ast
fel, în subteran se asi

gura în permanență nu
mărul necesar de goale 
și, deci, o cît mai bună 
desfășurare a transportu
lui. Printre cei care au 
contribuit în mod deose
bit la repararea la timp 
a vagonetelor se numără 
lăcătușii Candoiu I., Zei- 
des W„ Mircescu D. și 
Ilieș E.

C. DĂNILĂ
tehnician

NOI PRIETENI AI CĂRȚII
In cursul acestui an, la 

biblioteca clubului din 
Lonea au fost înscriși 70 
de tineri la concursul „Iu
biți cartea". Cu acești 
tineri au fost purtate două 
discuții finale pentru ob
ținerea insignei „Prieten 
al cărții". In urma dis
cuțiilor avute pînă în pre
zent, u» număr de 48 ti
neri au primit insigna de 
„Prieten al cărții". Discu

țiile au scos în relief dra
gostea cu care tinerii se 
străduiesc să-și îmbogă
țească cunoștințele cul
turale. Printre noii purtă
tori ai insignei se numă
ră muncitoarea Dubai Pa- 
raschiva, minerul Iorda- 
che Victor. Paraschiva 
Aurel și alții.

R. BĂLȘAN 
corespondent

Economii de combustibil 
conventional

Mecanicii de locomoti
vă din Depoul C.F.R. 
Petroșani au încheiat 
luna ianuarie cu rezul
tate însemnate privind 
reducerea consumului de 
combustibil convențional.

Economiile înregistrate 
se ridică la 871 tone. Cu 
acestea se pot remorca 
200 trenuri de marfă pe

distanta Petroșani—Sime- 
ria și retur.

Cele mai frumoase rea
lizări le-au obținut meca
nicii Frentiu Ioan, Mari
nescu Victor, Braia Barbu 
si Ciornei Gheorghe care 
au înregistrat economii 
între 41 și 46 tone pe fie
care locomotivă .

---------- e-----------

Un mod superior de organizare 
a muncii în sectoarele forestiere

Exploatărilor forestiere din Va
lea Jiului le revin sarcini impor
tante în vederea valorificării tot 
mai superioare a masei lemnoase. 
Astfel, se prevede ca gradul de 
utilizare în scopuri industriale a 
masei lemnoase, inclusiv a rămăși
țelor și a lemnului de mici dimen
siuni de la exploatări, să crească 
de la 60 la sută în 1959 la circa- 
70 la sută în 1965, iar pierderile 
de exploatare să se reducă cu 
peste 50 la sută.

O cale eficientă pentru tradu
cerea în viață a acestor sarcini 
este organizarea lucrului după me
toda acordului global, în brigăzi 
complexe. Aceste brigăzi se for
mează din muncitori cu meserii di
ferite care, pe baza unui contract 
încheiat cu întreprinderea, efec
tuează toate operațiunile necesare 
în procesul de valorificare a lem
nului.

In întreprinderea noastră există 
o preocupare stăruitoare pentru ex
tinderea acestei metode. Astfel 
procentul de aplicare a metodei 
acordului global realizat în anul 
1963 este de 43,70 la sută din masa 
lemnoasă exploatată. Analizînd re

zultatele obținute în anul 1963, s a 
putut vedea că productivitatea 
muncii în unități naturale a ajuns

Ia 1,576 m.c./om/zi la brigăzile în 
acord global, față de 0,581 
m.c./om/zi pe total exploatare, iar 
salariul mediu a crescut cu 
15 la sută la muncitorii din 
brigăzile complexe în comparație 
cu salariul mediu obț-nut pe total 
exploatare. In anul 1964 ne re
vin sarcini mari în vederea extin
derii acestei metode. Volumul ma
sei lemnoase exploatate cu acord 
global va fi cu 31 la sută mai ma
re decît cel obținut în 1963. O 
preocupare deosebită în organiza
rea lucrului după această metodă 
dovedesc sectoarele CImpa și Lu- 
peni, care se ocupă intens de or
ganizarea lucrului după metoda a- 
corclului global; in prezent în a- 
ceste sectoare lucrează după aceas
tă metodă 16 brigăzi cu un efectiv 
de 263 muncitori. Pentru asigura
rea realizării sarcinii de extindere 
a organizării muncii pe bază de a- 
cord global, serviciul de plan și 
organizarea muncii, împreună cu 
serviciul producției și în colabo
rare cu conducerile sectoarelor au 
prevăzut să se întocmească forme-

MUNTEANU NICOLAE 
șeful serviciului organizarea 

muncii — I.F. Petroșani

(Continuare in pag. 3-a)

Pentru merite în muncă, sudorul 
Canțincer Iuliu, din atelierele me
canice ale I.P.I.P. Livezeni a fost 
declarat la sfîrșitul anultli trecut 
fruntaș în întrecerea socialistă.

Mecanicul principal Munteanu Viorel I și șeful de tură Șapson 
Tiberiu din secția cazane se numără printre muncitorii evidențiați în 
întrecerea socialistă de la termocentrala Paroșeni.

I

Iată-i în fața tabloului de comandă urmărind parametrii aburului.

---------- e-----------
La îndeplinirea ritmică a planului minei Vulcan

Să contribuie toate sectoarele I
In abatajele minei Vulcan, ca 

de altfel la toate locurile de mun
că ale unităților economice din ba
zinul nostru a început, odată cu 
noul an, o muncă plină de avînt, 
expresie a hotărîrii colectivelor 
de muncă de a repurta noi succe
se în intîmpinarea celei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei. Prin 
cuvîntul de onoare pe care și l-a 
dat — angajamentul de a depăși 
sarcinile anuale de plan cu 15 000 
tone de cărbune, de a atinge o 
productivitate cu 17 kg. pe post 
mai mare decît sarcina prevăzu
tă și de a reduce prețul de cost 
cu 300 000 Iei — colectivul de mi
neri, iS'gineri și tehnicieni al mi
nei Vulcan și-a asumat obligații 
de răspundere, respectarea cărora 
reprezintă o chestiune de onoare 
pentru întregul colectiv. Și o do
vadă grăitoare că atît sarcinile 
sporite ce revin in noul an mine
rilor, cit șî angajamentele mobili
zatoare în întrecere vor fi înfăp
tuite, o constituie rezultatele în
scrise pe graficul întrecerii în pri
ma lună a anului cînd colectivul 
minei s-a achitat mulțumitor de 
sarcinile ce-i revin. Este vorba, 
deci, de primele roade ale elanu
lui cu care a pornit colectivul 
minei la realizarea sarcinilor de 
plan pe 1964, precum și ale unor 
măsuri tehnico-organizatorice în 
scopul sprijinirii brigăzilor de mi
neri în lupta pentru sporirea pro
ducției.

Dar, criteriul principal de apre
ciere al acestor măsuri . > consti
tuie eficacitatea, asigurarea desfă
șurării ritmice, fără nici <» stag
nare, a procesului de producție — 
condiție de primă importanță în 
vederea realizării integrale a sar
cinilor de plan și a angajamente

lor de întrecere. Insă, după cum 
arată faptele, măsurile tehnico- 
organizatorice au rămas deficita
re tocmai față de acest criteriu. 
Dovadă: la mina Vulcan s-a în
registrat în prima jumătate a lu
nii februarie o rămînere în urmă 
în realizarea sarcinilor de plan de 
peste 5 000 tone de cărbune. De 
ce această situație?

Este adevărat că începind cu 
primele zile ale acestei luni, mina 
Vulcan a avut de întîmpinat o se
rie de greutăți; numeroase aba
taje și lucrări miniere menite să 
deschidă noi fronturi de cărbune 
au intilnit lucrări vechi, ceea ce 
a avut drept urmare micșorarea 
capacității de producție a unor 
sectoare, ctim sînt I, III, IV." Insă 
menirea măsurilor tehnico-organi
zatorice este tocmai -aceea de a 
crea condiții pentru învingerea u- 
nor asemenea greutăți spre a pre- 
inlimpina afectarea rezultatelor 
întregii activități a minei. Măsu- 
t ile tehnico-organizatorice n-au 
făcut față obstacolelor de natură 
obiectivă, n-au evitat deficiențele 
apărute în diferite sectoare, care au 
îngreunat și mai mult activitatea 
exploatării. Astfel, rămînerea în 
urmă a minei se datorește mai mul
tor deficiențe de ordin tehnico-or- 
ganizatoric. Iată doar cîteva.

In aceste zile la mina Vulcan 
se poartă discuții in legătu
ră cu activitatea nesatisfăcătoare 
a sectorului rambleu, considerată, 
și nu fără temei, drept generato
rul mai multor greutăți în acti
vitatea sectoarelor productive. Ast-

I. DUBEK

(Continuare fn pag. 3-a)

-------

In cadrul Depoului C.F.R. Petroșani se execută diferite reparații la locomotive. Aici lucrează și
echipa condusă de Deatcu Dumitru care execută reparații cu ridicarea de pe roți.

IN CLIȘEU: Deatcu Dumitru împreună cu echipa ее o conduce.



Pregătiri intense ia Petroșani și Lupeni
A doua parte a campionatului 

categoriei В la ’fotbal bate la ușă. 
Iu vederea unei cit mai bune 
comportări, echipele Jiul Petrila și 
Minerul Lupeni, care reprezintă 
Valea Jiului in actualul campio
nat, se pregătesc cu intensitate. 
Dacă în prima parte a perioadei 
de pregătire s-a . pus accentul pe 
condiția fizică și educarea morală 
și de voință, acum ș-a trecut in
tens la îmbogățirea bagajului de 
cunoștințe tehnice, aplicarea dife
ritelor scheme tactice precum și 
susținerea de meciuri avînd drept 
scop omogenizarea și îmbunătăți
rea jocului de ansamblu, verifica
rea potențialului și stadiului de 
pregătire al echipelor.

In ceea ce privește susținerea 
meciurilor de verificare, reprezen
tativa minerilor din Lupeni stă cu 
ceva mai bine. Prima întîlnire a 
susținut-o la Tg. Jiu în compania 
echipei Pandurii, lidera seriei de 
vest a categoriei C. După un joc

spectaculos, în care superioritatea 
tehnică a minerilor a fost contra
carată de puterea de luptă și de 
dîrzenia pandurilor, meciul s-a în
cheiat la egalitate. Scor final 2—2. 
Demn de remarcat este faptul că 
Minerul a condus de fiecare dată. 
Se pare că revenirea Iui Țurcan 
în formație a dat un plus de a- 
gresivitate atacului. De fapt el a 
fost și autorul primului gol, în
scris în această partidă. După întîl- 
nirea cu, Pandurii, Minerul a susți
nut pe teren propriu un nou joc de 
verificare avînd ca partener pe 
Retezatul Hațeg, ce activează în 
cadrul campionatului regional 
S-au jucat trei reprize. Dacă în 
prima repriză scorul a fost egal. 
1—1, în celelalte
și-a dovedit din plin 
tea înscriind 6 goluri 
mească nici unul. Din 
s-a dovedit cel mai
cant marcînd trei goluri. Alături 
de vechii componenți ai lotului.

două. Minerul 
superiorita- 

fără Să pri- 
nou Țurcan 
eficace ata-

la drum spre pîrtiile de laPopas la tabela indicatoare și apoi 
Paring.

întreceri de schi la Petrii-a

Spartachiada republicană

O mare competiție masa

apărut nume 
din urmă st

Basarab, Ambruș,
Șoptărean.

în stațiunea balneară

in formație au 
Printre acestea 
mără Zamșa, 
Aruncuteanu și

Duminică, echipa a susținut ai 
treilea meci de verificare, jucînd 
revanșa cu Pandurii din Tîrgu Jiu, 
Deși terenul părea un patinoar, 
meciul a fost dinamic și s-a în
cheiat cu scorul de 1—0 în favoa
rea lupenenilor. Unicul gol al par
tidei a fost marcat în minutul 85 
de Ștaudt. Datorită condițiilor ne
prielnice. în viitor, echipa mine
rilor din Lupeni își va continua 
pregătirile
Victoria de lingă Oradea. Potrivit 
programului, sînt prevăzute intîl- 
niri de verificare avînd ca parte
neri de joc echipe din campiona
tul regional și de categorii supe
rioare.

Primul joc de verificare al e- 
chipei Jiul Petrila a fost susținut 
la Sadu în compania Metalurgis
tului din localitate. Din nou echi
pa a arătat aceeași lipsă de efi
cacitate ca și în prima parte a 
campionatului. Deși a întîlnit o 
echipă de regiune, atacul n-a reu
șit să înscrie decît un singur gol. 
iar apărarea a cedat și ea și iată-î 
pe petrileni scoțînd doar un re
zultat de egalitate. Ținînd seama 
că se află la primul joc ,de veri
ficare, rezultatul nu trebuie să-i 
afecteze. Totuși un semnal de a- 
larmă nu strică. Elemente ti
nere și talentate 
Tîlmaciu pune și 
trenarea echipei, 
în scurta vreme 
pînă la reluarea 
se înlăture lipsurile existente.
«hipa să practice un fotbal fru
mos și eficace.

Elemente 
sînt. Antrenorul 
el suflet în an- 
Rămîne deci ca 
ce a • mai rămas 
campionatului să 

e-

Incepînd cu data de 1 martie 
c., se vor desfășura întrecerile 

din cadrul primei ediții a ,,Spar- 
tachiadei republicane". Această 
mare competiție se organizează cu 
prilejul sărbătoririi celei de-a 
aniversări a eliberării patriei 
tre de sub jugul fascist.

Organizarea acestei mari 
petiții sportive are drept scop de 
a atrage masele largi de oameni 
ai muncii, întregul tineret, la 
practicarea organizată și sistema
tică a exercițiilor fizice și spor
tului. Totodată concursurile din 
cadrul „Spartaehiadei republicane' 
vor constitui și un bun prilej pen
tru trecerea probelor din cadrul 
concursului pentru obținerea in
signei de polisportiv.

Organizarea temeinică și buna 
desfășurare a Spartaehiadei repu
blicane va duce în același timp 
la dezvoltarea culturii fizice și 
sportului în mase, mijloc impor
tant de întărire a sănătății celor 
ce muncesc. întrecerile ce 
vor avea loc vor contribui la de
pistarea și selecționarea de noi e- 
lemente pentru activitatea sporti
vă de performanță și la ridicarea 
continuă a măiestriei sportive.

Redăm mai jos etapele 
fășurare a „! 
cane" : Etapa 
sportive — 1 
Etapa a II-a 
24 mai — 5 
pe regiuni 17—19 iulie; Etapa fi
nală se va desfășura la București 
între 19—24 august 1964.

Incepînd cu prima etapă, pe a- 
sociații, întrecerile ce se vor or
ganise vor trebui să cuprindă în
tregul tineret, membri și nemem
bri U.C.F.S., precum și sportivi 
legitimați de categoria III-a și ne
legitimați la federațiile sportive. 
Pentru buna ei desfășurare se cere 
din partea fiecărei asociații spor
tive să ia, încă de pe acum, cele 
mai eficiente măsuri organizatori
ce și de popularizare a Spartachia- 
dei republicane.

La 1 martie va avea loc, în 
toate asociațiile, deschiderea fes
tivă a Spartaehiadei republicane. 
Cu acest prilej vor trebui prelu-

VOLEI

XX-a 
noas-

con?

de des- 
republi- 
asociatii 
17 mai;

Spartaehiadei 
i a I-a pe 

martie — 
pe raioane (orașe) 
iulie; Etapa a III-a

Faza orășenească a campionatului 
republican școlar

faza orășeneas- 
republican șco-

care s-au evi

această a~ 
cadrele de 

fruntași, 
este si pla-

crate prevederile regulamentului 
acestei competiții precum și tre
cerea imediată la organizarea în
trecerilor la ramurile de sport 
prevăzute în regulament.

Cuprinderea unui număr mare 
de participanți și obținerea de 
rezultate bune cere din partea 
consiliilor de conducere ale aso
ciațiilor sportive în colaborare 
cu organizațiile U.T.M. și de sin
dicat să folosească în 
(iune activul voluntar, 
specialitate și sportivii

O sarcină de seamă
nificarea bazelor sportive, popu
larizarea programului de desfășu
rare a antrenamentelor și a întîl 
nirilor ce vor avea loc precum și 
punerea la punct a echipamentu
lui și materialului sportiv.

Ducînd o muncă temeinică pen
tru obținerea de rezultate bune în 
cadrul Spartaehiadei republicane, 
vom putea reprezenta cu cinste 
regiunea noastră la finalele pe 
tară ce vor avea loc la Bucu
rești.

DANESCU ȘTEFAN 
secretar al clubului sportiv 

orășenesc Petroșani

HOCHEI
Juniorii de Ia Sebeș 
învingători la scor

In cadrul fazei regionale a caro 
pionatului republican de hocha, 
juniorii echipei Preparatorul din 
Lupeni au primit replica juniori
lor din Sebeș. Net superiori, din 
toate punctele de vedere, oaspeții 
au învins cu scorul de 13—1. Cum 
meciul următor nu mai conta pen
tru calificarea în faza finală, a 
doua zi gazdele au prezentat o 
formație cu jucători mai vîrstnici. 
Și de această dată însă victoria 
a revenit din nou oaspeților cu 
scorul de 12-—1. De fapt, oaspeții 
au prezentat o echipă omogenă, cu 
un patinaj bun și joc în viteză 
și eficace mult apreciat de spec
tatori.

o
TENIS DE MAS/

ls cadrul Spartaehiadei de iar
nă a tineretului, etapa a H-a, pe 
dealurile din împrejurimile ora
șului Petrila s-au desfășurat în
trecerile de schi, dotate cu „Cupa 
preparației". La aceste întreceri 
au participat peste 60 de schiori 
din asociațiile sportive Parîngul 
Petroșani, Parîngul Lonea, Jiul 
Petrila, Utilajul Petroșani și Pre- 
parația Petrila.

întrecerile s-au desfășurat la 
coborîre și slalom uriaș. Rezulta
tele întrecerilor: COBORÎRE JU
NIORI : 1. Pop Emil, 2. Gavriș A- 
lexandru, ambii de la Preparația 
Petrila; 3. Nistor Joan — Parîngul 
Petroșani. SENIORI: Acs Alexan
dru și Eszek Ladislau, ambii de 
la Parîngul Petroșani; 3 (Serstem-

Andrei — Jiul Petrila. SLA- 
URIAȘ, JUNIORI : Nistor

brein 
LOM 
loan — Parîngul Petroșani; Gavriș 
Alexandru și Pop Emil, Preparația 
Petrila; SENIORI: Acs Alexandru 
— Parîngul Petroșani; Gerstem- 
brein Andrei — Jiul Petrila; Bîr- 
lida Mucenic — Utilajul Petro
șani.

De remarcat este faptul că schio
rul Acs Alexandru de la asocia
ția sportivă Parîngul Petroșani a 
ocupat locul I la ambele probe, 
cîștigînd astfel cele 
Asociația 
Preparația 
asigure o 
trecerilor.

ECOBESCU GHEORGHE 
corespondent

Timp de două zile, in sala de 
sport a asociației Minerul din Lu
peni s-a desfășurat 
că a campionatului 
Iar de volei.

Dintre jucătorii
dentist am reținut pe Răduț M. 
și Luca E. de la Școala medie Lu
peni, Purcaru M. și Pardos Rodiră 
—- Școala medie Vulcan la fete, 
iar la băieți pe Luca L, Popescu 
Matei și Grunberg Gudov — Școala 
profesională din Lupeni și pe Sza- 
kacs și Dragomir — Școala 
sională din Petroșani.

Rezultatele tehnice : FETE : 
la medie Lupeni — Școala
Vulcan 3-1; BĂIEȚI: Școala pro
fesională Petroșani — Școala me
die Vulcan 2-0; Școala profesiona
lă Lupeni — Școala medie Lupeni

profe-

Școa- 
medie

2-1; Școala medie Lupeni — Școa
la medie Vulcan 2-0; Școala pro
fesională Lupeni — Școala profe
sională Petroșani 2-0; Școala pro
fesională Lupeni — Școala medie 
Vulcan 2-0; Școala medie Lupeni— 
Școala profesională — Petroșani 
0-2.

In urma rezultatelor, au fost sta
bilite următoarele clasamente : FE- 

Școala medie Lupeni (cam- 
școlară a Văii Jiului) ; 2. 

medie Vulcan. BĂIEȚI.
profesională Lupeni, (cam- 
școlară a Văii Jiului); 2. 
profesională Petroșani; 3. 
medie Lupeni ; 4. Școala 

Vulcan.

Duminică, 16 februarie, sala de 
gimnastică a Școlir profesionale din 
Lupeni a găzduit etapa orășeneas
că a campionatului republican in
dividual de tenis de masă la se
niori. La întreceri au luat parte 
jucători aparținînd asociațiilor spor
tive 30 Decembrie și Voința din 
Petroșani, Minerul, Straja, Școala 
profesională, Viscoza și Voința din 
Lupeni și Minerul .Aninoasa. 
joritatea întîlnirilor au fost 
disputate.

De remarcat că finala s-a 
putat între doi reprezentanți
asociației sportive organizatoare — 
Burtoi și Gado. După cinci seturi, 
ultimul, cu mai multă rutină, ob
ține victoria cu 3—2 calificîndu-se 
astfel pentru etapa regională care 
se va desfășura în orașul Petro
șani în zilele de 29 februarie și 1 
martie. Merită subliniat faptul că, 
la buna organizare a etapei un 
aspect substanțial l-a acordat con
ducerea Școlii profesionale.

S. BĂLOI

Ma- 
viu

dis-
ar

două cupe, 
sportivă organizatoare, 
Petrila, s-a străduit eă 
bună desfășurare a în-

TE: 1. 
pioană 
Școala 
Școala 
pioană 
Școala 
Școala 
medie

I. COTESCU 
corespondent

Știința Petroșani pe locul trei in clasament

Micsi schiori
Pe pîrtiile de pe dealul Rakoczi, 

de lingă Petroșani, 35 de elevi 
»-au întrecut în cadrul unui con
curs din cadrul Spartaehiadei de 
iarnă a tineretului. Cu 
lej, concurenții și-au 
normele pentru insigna 
sportiv. Cea mai bună 
au avut-o elevii de la 
nerală de 8 ani .nr. 4
«ani, în frunte cu tovarășa profe
soară Văearu. Redăm mai joș pri
mii 10 clasați la coborîre și fond : 
1. Edelin Francisc; 2. Mistrie Fran
cisc; 3. Mihuț Victor; 4. Loy An
drei; 5. Mihuț Eduard; 6. Horvath 
Atila; 7. Luca Dumitru; 8. Săsăran

acest pri- 
trecut și 

de poli- 
participare 
Școala ge- 
din Petro-

în concurs
Mlhai; 9. Mihuț loan; 10. Szekely 
FranGisc. FOND 2 KM: 1. Mihuț 
loan; 2. Mileti Alexandru; 3. Sze
kely Francisc; 4. Iacob Gheorghe.

Primilor trei clasați li s-au a- 
cordat diplome.

<Cu toate că majoritatea școli
lor din localitate au fost înștiin
țate despre acest concurs, totuși 
tovarășii profesori de educație fi
zică nu au luat măsurile neeeeare 
de mobilizare a «oncurentilor. O 
bună parte din concurenti au aflat 
din alte 
excepție 
care de 
curenti.

surse despre întrecerL 
făcînd doar șsoala nr. 4 
altfel a prezentat 19 con-

Iubitorii voleiului din Petroșani 
au primit eu legitimă satisfacție 
inițiativa Înființării seriei a Il-a 
a campionatului categoriei A. E 
drept că nici una din componen
tele seriei a doua nu se ridică 
din punct de vedere al cunoștințe
lor tehnice la nivelul echipelor 
fruntașe ale voleiului nostru, dar 
însuși faptul că formațiile au fost 
angrenate în meciuri competiționa- 
le a atras în sălile de sport multi 
spectatori.

Așa cum a început campionatul 
șe părea că reprezentativa studen
ților din Petroșani se numără prin
tre candidatele la retrogradare. N-a 
fost întîlnire pe care a susținut-o în 
deplasare, ca echipa să nu fie în
vinsă. Susținind mai mult meciuri 

în prima parte a 
Știința s-a zbătut 
periferia clasamen- 
întîlniri pe teren

plasă ale u- 
la pierderea 
Componenții 
însă și sub

propriu au adus și satisfacția pri
melor victorii. In schimb jocul 
prestat n-a prea mulțumit pe spec
tatori. Blocaje sau dubluri greșite 
la fileu, preluări defectuoase, ser
vicii anemice sau în 
nor jucători au dus 
a numeroase puncte, 
lotului n-au dezarmat
îndrumarea antrenorului au muncit 
din răsputeri pentru remedierea 
lipsurilor. Fără îndoială că ele 
n-au fost înlăturate deodată. Deși 
a învins cu 3—0. în 
cu Electroputere Craiova, 
n-a prestat un jac la nivel 
prea ridicat, s-a greșit mult 
nia de fund și la dublarea
jelor. S-a observat, de asemenea, 
că atunci cînd conduce detașat, e 
chipa scade ritmul de joc, permi- 
tînd adversarilor să remonteze din 
handicap. Jocul prestat în ultima 
etapă în compania reprezentativei

meciul 
echipa 
tehnic 
pe li- 
bloca-

în deplasare, 
campionatului, 
undeva pe la 
tulul. Primele

metalurgiștilor din Cimpia Turzii a 
sădit în inimile jucătorilor și su
porterilor încredere și optimism. 
Aceasta nu pentru faptul că stu
denții au cîștigat cu 3—0 (la 7, 8 
și 12) ci prin jocul practicat. De-a 
lungul celor trei seturi, echipa s-a 
dovedit omogenă, a tras decisiv 
la fileu, iar preluările au fost 
executate corect. Toți jucătorii fo
losiți și mai ales Cojocaru. Cibu 
și Szilagy s-au dovedit în formă, 
au luptat cu ardoare pentru culo
rile asociației pe care o repre
zintă. Victoria din ultima etapă 
a turului a adus studenților încă 
o satisfacție. Echipa lor favorită 
a încheiat prima parte a campio
natului pe locul III în clasament. 
Este un succes care obligă. Antre- 
nîndu-se cu aceeași seriozitate, vo
leibaliștii din Petroșani vor ob
ține noi succese, spre satisfacția 
suporterilor.



Gazeta de perete — în sprijinul 
îmbunătățirii muncii colectivului

Să contribuie toate sectoarele!
(Urmare din pag. I-a)

Recent, la mina Petrila a avut 
loc o plenară a comitetului de 
partid. In plenară a fost prezen
tat de către tovarășul Moldovan 
Mircea, locțiitorul secretarului co
mitetului de parțid, un referat în 
care s-a analizat felul cum colec
tivele de redacție ale gazetelor 
de perete au venit in sprijinul 
producției.

Din analiză a reieșit că la sec
toarele II, III și XI colectivele de 
redacție au publicat cu regulari
tate articole care au mobilizat pe 
mineri la întrecere pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan, au popularizat cu regulari
tate brigăzile evidențiate în pro
ducție.

Datorită îndrumării permanente 
de către organizațiile de bază, e 
dițiile apărute la gazetele de pe
rete ale acestor sectoare au popu
larizat experiența înaintată, rezul
tatele obținute de brigăzi în între
cerea socialistă, iar manifestările 
de indisciplină au fost combătute 
cu tărie.

Printre membrii colectivelor de 
redacție evidențiați cu această o- 
cazie se numără tovarășii Pastor 
Augustin, Kiss Ernest, Dietrich 
Eugen, Greieruș loan, Ciur loan, 
Verdeș Constantin, Floca loan, 
Călinescu Tache.

Bine au muncit și colectivele 
de redacție ale gazetelor de pe
rete din sectoarele IV, VIII, VI, 
X, VII care au căutat să asigure 

Ti apariția unor ediții cu o temati
că variată, care să oglindească 
activitatea și preocupările mineri
lor, tehnicienilor și inginerilor 
pentru traducerea în viață a sar
cinilor de producție.

Au ieșit la iveală însă și unele 
neajunsuri. Mai sînt și în prezent 
unele colective ale gazetelor de 
perete eare, lipsite de control și

îndrumare din partea birourilor 
organizațiilor de bază de partid, 
desfășoară o slabă activitate. De 
exemplu, colectivele de redacție 
ale gazetelor de perete din sec
toarele II, V și IX au muncit bine 
numai la început. Ulterior, edi
țiile acestor gazete de perete nu 
au apărut cu regularitate, iar la 
unele dintre ele, colectivele de 
redacție nu au desfășurat nici un 
fel de activitate.

Discuțiile ce au urmat după 
prezentarea referatului au fost vii, 
combative. Tovarășii Verdeș Con
stantin, Ene Vasile, Cristian Via
tor și alții au arătat metodele 
bune folosite de ei, au criticat 
lipsa de activitate a unor colec
tive de redacție și au venit cu 
propuneri a căror traducere în 
viață va duce în mod sigur la în
lăturarea lipsurilor.

Pentru îmbunătățirea activității 
colectivelor gazetelor de perete 
de la mina Petrila — au spus în 
cuvîntul lor numeroși tovarăși — 
se cere o mare grijă pentru pu
blicarea fiecărei ediții. Trebuie 
combătută tendința greșită de a 
publica la gazeta de perete arti
cole numai de dragul de a le a- 
fișa. Se cere, de asemenea, din 
partea colectivelor de redacție o 
preocupare susținută pentru trata
rea problemelor importante ce 
frămîntă pe minerii din sectoarele 
minei Petrila

Plenara a mai recomandat ca 
articolele publicate să aibă un 
conținut bogat, care să sprijine 
producția, Ținind seamă de indi
cațiile primite, colectivele gazete
lor de perete din cadrul sectoare
lor minei Petrila se vor achita cu 
cinste de sarcinile de răspundere 
ce Ie revin.

LUDOVIC MANEA 
corespondent

©-------------

Un mod superior de organizare 
a muncii în sectoarele forestiere

(Urmare din pag. I-a)

■ re necesare în majoritatea parche- 
• telor.

Exploatarea lemnului cu brigăzi 
' complexe mici s-a dovedit o formă 

superioară de organizare a mun
cii, prezentînd următoarele avanta
je : scurtează la maximum ciclul 
de producție, ajungîndu-se în ra
zul unei bune organizări a 
brigăzii, chiar la o singură 
zi; asigură realizarea unei pro
ductivități mai mari decît in for
ma acordului simplu sau a brigă
zii complexe mari și, ca urmare 
un cîștig sporit pentru muncitori ; 
se asigură o folosire mai com
pletă a mecanismelor, a mijloa 
celor de transport și celorlalte mij
loace și o ritmicitate mai bună a 
producției; se asigură exploatarea 
integrală șt utilizarea superioară 
a masei lemnoase precum și redu

cerea pierderilor de exploatare. 
De asemenea, se asigură reduce
rea prețului de cost al produc
ției și ridicarea rentabilității în
treprinderii, iar personalul tehnico- 
ingineresc poate folosi o mare par
te din timp pentru instruirea mun
citorilor și perfecționarea continuă 
a organizării muncii. întocmirea 
contractelor de muncă necesită un 
timp mult mai scurt decît în ca
zul organizării, supravegherii, tine
rii evidențelor pe faze de la mun
ca în acord simplu.

Convinși de importanta organi
zării lucrului pe baza acordului 
global lucrătorii de la I.F. Petro
șani se vor strădui pentru ca a- 
ceastă metodă care prezintă atîtea 
avantaje să fie extinsă peste sar
cinile planificate și să constituie 
una din principalele măsuri de 
creștere a productivității muncii.

fel, datorită lipsei unei coordonări 
raționale a lucrărilor de rambleu 
și îndeosebi prin întîrzierea ae- 
justificată a rambleierii unor aba
taje s-a produs, cum s-ar zice, o 
reacție în lanț cu repercusiuni 
mari. A fost de ajuns să se întîr- 
zie rambleierea a două-trei 
taje și astfel și noile atacări, pen
tru a se ajunge Ia suprapunerea 
operațiilor de rajnbleiere la mai 
multe locuri de muncă, situație 
căreia sectorul nu i-a făcut fată, 
determinînd strangulări în întregul 
flux de producție. De ce această 
situație ? In primul rînd datorită 
lipsei de organizare, de planificare 
judicioasă a activității sectorului. 
Apoi din cauza a numeroase defi
ciente electro-mecanice (pentru 
care se face vinovat și sectorul 
electro-mecanic) . în funcționarea 
instalațiilor de rambleu. Dese de
fecțiuni s-au semnalat bunăoară 
la moara de rambleu. Datorită ne- 
înlocuirii la timp a conductelor 
uzate, rețeaua de rambleu nu a 
satisfăcut solicitările. Conducerea 
sectorului de rambleu nu acordă 
atenția cuvenită întreținerii insta
lațiilor, nu asigură intervențiile la 
timp pentru evitarea defecțiuni
lor. La întreținerea instalațiilor nu 
este plasat un personal competent.

Multe greutăți a provocat ex
ploatării și sectorul de transport, 
îndeosebi prin strangulările cau
zate aprovizionării eu materiale 
și vagonete goale a locurilor de 
muncă. Șirul neajunsurilor duce 
la atelierul de întreținere a loco
motivelor subterane unde s-au 
constatat în ultimul timp nume
roase lipsuri în privința reparării 
locomotivelor. Deficiente există și 
în privința întreținerii parcului de 
vagonete cît și a liniilor de cale 
ferată, mai ales în galeriile de 
transport de la orizontul 480 în
tre puțurile 8 și 7 vest, între pu
țurile 8 șl Plesnitoarea. galeria 
direcțională din stratul 3 orizon
tul 590. Din cauza acestor defi
ciențe se produc multe deraieri 
de trenuri și în ultima instanță 
strangulări în procesul de produc
ție. Pentru remedierea acestor de
ficiente conducerea sestorului. tn-

— ®=©sa —

deosebi mecanicul de sector, 
maistrul Olteana, este datoaie să 
ia măsuri eficiente. Atît ta sec
torul de rambleu cît și în seeto- 
rul transport se impun a fi luate 
măsuri îndeosebi în vederea în
tăririi disciplinei, a răspunderii 
fiecărui lucrător față de calitatea 
lucrărilor de întreținere și de re
parații.

Dacă cele două sectoare auxi
liare precum și serviciul electro
mecanic poartă o mare parte din 
vină pentru nerealizarea sarcinilor 
de plan în prima jumătate a lunii 
februarie, nu sînt absolvite de 
răspundere nici sectoarele produc
tive. Faptul că numeroase locuri 
de muncă, cum sînt abatajele ca
meră din stratul 3, sectorul IV, 
abatajele frontale din stratul 15 
blocurile zero și 3, din sectoarele 
I și III, deși au condiții bune nu 
au dat o producție la nivelul ce
rințelor, rămînerea sub plan a pes
te 30 la sută din brigăzile de mi
neri preeum și realizarea unei vi
teze de avansare în abataje de abia 
16,8 ml în loc de 24 ml. cît este 
planificat, reflectă preocuparea 
sporadică a conducerilor sectoa
relor productive față de plasarea 
su efectivul necesar a locurilor
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In Editura politică
au apărut:

In ajutorul celor ce urmează 
cursurile serale de partid — anul 
I orașe și sate.

336 pag., 5 lei.
Probleme de economie indus

trială. Culegere de lecții. In aju
torul celor care studiază în cer
curile de economie concretă.

464 pag., 8,25 lei.
Curs politic U.T.M. In ajutorul 

celor care studiază în învățămîn- 
tul politic U.T.M. de la orașe.

336 pag., 5 lei.

^Oiață nouă în Eiu'a JIL&țiL&E
In 1935, maestrul reportajului 

rominesc Geo Bogza, scria printre 
altele: „Oamenii aceștia trăiesc 
in urmă cu o mie de ani, nimic 
nu s-a schimbat in tara lor de 
atunci și pfnă acum''. Sini lucruri 
autentice care cuprind in ele mi
zeria șl sărăcia care se cuibări
seră pe aceste meleaguri. Degea
ba răscolea moțul muntele ! Degea
ba zgîria pămintul, căci aurul mer
gea tot In buzunarele celor avuți. 
Nu intimplător spunea moțul :

Munții noștri aur poartă
Noi cerșim din poartă-n poar

tă.,."
Dar vremurile acelea au apus 

pentru totdeauna. In Tara Moților 
a prins rădăcini trainice și a În
florit o viață fericită și îmbelșu
gată. Despre frumusețea zilelor de 
astăzi ne-a vorbit minerul Bidiga 
Damian din Roșia Montană.

Dacă ar fi încercat cineva să 
numere fabricile, școlile și spita
lele existente ia noi in perioada 
dinainte de eliberare iar ii fost 
deajuns degetele de ia mîini. Din 
gatetiile Intortochiate șt înguste în 
care se scurgea apa ce ne pătrun
dea pini ia oase, scoteam mine
reu cu corfa sau cu sacul.

Astăzi galeriile noastre sînt ca
nalizate și deosebit de frumoase. 
Ți-e mai mare dragul să intri în 
șut. La locul de muncă pe mineri 
ii așteaptă uiiia/e moderne care 
ie fac lucrul mai ușor și spornic.

Despre viața nouă a moților ne 
vorbesc și sutele de case noi cons
truite de mineri precum și blocurile 
semețe ridicate pe viriurile dea
lurilor.

Tot Geo Bogza scria mai depar
te ; „Sărăcia din Țara Moților e o 
sărăcie de piatră, o sărăcie de stîn- 
că tare". Această „stîncă tare" 
o găseau și pe locurile unde lu
crau muncitorii din exploatările fo
restiere. Toporui șt joagărul erau 
uneltele de căpetenie. Dar ce pu
teau să re dea mai mult bogăta
șii de pe atunci interesați doar în 
a distruge pădure după pădure ? 
Pe ei nu-i interesau decît banii nu 
viața moților.

Acum insă și penfru „țapinari" 
a răsărit o viață noiu Muncitorii 
forestieri dispun in prezent de 
fierăstraie mecanice, funicuiare. au
tocamioane cu remorci care ii a- 
jută in valorificarea superioară a 
masei lemnoase. Noile metode de 
lucru, mecanizarea aproape com

pletă, condițiile bune de trai, i-au 
schimbat cu totul pe muncitorii 
forestieri. Acum ei lucrează și tră
iesc fericiți.

Spicuim din statistici unele ci
fre elocvente. In raionul Cimpeni 
(care cuprinde o mare parte a Ță
rii Moților) de exemplu, existau 
Înainte de 23 August peste 17 000 
de anatiabeți. Aceștia au învățat 
slova cărții in anii de democrație 
populară. In anii puterii populare, 
aici s-au înălțat 28 de școli de 8 
ani, 120 școli elementare, 2 școli 
medii în care învață peste 14 000 
de elevi. Școli noi împînzesc în
treaga vale a Arieșului.

Prefaceri uriașe au avut loc și 
in domeniul ocrotiri! sănătății. In 
așezările moților lucrează 51 me
dici și 160 cadre medii sanitare.

Toate aceste exemple alese din 
noianul miilor de fapte, dovedesc 
grăitor că moții trăiesc astăzi o 
viață fericită. Tulnicele nu mai 
tînjesc cu durere în vîrful munți
lor. Ele cintă bucuria, se fac ecoul 
transformărilor adinei care au Joc 
pretutindeni în Țara Moților.

A. RUS

de muncă, față de asigurarea a-, 
nor condiții optime și a unei a« 
sistențe tehnice competente brigă
zilor de mineri. Se cere mai multă 
exigență față de unii maiștri mi
neri ca Dumitrescu Ioan și Laszlo 
din sectorul I, Ghioancă Gheor- 
ghe din sectorul V, Dobner Ioan 
din sectorul II și alții care nu sînt 
la nivelul sarcinilor ее le revin ca 
organizatori nemijlociți ai pro
ducției.

In ultimele zile conducerea mi
nei a luat cîteva măsuri pentm 
redresarea producției. Efectivul 
sectorului rambleu a fost com
pletat cu personal de specialitate, 
sectorul de transport a fost dotat 
su noi locomotive, s-au pus în 
funcție noi abataje. Primele rezul
tate ale acestor măsuri au înce
put să se arate. Ceea ce rămîne 
de făcut pe viitor este înfăptuirea 
cu mai multă perseverență a pre
vederilor din planul M.T.O. me
nite să îmbunătățească activitatea 
exploatării; să se acorde o aten
ție continuă executării lucrărilor 
de întreținere a instalațiilor de 
rambleu și a parcului de locomo
tive și vagonete; îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și asistenței 
tehnice.

PUBLICITATE ==

Spifalul unificat Petroșani :
— Policlinica teritorială —

a. c. are loc acțiunea de vaccinare J
♦

ANUNȚA
la vîrstele de 
categorie sînt 

de domiciliu 
la școli.

pe gură (cale bucală), 
funcționează zilnic între orele 8-19,

1—20 ani.
a se pre- 

primi vacd- 
se adminis-

obligați 
spre a 

Vaccinul

Intre 18—22 februarie
antipoliomielitică a populației

Toți tinerii din această 
zenta la circumscripția sanitară 
nul. Elevii vor face vaccinarea 
trează sub formă de picături

Circumscripțiile sanitare
Tineri, prezentați-vă cu toții la vaccinarea antipoliomielitică 

spre a fi feriți de paralizia infantilă.
Centrele de vaccinare vor fi următoarele: Circa I-â str. dr. 

Petru Groza 1; Circa П-а str. Constantin Miile nr. 3; Circa Ш-а 
str. Eminescu nr. 12; Circa IV cartier livezeni bloc 25 sc. I ap. 2.

iI 
l 

î
1

I 
iT
I

I. L. L. Petroșani
cu sediul în strada Mihai Viteazul -

ANGAJEAZĂ:
— un șef serviciu tehnic
— un șef serviciu plan organizarea muncii
— patru tehnicieni I constructori
— un inginer principal proiectant
— trei ingineri proiectanfi
— șapte tehnicieni I proiectanfi
— doi tehnicieni II proiectant
— un desenator
—■ un contabil principal la Aninoasa
— doi portari la hotelul din Lupenî
Solicitanții trebuie să îndeplinească condițiile pre

văzute de normele în vigoare.

întreprinderea orășenească
de industrie locală (I. 0.1. L.) Petroșani

ANGAJEAZĂ IMEDIAT:
— tîmplari mobilă și binale cu plata în acord
— tapițeri

Informații se pot primi la sediul întreprinderii 
din strada Mihai Viteazul nr. 1 Petroșani.

Preparația cărbunelui Coroești
angajează imediat

— 14 electricieni calificați
Condițiile de salarizare, conform indicatorului tarifar în 

vigoare.
Cererile de angajare se vor depune la sediul preparațlei 

din Coroești.
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Rezultatele alegerilor din Grecia
ATENA 17. Corespondentul A- 

gerpres Al. Gheorghiu, transmite :
Luni, la prînz. Ministerul Afa

cerilor Interne al Greciei a anun
țat rezultatele alegerilor de la 
11 754 secții de votare (mai puțin 
2 secții). Numărul voturilor vala
bile înregistrate este de 4 494 889 
voturi, din care : Uniunea de Cen
tru 2 377 647 voturi ■— adică 52,77 
la sută, coaliția ERE — Partidul 
progresist 1 576 555' voturi — 34,99 
la sută, EDA 540 687, adică 12 
la sută.

Repartizarea

105 mandate;

sînt aproape 
rămas voturile 
100 000, ce ur- 
diferitelor par-

mandatelor este

următoarea : Uniunea de centru 
— 173 mandate, coaliția ERE — 
Partidul progresist 
EDA 22 mandate.

Aceste rezultate 
definitive. Au mai 
militarilor — circa 
mează a fi alocate
tide. Se crede că votul militarilor 
nu va schimba decît cu cel mul', 
2—3 mandate actuala repartizare 
în favoarea sau defavoarea unuia 
din cele două partide — Uniunea 
de centru și ERE.

O

Saragat despre problemele 
privind Europa occidentală și NATO 
ROMA 17 (Agerpres).
Intr-un articol publicat în zia

rul „Stampa" în legătură cu apro-
_ piața vizită a președintelui Italiei,

Segni, la Paris, ministrul de ex
terne Giuseppe Saragat, se referă
Ia o serie de probleme privin
Europa occidentală și N.A.T.O.

Saragat se pronunță
cluderea Angliei într-o
tegrată. El își exprimă

pentru 
Europă 
părerea

in- 
in- 
că

această unitate a Europei occi
dentale ar apropia mai mult con
tinentul european de- S.U.A., și a- 
preciază că S.U.A. n-ar accepta să 
participe la o comunitate cu Eu
ropa occidentală din care Marea 
Britanie ar fi exclusă.
acest punct de vedere 
lianta atlantică crează 
între Franța și Italia.

Totodată, ministrul de externe 
italian s-a pronunțat pentru fuzio
narea organelor de conducere ale 
Pieței comune, Comunității Euro
pene a Cărbunelui și Oțelului 
(CECO) și Euratomului.

Se știe că 
privind a- 
divergente
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In jurul evenimentelor 
din Cipru

NEW YORK 17 (Agerpres).
Consiliul de Securitate al O.N.U.

s-a întrunit luni ia ora 15, ora 
New York (ora 22 —• București) 
pentru a examina situația din in- 

; sala Cipru. La deschiderea ședin
ței, reprezentantul Norvegiei, Si
ve** Nielsen, a cerut amînarea 
dezbaterilor pînă marți, ora 20,00 
giot (22,00 ora Bucureștiului) pen
tru a se permite continuarea con- 

I s»Jt®rilor în curs între părțile in
teresate, Propunerea sa a fost ac
ceptată. înainte de deschide
rea ședinței, secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, a de
clarat că urmează să fie adoptată 
o rezoluție de către Consiliul de 
Securitate, dar înainte ca ea să 
fie prezentată trebuie să se ajun
gă la o înțelegere între Cipru, 
Anglia, Grecia și Turcia asupra 
compoziției, funcțiilor, finanțării și 
comandamentului forței 
nale ce urmează să
Cipru. El a amintit 
tele Makarios este 
constituirii forței
din țări ale Commonwealth-ului.

La înapoierea sa la Washington, 
după turneul de o săptămînă în 
Europa, subsecretarul de stat, 
George Ball a declarat, potrivit

cerut ca 
fie subor- 

Securitate, 
a solicitat

„Orizontul'4 — 
o nouă revistă sovietică

tipă- 
sînt

vor

internatio- 
trimisă în 
președin- 
favoarea

fie
că
în
internaționale

a-

genției UPI : „Guvernele S.U.A. și 
Angliei sînt întrutotul de acord 
asupra problemei foarte dificile ă 
Ciprului, și în ceea ce privește 
guvernul meu, vom căuta să facem 
tot ce este posibil în actuala si
tuație tragică și periculoasă. Vrem 
să căutăm o soluție în cea mai 
deplină cooperare (cu Anglia)".

După ce președintele Makarios 
și-a reafirmat poziția de respin
gere a acceptării pe insulă a unei 
forțe a N.A.T.O. și a 
orice forță de poliție să 
donată Consiliului de 
vicepreședintele Kuciuk
— într-un interviu acordat agen
ției France Presse, ca Turcia să 
apere interesele ciprioților turci.

La sosirea sa la New York pen
tru a participa la ședințele Censi- 
liului de Securitate, ministrul de 
externe cipriot, Kyprianou a de
clarat : „Am sosit aici pentru a 
cere ajutor Consiliului de Securi
tate pentru împiedicarea actelor 
de agresiune sau de submina
re a dreptului la independența te
ritorială a Republicii Cipru".

Din Londra se anunță că un re
prezentant al guvernului englez
— fie ministrul de externe Butler, 
fie ministrul pentru problemele 
Commonwealth-ului Sandys — ur
mează să facă o declarație oficială 
în legătură cu Cipru în Camera 
Comunelor.

MOSCOVA 17 (Agerpres).
„Orizontul" — acesta este titlul 

unei noi reviste lunare care a în
ceput să fie editată în Uniunea 
Sovietică. Această revistă poate fi 
nu numai citita, ci și ascultată, 
deoarece in afara paginilor 
rite și frumos ilustrate în ea 
broșate și discuri flexibile.

In prima revistă cititorii
putea citi și asculta rînduri scrise 
sau citite de cunoscut! oameni po
litici sau de personalități de sea
mă ale vieții științifice, culturale 
și artistice. Șolohov, de pildă, ci
tește din operele sale, actorul 
Smoktunovski recită cunoscutul 
monolog al lui Hamlet, iar Arkadi 
Raikin își prezintă unul din ulti
mele sale programe etc., toate a- 
cestea în 20 de pagini frumos 
ilustrate și 7 discuri imprimate pe 
ambele părți.
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Reintegrarea în posturi 
a profesorilor kurzi

BAGDAD 17 (Agerpres).
Citind ziarul ,,A1 Hurria", agen

ția Reuter transmite că ministrul', 
educației al Irakului a anunțat re-î 
integrarea in posturile lor a 42 
de profesori kurzi. Alți cîțiva pro
fesori kurzi, judecați de tribuna
lul militar, au fost, de asemenea, 
reintegrați în învățămînt, adaugă 
ziarul ,,A1 Hurria".

MOSCOVA 17 (Agerpres).
Specialiștii sovietici au elabo

rat o metodă nouă de vulcanizare 
a anvelopelor care ridică rezis
tența la uzură. Noua metodă 
constă in vulcanizarea tehnică ur
mată de o iradiere radioactivă.

Anvelopele s-au aflat în apro
pierea imediată a ..creioanelor1' de 
uraniu cîteva ore. In . acest răs
timp sub influența surselor de ra
diații moleculele cauciucului s-âu 
„legat" strîns.

Primele încercări au 
că rezistența la uzură 
puțin cu 20 la sută. In 
procesul de iradiere 
se consideră că el va 
scurtat în viitor pînă la 
nute și chiar pînă la 
cunde.

demonstrat 
crește cel 

ce privește 
radioactivă 

putea fi 
cîteva mi- 
eîteva se~
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BRUXELLES 17 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

ted Press International. 24 de mi
neri belgieni au început o grevă 
în subteran la o adîncime de circa 
1000 metri în semn de protest îm
potriva hotărîrii guvernului de a 
închide minele de cărbune de la 
Marcinelle.

Potrivit precizărilor agenției, 
guvernul belgian a hotărît, în ur
ma dispoziției înaltei autorități a 
Comunității Europene a Cărbune
lui și Oțelului (CECO), închiderea 
minelor respective.

Uni-

hoțA Statele
După cum se arată în cercuri 

oficiale americane săptămîna a- 
ceasta Statele Unite vor prezenta 
țărilor Pieței comune contrapropu
neri menite să permită deschide 
rea la data prevăzută a „rundei 
Kennedy" ■— conferința de la Ge
neva în problema spinoasă a ta
rifelor vamale. Aceste contrapro
puneri prevăd o soluție de compro
mis în chestiunea evaluării dispa- 
rităților între tarifele vamale a- 
mericane și cele vest-europene, 
care constituie în prezent „piatra 
de încercare" în pregătirea nego
cierilor de la Geneva.

Cercurile oficiale 
vertizează însă că. 
țările Pieții comune 
ține la punctul lor
special în chestiunea

americane a- 
în cazul cînd
se vor men- 

de vedere, în 
disparități-
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COPENHAGA. După cum a- 
nunță agenția Reuter, la 17 fe
bruarie la chemarea conducerii 
Organizației naționale de femei, 
în Danemarca a inceput „Săp- 
tămîna femeii”. In cadrul acestei 
săptămini se vor organiza ac
țiuni în sprijinul participării fe
meilor la viața politică a țării.

TOKIO. Influentul ziar japo
nez „Nihon Keisaii Shimbun" 
relatează că guvernul Japoniei 
a hotărît să prelungească trata
tul comercial încheiat cu Cuba 
în anul 1960.

Indiei, Guizarilal Nanda, 
exercită funcțiile premierului 
Jawaharlal Nehru pe perioada 
cit acesta este bolnav.

SANTIAGO DE CHILE. Comi
sia financiară a Camerei depu- 
tațiior a Congresului național 
din Chile a aprobat un proiect 
guvernamental privind majorarea 
salariilor funcționarilor de stat.
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Declarația 
prințului Norodom Sianuk

c’arație în care protestează împo
triva bombardării unui sat cam
bodgian de către aviația sud-viet- 
nameză. In declarație sînt formu
late, de asemenea, 
dresa 
spune 
ricani 
dinți e

PNOM PENH 17 (Agerpres).
Șeful statului cambodgian, prin

țul Norodom Sianuk, a declarat 
la o conferință de presă că în ca
zul in care pînă la sfîrșitu-1 lunii 
mai nu va fi convocată conferința 
pentru garantarea neutralității 
Cambodgiei, guvernul cambodgian 
este hotărît să rupă relațiile cu 
Statele Unite și cu alte țări care 
se opun convocării ei.

Norodom Sianuk a precizat 
; informat și pe ministrul de 
terne al Angliei, R. A. Butler, 
președinte al conferinței de la 
neva, în legătură cu această 
tărîre.

El a arătat apoi că guvernul 
său va lua măsuri pentru prote
jarea frontierelor, îndeosebi la 
frontiera cu Vietnamul de sud.

La 16 februarie, guvernul cam
bodgian a dat publicității o de-
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două țâri, 
riști, precum 
ambaradelor 
gia eu avut 
state la fața
bardamentelor săvîrșite de aviația 
sud-vietnameză.

precizea-
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me- 
cen- 

din

acuzații la a- 
! întrucît, se

„pilotii ame;i 
la mttfte 
la fron-

Unîte și „runda Kennedy
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BONN. In orașul Gelsenkirchen, 
unul din centrele industriale im
portante ale Ruhrului, a avut loc 
un mare miting al adversarilor 
armelor atomice, prin care s-a 
deschis campania marșurilor de 
primăvară împotriva înarmărilor 
atomice.

Mitingul s-a încheiat printr-o 
retragere cu torțe pe străzile o- 
rașului.

NEW DELHI. După cum anun
ță agenția ADN, Bruno Leuschner, 
locțiitor al președintelui Consi
liului de miniștri al R. D. Ger
mane, șeful delegației guverna
mentale a R. D. Germane care 
vizitează India a fost primit de 
ministrul afacerilor interne al

Kennedy ar fi

americane au

la negocierile

Urmează acum
să pre-

lor, „viitorul rundei 
compromis".

Contrapropunerile 
fost elaborate la Washington unde
Michael Blumenthal, reprezentantul 
Statelor Unite 
GATT, se găsește de la începutul 
săptămînii trecute,
ca reprezentantul S.U.A. 
zinte aceste contrapropuneri re
prezentanților Pieții comune înain
te de noua reuniune a comisiei 
GATT pentru negocierile tarifare, 
fixate pentru data de 24 februarie.

Cercurile oficiale americane con
sideră că pregătirile pentru „run
da Kennedy" au intrat acum îh- 
tr-o fază decisivă. Dacă
Pieții comune vor refuza să ia 
considerație contrapropunerile 
mericane atunci „întîlnirea de

țările
în
a- 
la

ALGER. La Alger a avut loc 
prima conferință a Comisiei teh- 
nico-șliințifîce și de cercetări a 
Organizației unității africane.

Comunicatul comun precizează 
că participanții la conferință au 
stabilit căile practice în vederea 
realizării cooperării științifice 
între țările africane. In acest 
scop, conferința recomandă tutn- 
ror statelor africane să creeze 
organizații naționale științifice 
de coordonare.

Neținînd seama 
președintelui S.U.A., 

a nu aplica 
vamale la 
pînă la tra- 
GATT, Co-

BRUXELLES, 
de apelul 
Lyndon Johnson de 
majorarea tarifelor 
importurile de oțel 
tativele din cadrul
munitatea Europeană a Cărbune
lui și Oțelului (CECO) a cerut 
membrilor săi să sporească tari
fele vamale de la 6 la 9 la sută 
la importurile de oțel dinafara 
comunității.

de „cei șase" 
reducerea li
la sută, pre- 
Unite.
că planul de

Geneva" nu va mai avea loc în 
mai, cum s-a stabilit.

Washingtonul consideră că este 
preferabil ca negocierile să nu 
aibă loc, decit să fie golite de 
conținut prin numărul și importan
ta excepțiilor cerute 
ai Pieții comune la 
niară vamală de 50 
conizată de Statele

Americanii afirmă
/negocieri, elaborat de Piața comu
nă, și în special concepția ei des
pre disparitățile tarifare, compro
mit realizarea obiectivelor pe ca
re Statele Unite și le propun la 
„runda Kennedy" și pare sînt : 
reducerea importantă a tarifelor 
vamale, egalitatea eforturilor fie
cărei țări participante și simplifi
carea mecanismelor vamale.

A. B.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, Str. Republicii nr. 56. TeL interurban 322, automat 269.

Statelor Unite 
în declarație, 
iau parte personal 
raidurile aeriene 

tiera cu Cambodgia".
Guvernul cambodgian 

ză declarația, respinge propunerea 
sud-vietnameză privind crearea u- 
nei comisii mixte care să studie
ze 1 it nația la frontiera între cele 

întrucît numeroși zia- 
și reprezentanți ai 

străine din Cambod- 
posibilitatea să con- 
locului efectele bom-

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
dicului, 8,00 Sumarul presei 
trale, 9,00 Pagini orchestrale 
operete, 10,00 Teatru la microfon :
„Ferestre deschise". Adaptare ra
diofonică după piesa lui Paul E- 
verac, 11,55 Valsuri de compozi
tori romîni, 12,15 Lecția de limba 
franceză. Ciclul II (reluarea emi
siunii din 18 februarie), 13,10 Mu
zică din opere, 14,30 Roza vîntu- 
rilor, 15,00 Buchet de melodii de 
estradă, 15,50 Concert de muzică 
din operete, 17,50 Potpuriuri de 
muzică ușoară, 18,30 Program mu
zical pentru evidențiati în între
cerea socialistă, 19,40 Program de 
romanțe, 20,40 Lecția de limba 
rusă. Ciclul II, 20,55 Muzică ușoa
ră de Elly Roman, 21,15 Cine știe, 
cîștigă (reluare). PROGRAMUL II. 
9,00 Muzică populară, 9,30 Concer
tul instrumentelor — muzică u- 
șoară, 10.32 Scene din operete 
11.30 Melodii populare, 12,30 De 
toate pentru toți (reluare), 13,40 
Muzică ușoară interpretată de Ma
fia Sereea și Gogută Popescu. 
14 10 Muzică populară din Transil
vania, 14,30 Pagini celebre din

operete, 15,30 In ritm de tango, 
17,00 Muzică din opere, 18,30 Lec
tură dramatizată: „Djamilia", po
vestire de Cinghiz Aitmatov, 19,30 
Lecția de limba engleză. Ciclul I, 
19,45 „Am îndrăgit o melodie" — 
emisiune de muzică ușoară romî- 
neaScă, 20,15 Școala și viața, 21,20 
Ciclul „Pagini din muzica contem
porană", opera-oratoriu „Oedipus 
Rex" de Igor Stravinski.

O = -

19 februarie
PETROȘANI -- 7 NOIEMBRIE: 

Dinastia neagră; REPUBLICA : 
Cucerirea Everestului; LONEA: 
Voi fi mamă; PETRILA : Tinerii; 
ISCRONI : Moara diavolului; LI- 
VEZENI: Țarcul; VULCAN: Maria 
Candelaria, completare 
unor pui de căprioară; 
TENT : 
PENI : 
C.ANI :

Povestea
BĂRBÂ-

Crimă fără pedeapsă; LU- 
Oameni de afaceri; URI- 
Printre oameni buni.

Tiparul : I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


