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ІоивпіН ииігглипитаі ви ТПИ Jnmii
Ca fata spre cele mai importante laturi

ale activității economice

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Decada cadourilor 
pentru femei

In vederea bunei desfășurar, 
Decadei cadourilor pentru femei, 
organizată în cinstea zilei de 8 

• Martie Ziua femeii, conducerea 
O.C.L. produse industiiale a luat 
măsuri pentru a pune la dispozi
ția cumpărătorilor o gamă bogată 
de articole 
douri.

Astfel au 
magazinele 
bine aprovizionate cu 
ment variat de articole cosmetice, 
de parfumerie precum și cu obiec
te- de uz casnic, care ușurează 
munca gospodinelor. In magazinele 
de specialitate a apărut o gamă 
bogată de perle, coliere broșe 
brățări, coliere cu lanț precum și 
de diademe. Tot cu acest 
sosit un sortiment bogat 
suri de mină din import 
tate superioară- ca : 
Vesna, Lira, 
re au și fost 
suZîb Slova 
sînt cadouri 
și utile. Ele 
elegant.

Un bibelou, o figurină sau o va
ză pentru flori, de asemenea, con
stituie pentru • femei un dar plă
cut și binevenit, mai ales dacă ți- 
men seama că în ultimul timp sute 
de familii s-au mutat în aparta
mente noi. Aceste produse se gă
sesc la magazinele specializate, în 
modele variate, multe din ele fi
ind creații ale artiștilor din indus- 
tiia sticlei și artizanatului.

Cîntecul popular și melodiile de 
teuzîcă ușoară

potrivite pentru ca-

fost luate măsuri ca 
de specialitate să fie 

un sorti-

Pobeda 
puse în 
și Lira

Mir.
și Tellus. ca- 
vînzare. Cea; 
pentru temei,

deosebit de frumoase 
aii un format mic și

prilej a 
de - cea- 
de caii-

Slova,
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Evidențiată in întrecerea socia listă, participantă activă 1ц munca 
cultural-artistică, așa e cunoscută tînăra Mesaroș Xenia, depanatoare 
la I.I.S. „Viscoza" Lupeni.

au devenit" orieteni

DEZIDERIU
principal O.C.L.

0

Cărbune peste plan 
din minele Văii Jiului
In primele două luni de

FEDER
merceolog

produse industriale Petroșani

lună din acest an cu noi suC- 
in întrecerea pentru îndepli- 
angajamentelor asumate. In 
răstimp ei au extras din a-

(Continuare în pag. 3-a)

Minerii din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului au încheiat cea de-a 
doua 
cese 
nirea 
acest
batațe 4843 tone de cărbune coc- 
sificabil și energetic peste preve
derile planului. Cu excepția minei 
Vulcan toate celelalte exploatări 
miniere din Valea Jiului și-au în-
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Acordînd atenție — 
realizării planului M. T. O

Bilanțul realizărilor 
de muncitorii, inginerii
nicienii din cadrul întreprinderii 
forestiere Petroșani pe luna ia
nuarie și prima jumătate a lunii 
februarie ește rodnic. El mar
chează un pas înainte față de 
aceeași perioadă a anului trecut 
pe linia îndeplinirii sarcinilor 
de plan pe trimestrul I și a an
gajamentelor luate în întrecerea 
socialistă. Astfel, planul produc
ției globale și marfă a fost în
deplinit în proporție de 105,4, 
respectiv, 118,5 la sută, dîndu-se 
în circuitul economic, peste plan, 
însemnate cantități de lemn de 
rășinoase pentru mină și che
restea de fag pentru industriali
zare. Față de aceeași perioadă 
a anului trecut, 
lunile ianuarie și 
niai mari cu cca. 
producția globală
1? producția marfă, 
cu trei luni înainte de începe
rea anului sarcinile de plan, con
ducerea întreprinderii și condu 
cerile sectoarelor au avut posi
bilitatea să creeze condiții teh
nico-organizatorice optime pen- 
tru realizarea ritmică a sarcini-, 

de plan încă 
anului.
măsurile 
perioadă

amintim : pregătirea sto
curilor de material lemnos pen
tru iarnă (existînd la 1 
rje 1964 în 
loacele de 
volum de 
tund de
lemn rotund de fag 4 826 mc și 
lemn de foc 8 300 metri steri); 
defalcarea planului -de produc
ție pînă la • ultimul loc de mun-

că; recrutarea numărului. de 
muncitori necesari; extinderea 
mecanizării la fazele grele de 
lucru; extinderea muncii în bri
găzi complexe mari și mici cu 
plată în acord global la un nu
măr de cel puțin 80 la sută din 
parchete etc.

Printre sectoarele care s-au 
evidențiat în realizarea ritmică 
a sarcinilor de 
sectorul Lupeni 
Stancău 1 loan) 
planul la zece 
torul Cîmpu lui
sector Urban Emeric),

у
9

»
*,

realizările pe 
februarie sînt 
900 000 lei la 

și 1 700 000 lei 
Cunoscînd

ier
zile ale 

Dintre 
această 
M.T.O.

din primele

înfăptuite în 
din planul

ia.nua- 
faza apropiat la mij- 
transport următorul 
materiale : lemn rp- 
rășinoase 11 600 mc,
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plan se numără 
(șef de sector 

care a depășit 
sortimente, sec- 
Neăg (șef de 

a
depășit planul la nouă sortimen
te, și exploatările Straja II (mais
tru de parchet Bîlteanu Eugen), 
Valea de Brazi 
ghici Ioan), 
Dănescu loan), 
hoc Silvestru) 
zat și depășit majoritatea, sorti- Л 
mentâlor. Se evidențiază, de a- 
semenea, muncitorii Rotundu 
loan, Popa Luca, Roba Nicolae, 
Boiciuc Gheorghe și alții pre
cum și mecanizatorii Gre-cu Ni
colae, ; Enășescu Stelian, Cara- 
mete Constantin. Văcăreanu 
loan ș. a.
: Colectivul de muncitori, 
gineri și tehnicieni, al întreprin
derii forestiere Petroșani va lup
ta necontenit pentru realizarea 
sarcinilor trasate de Congresul 
al III-lea al P.M.R. fiind hotărît 

, să îndeplinească cu o lună de 
zile înainte de termen angaja
mentele luate în cinstea celei de 
a XX-a aniversări a 
patriei dînd 
tot

(maistru Dră- 
Arcanu (maistru 
Jieț (maistru Mi- 
unde s-au - reali-

eliberării, 
produse lemnoase 

măi multe și mai bune.

ing. NICOLAE BADICĂ 
director I. F. Petroșani

deplinit și depășit sarcinile 
plan la extracția cărbunelui.

Realizările obținute au la bâză 
introducerea în subteran a noi u- 
tilaje și mașini miniere, folosirea 
unor metode vaioroase.de muncă 
precum și' aplicațea în producție 
a măsurilor tehnico-organizatorice.

In primele două luni ale anu
lui minerii Văii Jiului au livrat 
economiei noastre ..naționale mai 
mult de 14 000 tone de. cărbune 
rocsificabil și energețic peste 
plan. De remarcat este, de aseme
nea, faptul că productivitatea mun
cii a crescut în medie pe ‘bazin 
1,220 tone cărbune pe post.

In aula institutului o<= mine Pe
troșani a avut loc sîmbătă confe
rința locală a sindicatelor din 
Valea Jiului. Lucrările conferinței 
s-au desfășurat în prezența tova
rășilor Bejan Dumitru, secretar ai 
C.C.S., Bălan Vichente, președin
tele Consiliului regional al sin
dicatelor Hunedoara, Pipoș loan, 
membru al Biroului Comitetului re
gional de partid Hunedoara, Lazăr 
David, prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid Petro
șani.

Conferința locală a sindicatelor 
a analizat activitatea desfășurată 
de sindicatele din Valea Jiului, de 
la alegerile trecute și pînă în 
prezent, contribuția pe care ele au 

. adus-o sub îndrumarea organelor 
de partid, la îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan, la dez
voltarea economică și social-cul ■ 
turală a Văii Jiului. In cadrul con
ferinței a fost înfățișat bilanțul 
rodnic de realizări obținute în a- 
nul trecut de colectivele minelor, 
întreprinderilor și șantierelor Văii 
Jiului.

La aceste realizări au contribuit 
și organele sindicale, care în pe
rioada analizată s-au ocupat cu 
mai multă competentă de organi
zarea mai temeinică a întrecerii 
socialiste, a consfătuirilor de' pro
ducție și a adunărilor sindicale de 
grupă. Consiliul local al sindica
telor și biroul său executiv au 
reușit să orienteze activitatea or
ganizaților sindicale spre proble
mele cele mai importante ale pro
ducției, să stabilească cu mai mul
tă claritate obiectivele în între
cerea socialistă, să popularizeze me
todele înaintate de muncă, 
tivele valoroase izvorîte 
trecere.

Participanții la conferință
preciat că Consiliul local; punînd 
în centrul preocupărilor sale pro
blemele , principale Ale .producției, 
a dat un ajutor concret comitete
lor sindicatelor, conducerilor telirii- 
co-administrative ale întreprinderi
lor organizînd în acest scop schim
buri de experiență pentru genera
lizarea unor metode înaintate de 
muncă. In perioada la care se re
feră darea de seamă. Consiliul lo
cal al sindicatelor a organizat 
schimburi de experiență între șefii, 
de brigăzi din sectoarele miniere 
privind extinderea susținerii me
talice în abataje, precum și schim
buri de experiență între brigăzile 
de la pregătiri pe tema avansă
rilor rapide în galerii etc. In ur
ma schimburilor de experiență, mai 
multe brigăzi din abatajele cameră 
cum sînt cele conduse de Cîrciu- 
marU Victor de la mina Uricani, 
Cristea Aurel de la mina Aninoa
sa, Cîșlaru loan și Laszlo Ștefan 
de la mina Petrila și alții aplică 
cu succes inițiativa „Două cîm
puri de fiecare schimb și în fie
care aripă", iar brigăzile frontaliste 
conduse de Ghioancă Sabin, Petre 
Constantin, Lucaci Andrei de la

mina Lupeni, pre- 
perfecționării și ex- 
puțurilor cu cofra- 
metodej de exploa-

la

iniția- 
în în-

au a-

A/linern din Uricani 
la loc de frunte

Și în luna februarie minerii de 
la Uricani au ocupat primul loc 
în întrecerea cu celelalte exploa
tări miniere din Valea Jiului. 
Muncind cu spor în abataje, ei au 
extras pentru centrele siderurgice 
din țară 3 055 tone de cărbune 
cocsificabil peste planul- lunar. Co
lectivele sectoarelor I și II și-au 
adus în egală măsură contribuția 

dobîndirea acestui frumos re-

care

(Continuare în paq. 3-a)

Echipa de montaje condusă

IN CLIȘEU :
tarea țnașinii de extracție la puțul orb nr. 2.

mina Lupeni, Moisiu Remus, David 
Ioan de la mina Aninoasa și alții 
au trecut la extragerea a cite două 
cîmpuri pe zi.

Folosind cu pricepere comisiile 
pe probleme, grupele pe ramuri de 
producție. Consiliul local a orga
nizat acțiuni eficace în domeniul 
îmbunătățirii principalilor indica
tori de plan. Pe baza unor studii 
și analize făcute de comisia ingi
nerilor și tehnicienilor s-au adus 
îmbunătățiri în ce privește meto
da de exploatare a unor strate de 
cărbutni de la 
cum și asupra 
tinderii săpării 
je mobile și a
tare a stratelor 8 și 9 de la mina 
Vulcan. .

In perioada analizată, producția 
extrasă din abatajele frontale cu 
susținere metalică a crescut cu 12,2 
la sută, ■ tăierea mecanică cu 19,8 
la sută iar încărcarea mecanică în 
galerii cu 4,3 la sută, în compa
rație cu prevederile planului teh
nic. In felul, acesta productivitatea 
planificată pe bazin a fost depăși
tă cu 29 kg. cărbune pe post. In 
anul trecut, peste 84 la sută din 
sporul producției globale din Va
lea Jiului a fost realizat exclusiv 
pe seama creșterii productivității 
muncii.

In cadrul conferinței a fost ana
lizată activitatea desfășurată de 
Consiliul local, de organele și or
ganizațiile sindicale din Valea 
Jiului în domeniul răspîndirii cu
noștințelor tehnico-profesîonale în 
rîndurile muncitorilor și tehnicie
nilor. In acest sens Consiliul lo
cal a dat un ajutor concret comi
tetelor sindicatelor în sprijinirea 
conducerilor tehnico-administrative 
pentru buna organizare și desfă
șurare a cursurilor de calificare și 
de ridicare a calificării munci
torilor. Mobilizînd comisiile ingi
nerilor și tehnicienilor să 'studieze 
cerinței^ Specifice fiecărui 16c de 

■ muncă, comitetele sindicatelor <Йі 
ajutat la stabilirea, tematicilor, au 
urmărit îndeaproape frecventa și 
condițiile de desfășurare' a cursu
rilor. In urma ajutorului dat de 
organizațiile sindicale, numai în a- 
nul trecut, peste 9 500 de muncitori 
și tehnicieni au urmat' cursurile 
de calificare și de ridicare a ca
lificării profesionale.

Subliniind realizările obținute, 
darea de seamă și discuțiile au cri
ticat cu tărie' lipsurile care se mai 
fac simțite. S-a criticat' faptul că 
nu peste tot s-a dat curs și s-au 
rezolvat operativ propunerile fă
cute în consfătuirile de producție. 
In unele sectoare de la minele Lu
peni, Vulcan, Aninoasa există încă 
brigăzi care nu-și realizează ritmic 
sarcinile de plan. Dacă în anul 
trezut, de pildă, nu ar fi existat 

' 8 sectoare și 1Î7 brigăzi rămase

(Continuare în pag. 3-a)

Z. ȘUȘTAC

este evidențiată în întrecerea sode Kocsiș Mihai de la mina DiljaEchipa de montaje condusă de Kocsiș Mihai de la mina Dilja este evidențiată în întrecerea so
cialistă. Ea contribuie efectiv la montarea instalațiilor de la, viitoarea exploatare.

IN CLIȘEU : Maistrul mecanic Vasiu Petru dînd explicații membrilor echipei în legătură cu mon
tarea țnașinii de extracție la puțul orb nr. 2.

cialistă. Ea contribuie efectiv la montarea instalațiilor de la, viitoarea exploatare.
Maistrul mecanic Vasiu Petru dînd explicații membrilor echipei în legătură cu mon.

vaioroase.de


Volei: Știința Petroșani 
Constructorul Brăila : 3-2

O nouă victorie obținută de stu
denții petroșăneni pe teren propriu, 
de data aceasta în fața formației 
Constructorul Brăila. Această vic
torie a fost obținută mult mai greu 
decît toate celelalte. A fost un 
meci de luptă cu multe faze pline 
de dinamism. De la început s-a 
Observat că Oaspeții, fără a avea 
individualități remarcabile, alcă
tuiau totuși o echipă omogenă cu 
o putere de luptă de invidiat. Stu 
denții s-au comportat în general 
tîine mai ales în atac. Totuși s-au 
observat din nou lipsurile serioa
se pe care aceștia le ău la efec
tuarea blocajului și în jurul liniei 
de fund. Numeroase puncte au 
foet obținute de oaspeți care i-au 
găsit pe studenți „descoperiți" pe 
linia de fund. Mai puțin ca în ce
lelalte meciuri, totuși greșelile la 
preluare au existat și acum. In a- 
cest meci localnicii au 
știu și ei să 
minge.

La început, 
va și în setul 
7—1. Un timp
rut de antrenorul studenților îi tre
zește pe aceștia și ca rezultat... 9-7 
peniru Știința. De 
tainicii din nou 
dind posibilitate 
adjudece setul cu 
II, studenții joacă
valoare. Stelea, foarte activ în a- 
tac, secondat uneori de C.ojocaru 
și Cibu contribuie la încheierea a- 
cestui set cu scorul de 
Știința. Setul următor 
șurare asemănătoare, 
studenții conduc cu

seturi 2—1 pentru 
al patrulea are des- 
mai palpitantă Se 
ambele părți ale fi- 

și Dodu

13—8 și în final cîștigă cu 15—10. 
Deci, scor la
Știința. Setul 
fășurarea cea 
joacă bine de
leului. Dumitriu (nr. 2) 
(nr. 1) de la Constructorul sînt în 
mare formă, primul fiind cel mai 
bun jucător de pe teren. De par
tea cealaltă a fileului, Stelea, Cibu 
și Gornoviceanu se remarcă. Sco
rul alternează : 1—3, apoi 6—3. 
De la acest scor, oaspeții preiau 
conducerea (9—8) pe care nu o mai 
cedează și obțin victoria cu 15—10. 
Urinează desfășurarea 
set, setul decisiv. Și 
viu disputat, în prima 
oaspeții s-au menținut, 
apropierea studenților.
8—6 pentru Știința, are loc schim
barea terenului. De acum înainte 
studenții joacă atent și spulberă 
speranțele brăilenilor, cîștigînd se
tul cu 15—8 și odată cu aceasta și 
meciul cu 3-—2.

Constructorul Brăila a fost 
gura echipă care a reușit să 
tige două seturi la Petroșani, 
jocul prestat, Constructorul 
dovedit a fi printre cele mai 
loroase echipe ale seriei.

Arbitrul Ursulescu Nicolae (Bu
curești) a condus foarte bine ur
mătoarele echipe :

ȘTIINȚA: Stelea, Gornoviceanu, 
Cojocaru, Horincaru, Cibu, Șchiopu, 
Szilagy, Manea.

CONSTRUCTORUL : < Dumitriu,
Naiman, Stănescu, Brucner, Dobre, 
Ruja, Radu, Călinescu, Dodu.

TĂUTU NICOLAE
corespondent

Peefru a doua oară 
campion

Sala de sport „Decebal" din De
va a găzduit în ziua de 1 marți# 
1964. etapa regională a campiona
tului republican individual de te
nis de masă.

La această întrecere, orașul Pe
troșani a fost reprezentat de spor
tivii Coșa, Lăscăianu, Pis, Truppel 
și Geiger.

Jucînd la adevărata sa valoare, 
studentul Truppel Adalbert a reu
șit pentru a doua oară să cuce
rească titlul de campion regional 
și, odată cu aceasta, dreptul de a 
participa la etapele finale.

S. BĂLOI

lupte pentru
arătat că

fiecare

brăilenii au
I conduc cu 
de odihnă bine ce-

inițiati- 
4—0 și

la acest scor lo- 
joacă neatent, 

oaspeților să-și 
15—12. In setul 
la adevărata lor

15—4 pentru 
are o desfă- 
La început,

4—0, 9—3,

G

в О X. Jiul Petrila —
Constructorul Hunedoara 10-2

Numărul mare de spectatori ca
re au ținut să vizioneze întîlnirea 
de box dintre Jiul Petrila și Con
structorul Hunedoara dovedește că 
sportul cu mănuși devine tot mai 
popular și în Valea Jiului.

Cei ce au răspuns „prezent" la 
această gală n-au avut ce regreta. 
Meciurile au fost de bună calitate, 
disputate cu ardoare și, unele, pre
sărate cu faze clare de box teh
nic în linie. S-au evidențiat In a- 
ceastă direcție sportivii petrileni 
(antrenor Pop Vasile).
ліп limitele categoriei muscă, 

Tabarcea — Petrila și Cismaru — 
Hunedoara au schimbat lovituri 
deosebit de dure, fiind egali în pri
mele două reprize. In ultima re
priză Tabarcea punctează susținut 
și obține o muncită dar clară vic
torie la puncte. La categoria cocoș 
s-au întîlnit campionul regional de 
juniori Berințan Teodor — Petrila 
cu hunedoreanul Liță. Prea sigur 
de victorie, Berințan luptă impru

Costinaș din Petrila 
vijelios. Adversarul 

Hunedoara este pur- 
încă de la început, 

croșeu de
Costinaș, încheie

ultimului 
acesta este 
parte, cînd 
ca scor. în 

La scorul

JR

Campionatul de șah

sin- 
cîș- 

Prin 
s-a 
va-

Fotbaliștii se pregătesc intens
In aceste zile, echipa de fotbal 

Retezatul Uricani a început antre
namentele în vederea returului 
campionatului orășenesc al Văii 
Jiului. Deși terenul plin cu noroi 
și zăpadă și frigul nu sint favora
bile desfășurării în bune condi-

în frunte cu
Vasile, depun 
însușirea procedeelor 
tactice precum și pentru dezvolta
rea condiției fizice.

antrenorul Kereszteș 
multă străduință în 

tehnice șr

MIRCEA TODORAN

Cu cit se apropie de sfîrșit, în
trecerea dintre cei mai buni șa
hiști ai Văii Jiului devine mai pa
sionată, iar surprizele se produc 
și unii jucători prea siguri de vic
torie se ridică de la masă învinși. 
Acest lucru denotă că majoritatea 
jucătorilor s-au pregătit în mod 
serios. Cei mai buni sînt repre
zentanții asociației sportive C.C.V.J. 
Petroșani. Inginerul Mitrică Dianu. 
lăcătușul Lazăr Iosif, strungarul 
Bredan loan și ing. Helkovski Vic
tor, componenți ai echipei C.C.V 
au toate șansele de calificare la 
faza pe regiune. Mitrică a reușit 
în acest campionat să învingă pe 
Helkovski și Bredan și a făcut re
miză cu Lazăr, instalindu-se în 
fruntea plutonului cu 10% puncte 
din 11 partide. Tot 10% puncte are 
și Lazăr 
plus. Pe 
dan loan 
tide, iar 
Helkovski Victor cu 9 puncte din 
12 posibile. El a suferit o neaștep
tată înfrîngere la Iancu Mircea. 
Bredan Ioan a suferit și el o se
rie de înfrîngeri, care cu mai mul
tă atenție le putea evita.

Pînă la terminarea concursului 
au mai rămas 4 runde și o serie 
de restanțe din cauză că unii ju
cători nu se prezintă la întreceri.

faza
Gheorghe, Vîrlan Constantin și 
alții. La rîndul lor reprezentanții 
asociației sportive Jiul Petrila nu 
se prezintă la runde în zilele pla
nificate, iar conducerea secției 
șah nu ia nici o măsură. Slab 
prezentat în acest campionat și 
cătorul Florescu Dumitru 
Preparatorul Lupeni care 
doar 4 partide pînă în 
Grupa de la Lonea care
16 jucători nu a trimis nici o co
municare comisiei orășenești, 
poate spune tovarășul 
pre aceasta sau poate 
în secret rezultatele 
iui?

de
s-a
ju- 
lade 

a jucat 
prezent, 
numără

Ce
Podarii des- 
vrea să țină 
campionatu-

OLTEANU
corespondent
P.

Iosif dar cu o partidă în 
locul III se sitțiiază Bre- 
cu 10 puncte din 14 par- 

locul IV îl oGupă ing.

dent, în prima repriză lăsîndu-se 
antrenat în boxul oarecum confuzi 
al adversarului său și este trimis 
la podea pentru 8 secunde. Urmă
toarele trei reprize Berințan bo- 
xează) frumos, cu directe de stîn- 
ga și de dreapta zdruncinîndu-și 
vădit adversarul care termină me
ciul complet epuizat. învingător la 
puncte Berințan.

Semiușorul 
incepe meciul 
său Maier — 
fat prin corzi
In repriza a П-a, un 
dreapta al lui 
lupta. Adversarul său este K.O. In 
limitele categoriei semimijlocii, 
campionul regional 'Santa — Pe
trila, boxează calm, inteligent și 
tehnic cu hunedoreanul Fîșcotă. 
Directele de stînga-dreapta func
ționează excelent în toate repri
zele, iar în cea de a treia cîteva 
upercuturi bine plasate, îl aduc pe 
hunedorean la un pas de K.O. Gon
gul sună tocmai la timp și pune 
capăt unei lupte ce începuse să 
devină inegală. învingător la punc
te : Santa.

Ultimul 
Petrila pe 
ra. Pleșa 
Berințan,
luptă confuză ce convenea adver
sarului său. Rezultatul e că pri
mește multe lovituri gratuit^/ In 
repriza а Ш-а însă (de ce așa tîr- 
ziu ?) se decide să asculte sfatu
rile antrenorului Pop Vasile, și bi
ne apărat de o gardă ermetică 
corltrează eficace cu stînga. Atacă 
apoi energic și cîștigă detașat la 
puncte.

Singura victorie realizată de 
oaspeți este obținută de Ceaușu 
care învinge pe Stroie.

• C. VÎRLAN
corespondent

meci opune lui Pleșa — 
Cușneriuc — Hunedoa- 
face și el greșeala lui 
lăsîndu-se atras într-o

Succes al luptătorilor sovietici

„Memorialul
Poddubnîi" a reunit la Mos- 
sportivi din R. P. Polonă, 
Bulgaria, R.S.F, Iugoslavia, 
Cehoslovacă, Finlanda, Sue-

David Gvanțeladze; Ca.e-

MOSCOVA 2 (Agerpres).
Cea de-a 3-a ediție a concursu

lui de lupte clasice 
Ivan 
cova 
R. P.
R. S.
dia, R. F. Germană, U.R.S.S. și alte 
țări. Luptătorii sovietici s-au cla
sat pe primul loc la toate cele opt 
categorii de greutate.

Iată cîștigătorii: categoria mus
că ; Armais Saiadov; Categoria co
coș : Oleg Karavaev; categoria 
pană: Iuri Grigoriev; categorie , u- 
șoară
goria semimijlocie : Aaatoli Kole
sov; categoria mijlocie:
Oleinik; categoria semigrea: Răs
torn Abașidze; categoria grea: A- 
natoli Roscin.

G---------------

Valețin

țiuni a antrenamentelor, jucătorii, corespondent Printre aceștia se numără Gruber Campionatui republican de hochei pe gheață

In preajma campionatului mondial

Au mai rămas doar cîteva zile 
pînă la începerea celui de-al 5-lea 
campionat mondial masculin de 
handbal în 7. Intre 6 și 15 martie, 
patru orașe din R.S. Cehoslovacă 
vor găzdui această competiție 
sportivă la care participă echi
pele reprezentative a 16 țări. Ma
rile săli de sport din Praga, Bra
tislava, Gotwaldov și Pardubice își 
așteaptă oaspeții.

In rîndurile ce urmează vom în
cerca o scurtă incursiune în is
toria acestui sport, arătînd totoda
tă cum se vor desfășura apropia
tele campionate mondiale.

Handbalul — un derivat 
al fotbalului ?

Se spune că handbalul este sin
gurul joc cu mingea, care nu pro
vine din țările anglo-saxone, fiind 
originar din Europa centrală. Inven
tatorul acestui sport s-a inspirat 
totuși din fotbal de la care a îm
prumutat terenul și dimensiunile 
sale, numărul de jucători, regulile 
de înscriere a golului și ale repu
nerii balonului de la tușă. Marea 
deosebire constă însă în faptul 
că mingea se joacă numai cu mi
na, portarul fiind singurul jucător 
care are dreptul să o lovească 
cn piciorul. Un fel de inversare a 
tegulii hențului din fotbal. Aces
tea erau caracteristicile handbalu
lui care se juca pe un teren de 
fotbal, cu echipe formate din cîte 
11 jucători. O regulă curioasă păs
trată și azi : un jucător nu are

de handbal
voie să facă mai mult' de 3 pași, 
purtînd balonul. Dezvoltarea jocu
lui de handbal a fost destul de a- 
nevoioasă la început. Doar Ger
mania, Austria, Ungaria și țările 
scandinave au arătat interes față 
de acest sport. De altfel, primul 
congres al Federației internaționale 
de handbal s-a desfășurat abia 
în 1946 la Copenhaga, unde au 
participat reprezentanți a 8 țări. 
De atunci, acest sport s-a răspîndit 
în întreaga lume. Handbalul se 
joacă în Europa, în Africa, în A- 
merica și Asia, In Federația inter
națională sînt înscrise 34 de țări. 
După debuturile sale pe arenele 
de fotbal, handbalul vrînd să arate 
că este multilateral, a pătruns și 
în sală, a eliminat 4 jucători și a 
devenit handbal în 7. Sport spec
taculos și dinamic în care viteza, 
calitățile atletice se îmbină cu sub
tilitatea și îndenrînarea tehnică, 
handbalul în 7 este Ia modă mai 
ales în sezonul de iarnă. Multe 
țări și-au specializat echipele nu
mai pentru handbal în 7.

Handbalul în Romînla
Nu se cunoaște exact data cînd 

s-a disputat primul meci de hand
bal în țara noastră. Totuși, unii 
dintre veteranii acestui sport își 
amintesc că el ar fi avut loc în 
anul 1925 la Sibiu între două echi
pe ale liceului Bruckenthal.

In 1934 s-a creat o secție de 
handbal pe lîngă Federația de bas
chet și volei si în acela=i »ri 

disputat primul campionat națio
nal cîștigat de echipa societății 
de gimnastică din Sibiu. In orașele 
ardelene, handbalul era un spori 
foarte popular, dar oficialitățiile 
vremii nu-i acordau nici un sprijin.

In 1938, echipa romînă, partici- 
pînd la campionatele mondiale s-a 
clasat pe locul 5.

Adevărata dezvoltare a jocului 
de handbal s-a produs după eli
berarea țării. S-au înființat echi
pe, în majoritatea orașelor țării și 
chiar la sate. S-au organizat' școli 
de antrenori și arbitri, campio
nate regionale și republicane. 
Handbalul a fost inclus în Spar- 
tachiada tineretului. Astăzi, în 
țara noastră activează cîteva sute 
de echipe cu un efectiv de peste 
30 000 jucători de handbal.

Primul succes al handbalului ro- 
mînesc a fost obținut die 'echipa 
feminină clasată pe locul I la 
Festivalul mondial din 1955 —
Varșovia. Cam tot în aceeași vre
me, jucătorii noștri au început să 
se inițieze în practica handbalului 

, în 7, și cu toate că la început 
rezultatele au fost destul de sla
be, tocmai în această disciplină 
aw repurtat ulterior cele mai mari 
succese.

In 1956, echipa feminină de hand
bal în 11 a cîștigat titlul de cam
pioană mondială, performanță pe 
care a repetat-o și în 1960. In ce 
privește echipa masculină, ea va 
obține cel mai mare succes în 
1961 Ia mondialele de handbal în 
7, unde a cucerit locul 1, învin-

A luat sfîrșit prima parte a tur
neului final al campionatului re
publican de hochei pe gheață. Du
minică pe patinoarul artificial din 
parcul „23 August", în cel mai 
așteptat meci, Steaua a învins cu 
scorul de 5—0 (0—0; 3—0; 2—0) 
pe Voința Miercurea Ciuc, termi- 
nînd astfel pe primul loc în clasa

gînd cu 9—8 în finală reprezen
tativa R.S. Cehoslovace. Pentru a 
nu se lăsa mai prejos, selecționata 
feminină a cîștigat în 1962 la Bu
curești campionatul mondial de 
handbal în 7. in decurs de 8 ani, 
echipele noastre au cucerit 4 ti
tluri mondiale la care se adaugă 
o victorie în Cupa campionilor eu
ropeni și alte performanțe deose
bite la diferite competiții inter
naționale.

Șase echipe aspiră la titlul 
deținui de echipa R. P. R.

Ne aflăm așadar in ajunul celui 
de-al 5-lea campionat mondial de 
handbal în 7. Prima ediție desfă
șurată în 1938 a fost cîștigată de 
echipa Germaniei, următoarele 
două (1954 și 1958) au revenit Sue
diei, iar ultima, din 1961 — R.P. 
Romîne. Actualul campionat s-a 
bucurat de cea mai numeroasă par
ticipare și pentru prima oară au 
avut loc jocuri eliminatorii pentru 
a se ajunge la numărul de 16 echi
pe finaliste. La 11 martie începe 
a doua fază, iar finala se dispută 
la 15 martie în sala sporturilor 
,Julius Fucik" djn Praga. care 
poate cuprinde 18 500 de spectatori 
și este cea mai mare sală din Eu
ropa. Specialiștii consideră că șap
te echipe : Romînia. Cehoslovacia, 

ment. Dinamo București, a termi
nat la egalitate : 5—5 (1—0, 4—3? 
0—2) cu Știința București, iar Ști
ința Cluj a dispus cu 11—2 (4—0;
5—1,- 2—1) de Steagul Roșu Bra
șov. Returul turneului urmează să 
se dispute între 17 și 23 martie.

(Agerpres)

R.D. Germană, Suedia, R.F. Ger
mană, Danemarca și U.R.S.S, concu
rează cu șanse egale, Din declara
țiile antrenorilor cehoslovaci răz
bate, de asemenea, un optimism 
foarte robust. Ei nu-și ascund spe
ranța că echipa Cehoslovaciei, ne
învinsă de un an și jumătate, va 
smulge în cele din urmă sceptrul 
mondial pe care echipa Romîniei 
îl deține de trei ani. Cu ambiții 
legitime vin Ia acest campionat e- 
chipele Suediei și U.R.S S„ formații 
solide cu jucători care pot oricînd 
produce cele mai mari surprize.

După cum se vede, selecționata 
noastră are o misiune deosebit de 
dificilă la aceste campionate.

Echipa rorrrînă pleacă în Ceho
slovacia hotărîtă să nu cedeze pre
țiosul trofeu. Prezentăm un lot în 
care figurează nouă jucători din 
cei care au cîștigat în urmă cu 
trei ani titlul mondial. Redl, Ivă- 
nescu, Moser, Modea, Costache, 
Bulgaru și ceilalți, care au trecut 
prin momentele dramatice ale fi
nalei de la Dortmund, poartă fie
care din ei dorința de a repeta 
acc-astă minunată performantă. îm
preună cu toți iubitorii de sport 
din țara noastră le dorini band- 
baliștilor noștri succes deplin la 
cel de-al 5-lea •campionat mondial.

I. GOGA
redactor la Agerpres
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fața spre cele mai importante laturi 
ale activității economice

(Urmare din pag. I-a)

Strungarul Dan Laurean din secția 207 a termocentralei Paro
șeni se numără printre specialiștii cu o înaltă calificare din uzină.

0

Decada cadourilor pentru femei
(Urmare din pag. I-a)

buni pentru tot mai mulți oameni 
ai muncii din Valea Jiului. Deci 
un disc „Electrecord", oferit cu 
prilejul Zilei femeii ar aduce bu
curie in orice familie.

Unitățile O.C.L. produse 
triale au pus în vînzare c.u 
Decadei cadourilor pentru
pe lîngă numeroase alte produse 
și o gamă variată de articole de 
galanterie. Printre acestea se află 
creații noi de 
moșat, suple 
fire sintetice,

..rută de vinii,
în modele noi și atîtea altele.
. Cadouri frumoase, mult aprecia
te sînt și mănușile din 
elastice sau cele din 
moașe și durabile, sau 
baticuri

se găsesc în ma- 
într-un sortiment 

și desene plăcute, 
că la parada pro- 

cu prilejul De-

indus- 
ocazia 
femei,

bluze, din relori scă- 
și fine, lenjerie din 
poșete din policlo- 
păjării pentru femei

fire supra- 
piele, fru- 
spumoasole

din mătase naturală ori

din relon, care 
gazinele noastre 
bogat în culori

Fără îndoială
duselor solicitate 
cadei cadourilor pentru femei un 
loc important îl va ocupa modelele 
noi de pantofi pentru femei.

Pentru deceda cadourilor vitri
nele magazinelor au căpătat o for
mă nouă, sărbătorească. Ele au fost 
aranjate cu gust, cu multe mărfuri 
noi sosite în magazine. Privirile 
trecătorilor sînt atrase înspre sor
timentele bogate și variate de 
mărfuri expuse atît în vitrine cît 
si în interiorul magazinelor.

Lucrătorii de la O.C.L. produse 
industriale au fost instruiți să re
comande cumpărătorilor cadoul 
cel mai potrivit în așa fel ca fie
care cumpărător să fie mulțumit 
de articolele cumpărate.

sub plan, minerii Văii Jiului ar mai 
fi putut da patriei încă 36 656 
tone de cărbune. Faptul că și în 
prezent există un număr mare de 
brigăzi sub plan dovedește că or
ganizațiile sindicale și conducerile 
tehnico-administrative nu au ur
mărit cu destulă perseverență mă
surile stabilite privind crearea 
condițiilor materiale necesare în
deplinirii planului, nu au luat mă
suri la timp pentru generalizarea 
experienței pozitive obținute de 
minerii petrileni și de cei din sec
torul III al minei Lupeni, care au 
reușit să reducă simțitor numă
rul brigăzilor sub plan.

In unele sectoare, au arătat tov. 
Ghioancă Sabin, miner șef de bri
gadă la mina Lupeni. Ше Petra, 
președintele comitetului sindicate 
lui minei Uricani, din lipsă de con
trol și îndrumare din partea Or ■ 
ganelor sindicale și a conduceri
lor administrative se mai manifes
tă dezinteres față de calitatea pro
ducției. In consfătuirile de pro
ducție, în adunările grupelor sin
dicale nu întotdeauna se discută 
probleme legate de îmbunătățirea 
principalilor indicatori de plan, de 
popularizarea și extinderea iniția
tivelor valoroase apărute în în
trecerea socialistă. Așa s-au petre
cut lucrurile cu inițiativa . „Nici un 
vagonet de cărbune rebutat pentru 
șisț", cate este neglijată atît la mina 
Lupeni cît și' în sectoarele minei 
Lonea, Aninoasa și altele care nu 
s-au încadrat în normele admise 
de cenușă. Unele neajunsuri se 
manifestă și în activitatea colec 
tivului U.R.U.M.P., care mai exe
cută piese de schimb și reparații 
capitale de slabă calitate. La I.F. 
Petroșani, I.O.I.L., I.I.S „Jiul" co
mitetele sindicatelor nu au pus 
accentul pe îmbunătățirea calită
ții producției. In ultima perioadă, 
calitatea firelor de mătase arti
ficială produse de I.I.S. „Viscoza" 
Lupeni nu se ridică la nivelul cerut 
de către beneficiari.

Din darea de seamă și discuțiile, 
purtate au reieșit și unele lipsuri 
existente în activitatea I.C.M.M., a 
.șantierelor de construcții din Va
lea Jiului atît fn ce privește cali
tatea unor lucrări, cît și în ce pri-

CARNET SIGH1ȘOREAN

s-a
uri 

Din
та-

și a forței de muncă, 
lucrări datorită sla- 
prețul de cost pe 
construcții din Valea 
depășit cu mai bine

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8'
8
8
8
8
8

S-a încetățenit tradiția de a 
admira peisajul Sighișoarei de pe 
platforma străvechiului său turn 
cu ceas. De aici distingi turnu
rile și pasajele înguste, piața păs
trată specifică burgurilor medie
vale. Străzile, risipite în evantai, 
se cațără pînă sub zidurile năpă
dite de iederă, vorbind contempo
ranilor prin arhitectonica clădiri
lor străjuite de porțile boltite și 
grele, de „Ciyitas de Segusvar" 
— Cetatea Sighișoarei, strămoșul 
de veacuri al așezării de azi din 
vecinătatea Tîrnavei Mari. Nenu
măratele turnuri, purtind numele 
breslelor ce le-au dat viață, sînt 
tot atîtea mărturii ale trecutului. 
Lor Ii se adaugă însă astăzi co
șurile înalte ale fabricilor moder
ne, ridicate în anii regimului nos
tru. Pasajelor cu scări boltite și 
întortochiate. martorele unui tre
cut de peste șapte secole, ii se 
învecinează astăzi străzi largi, as
faltate, parcuri.

Ceasornicul secular, rămas viu 
în turnul cetății, măsoară un timp 
proaspăt, tînăr, în plină și en
tuziastă creștere. Intr-un anumit 
fel, chiar și el este tînăr. Cons
truit în anul 1648, el a fost pre
văzut cu șapte figurine mecanice 
sculptate, reprezentînd zilele săp
tămânii. Încă din secolul trecut, 
mecanismul ceasornicului s-a de
fectat. Recent, Pr. Konrad, electri
cian la noul complex industrial 
de faianță și sticlă din localitate, 
după o muncă îndelungată, a reu
șit, în timpul său liber, să pună 
din nou în mișcare figurinele cea-

veți putea vedea cum, prin- 
mișcare lină, o figurină va 
ioc alteia, simbolizând ziua 
urmează.
turn, astăzi muzeu, se afla

de comandă ale mașini-

dintre aceste iinelte vechi
Ea oricare

vornicului. Dacă vreodată, în miez 
de noapte, pașii vă vor purta pe 
sub bolțile înnegrite ale turnului, 
atunci cînd orologiul va sparge 
liniștea nopții, în firida sa lumi
nată 
tr-p 
face 
care

In
uneltele rudimentare ale bresle
lor de altădată. Trebuie să mergi 
prin halele luminoase ale com
plexului de faianță și sticlă, clă
dite acum de curind. printre ta
blourile
lor sale automate ca să poți simți 
c: ist anța
Si tehnica modernă.
altă clădire importantă sighișorea- 
nă, complexul este străjuit și el 
de un turn. Arhitectura sa este 
modernă, dar ea constituie com
pletarea viguroasă și în același 
timp plină de frumusețe pe care 
constructorii secolului XX au a- 
dus-o bătrinej cetăți. Noul com
plex e un imens laborator, cu 
utilaje foarte moderne. In halele 
mari și luminoase, pretutindeni, se 
vede grija pentru asigurarea 
unei înalte tehnicități, a unor 
condiții de lucru cît mai moder
ne. Vizitînd secțiile, faci cunoștin
ță directă cu fluxul tehnologic. - 
De la primirea materiei prime și 
pînă la transformarea ei în obiec
te de faianță și sticlă, toate ope
rațiile sînt mecanizate și auto
matizate. Serviciile de masă, de 
ceai, de cafea, b’belourile și a:tele.

care înfrumusețează interiorul că
minelor noastre, sint doar citeva 
din produsele realizate de mește
rii in arta ceramicii. Specialiștii 
complexului mî-au furnizat o se
rie de date: de la intrarea în 
iuncfiune a noilor utilaje numă
rul sortimentelor a crescut de 10 
ori. Produsele de faianță duc fai
ma Sighișoarei în numeroase țări 
ale lumii.
. Alături de noul complex alte 
Întreprinderi industriale — uzinele 
textile, fabrica de confecții- cea 
de piese de schimb pentru indus
tria textilă, de materiale de cons
trucții, de mobilă dau Sighișoarei 
amprenta noilor vremi. Iată apoi 
și noile cartiere, unde se contu
rează profilul unui micro-raion, 
iată străduțele in serpentine ale 
cetății. Din înaltul turnului cu 
ceasornic al cetății de odinioară, 
panorama orașului de astăzi ți se 
desfășoară larg, plină de grație, 
ca o 
ginez 
cîțiva

dantelă. încerc să-mi ima- 
va arăta orașul peste 
clădiri cu sute de a- 
noi, un alt cinemato-

cum 
ani : 

parlamente 
graf modern, o casă de cultură, 
școli, complexe comerciale, par
curi și zone verzi în jurul blocu
rilor muncitorești. Și imaginea 
este plină de certitudine. Deasupra 
bătrînei cetăți, a înaltelor sale 
turnuri, a răsărit, auriu, soarele 
unui nou ev, evul socialismului 
biruitor.

în activitatea organizațiilor sindi
cale, pentru ridicarea pe o treap
tă mai înaltă a nivelului muncii 
lor. •

Printre problemele asupra căro
ra vorbitorii s-au oprit mai mult 
se numără : creșterea productivi
tății muncii în fiecare întreprinde
re industrială și mai ales în sec
toarele miniere, luarea de mă
suri pentru ridicarea la plan a 
brigăzilor rămase în urmă, îmbu
nătățirea calității cărbunelui, re
ducerea prețului de cost al pro
ducției. îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață ale oamenilor 
muncii, respectarea N.T.S., întă
rirea disciplinei în producție, pre
venirea accidentelor și îmbolnăvi
rilor profesionale, respectarea le
gislației muncii.

In scopul ducerii la îndeplinire 
a Sarcinilor mari care le stau în 
față, organele și organizațiile sin
dicale trebuie să acorde o aten
ție deosebită stilului și metodelor 
de muncă, să mobilizeze toate for
țele pentru aplicarea hotărîrilor. 
Vorbitorii au arătat că la unele ex
ploatări miniere se mai lucrează în 
salturi, iar unele conduceri tehnico- 
administrative nu respectă Codul 
muncii, legislația privind protec
ția muncii, făcînd,. și unele abu
zuri în ce privește sancționarea Și 
desfacerea contractelor de muncă.

Lichidarea unor asemenea lipsuri, 
au arătat vorbitorii, impune ca pe 
viitor organele și organizațiile sin
dicale să manifeste mai multă per
severență și combativitate în apli
carea măsurilor stabilite de către 
partid și guvern, de către C.C.S. 
pentru continua îmbunătățire a 
condițiilor de muncă și de viață 
ale celor ce muncesc. In această 
privință este necesar să fie res
pectate întrutotul normele de teh
nica securității și legislația muncii, ? 
sindicatele să desfășoare o susți
nută muncă politico-educativă în 
rîndurile oamenilor muncii. să 
creeze o opinie de masă împotriva 
acelora care se aț>at de la disoi- 
plina socialistă a tniîncii și să a- 
corde mai multă atenție organiză
rii timpului liber al muncitorilor.

Conferința a ales Consiliul local 
al sindicatelor din Petroșani. In 
prima sa plenară a fost1 ales biroul 
executiv. In funcția de președinte 
a fost reales tov. Momeu Samoilă. 
iar ca secretar tov. lacob Petru.

vește respectarea termenelor de 
predare a unor obiective. Anul 
trecut, de pildă, I.C.M.M. a rămas 
in urmă cu pțmer,ea în funcțiune 
a unoi obiective importante de 
producție la Petrila și Lupeni, iar 
pe șantierele de construcții social- 
culturale nu s-a dat în folosință 
cinematograful din Lupeni, nu 
respectat sarcina de a ridica 
bloc de locuințe în 4—5 luni, 
cauza utilizării neraționale a 
terialelor
refacerii unor 
bei calități, 
șantierele de 
Jiului a fost
de 6 000 000 lei.

Din dezbaterile conferinței a 
reieșit că sînt' posibilități larg: 
pentru îmbunătățirea procesului 

de producție, pentru îndeplinirea 
și depășirea planului pe 1964. pen
tru întîmpinarea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre cu noi succese în toate dome
niile de activitate.

In cuvîntul său. tov. Dobrica 
Marin, președintele comitetului sin
dicatului de la grupul II șantiere 
Petroșani a arătat că pînă la 23 
August constructorii acestui grup 
vor da în folosința oamenilor mun
cii 550 de noi apartamente, precum 
și alte obiective social-cultu- 
rale. Delegatul Rebreanu 
xandru, 
vorbit, 
gen de 
curînd 
gice. 
importante ce stau în 
în fața colectivelor. Văii Jiului mai 
amintim punerea în funcțiune a 
instalațiilor de epurare a apelor 
reziduale de la preparațiile Petri
la și Lupeni, darea în folosință a 
întregii capacități de spălare a 
preparației Coroești etc.

In cadrul conferinței au 
vîntul tov. Bejan Dumitru, 
al Consiliului Central al 
telor din R.P.R., precum 
Lazar David, prlm-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Petro
șani. Vorbitorii au acordat o, înaltă 
apreciere activității organizațiilor 
sindicale din Valea Jiului, care sub' 
conducerea Comitetului orășenesc 
de partid au mobilizat muncitorii, 
inginerii, tehnicienii, pe toți oa
menii muncii pentru îndeplinirea 
sarcinilor elaborate de partid. Vor
bitorii au dat, în continuare, in
dicații prețioase pentru înlătura
rea unor lipsuri care mai exista

alte
Delegatul Rebreanu Ale- 

de la uzina Paroșeni a 
despre noul grup electro- 
150 MW, care va intra în 

în probele tehnolo- 
Printre obiectivele mai 

acest an

luat cu- 
secretar 
Sindica
li tov.
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Cărbune peste plan 
din minele

(Urmare din pag. I-a)
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zultat. Minerii sectorului II, de e- 
xemplu, au dat peste prevederile 
planului 1 534 tone cărbune. Acest 
spor de producție a fost obținut 
și de astă dată pe seama creșterii 
productivității muncii cu peste 8 
la sută față de cea planificată. 
Tot ca urmare a sporirii randa
mentelor în abataje, colectivul sec
torului I a extras în plus 1 521 
tone de cărbune cocsificabil.

In abatajele în care lucrează 
brigăzile minerilor Ștefan Nicolae, 
Bria loan, Teodorescu Stancu, Nă- 
săleanu Miron, Cîrciumaru Victor, 
Burtea Niță, Pînzaru Alexandru și 
altele de la mina Uricani s-au ob
ținut randamente de 6—8 tone căr
bune pe post.

întregul colectiv al minei Uri
cani este hotărît să-și dezvolte 
necontenit realizările obținute în 
primele două luni ale anului, 
păstreze și pe mai 
fruntaș în 
carbonifer

Văii Jiului
plus de producție pe luna februa
rie de 1 305 tone de cărbune ener
getic. Această cantitate se adaugă 
la cele 2 800 tone de cărbune date 
peste plan de minerii din Petrila 
în luna ianuai^e. O activitate rod
nica desfășoară colectivele sec
toarelor I și III care în luna tre
cută au extras 1157 și, respectiv, 
531 tone de cărbune în plus. Bri
găzile minerilor Cucoș Gheorghe, 
Ciopleanu Emilian, Bunoiu Con
stantin, Cîșlaru loan, Laszlo Ște
fan și Enache Cbiriță din cele 
două sectoare au realizat viteze 
sporite de avansare în abatajele 
cameră în care lucrează.

Cînd

TRAIAN CATINCESCU 
corespondentul Agerpres pentru 

regiunea Brașov

să 
departe (locul 

întrecere pe bazinul 
al Văii Jiului.

există condiții 

asigurate.
La mina Petrila au fost luate măsuri 

pentru îmbunătățirea transportului 
în subteran, pentru crearea 
condiții tot mai bune de lucru 
găzilor 
pletite 
nerilor 
sector

Hărnicia frontaliștilor

Minerii din sectorul III al minei 
Lupeni — sector al celor mai mari 
abataje frontale de la această ex
ploatare — sînt bine cunoscuți în 
Valea Jiului pentru hărnicia lor. 
Jn luna ianuarie, bunăoară, ei au 
extras din frontale 3237 tone de 
cărbune peste plan. Acestui rezul
tat de seamă i s-au mai adăugat 
în luna trecută alte 1 874 tone de 
cărbune în plus rod al muncii 
harnicilor mineri ai sectorului. Lu- 
crînd cu un
deeît cel planificat, 
frontalisti condusă 
Sabin a 
februarie 
cărbune 
depășirii
frontaliștii din brigada lui Aslău 
Ioan și-au întrecut sarcinile lunare 
de plan cu 594 tone de cărbune

de 
bri- 
îm- 
mi-

miniere. Toate acestea, 
cu munca însuflețită a 
și tehnicienilor din fiecare 

a>j dus la obținerea unui

randament mai mare 
brigada de 

de Ghioancă 
extras peste planul lunii
mai mult de 600 tone de 
cocsificabil. Tot pe baza 
randamentului planificat



al P. M. R. Ia Pekin

Comitetului Central al 
Muncitoresc Romîn, în 
tovarășul Ion Gheorghe

PEKIN 2 (Agerpres).
Luni după-amiază, a sosit la Pe

kin, la bordul unui avion special, 
delegația 
Partidului 
frunte cu 
Maurer.

Pe aeroportul pavoazat, delega
ția a fost întîmpinată de tovarășii 
Liu Sao-ți, vicepreședinte al Comi
tetului Central al P.C. Chinez, Den 
Siao-pin, secretar general al Co
mitetului Central al partidului, 
Pîn Cijen, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central, 
Șen, membru supleant 
Politic al Comitetului 
membri ai delegației 
Central al P.C. Chinez 
kun, membru supleant
riatului C.C., U Siu- Țiuan, membru 
al C.C.. Cian I-min, membru su-‘ 
pleant al C.C., Tze lun-țiuan, loc
țiitor al ministrului de externe. 
Fîn Ți-pin, membru al Secretaria
tului Comitetului orășenesc din 
■Pekin al P.C. Chinez. Lu Pin, pre
ședintele Asociației pentru priete
nia chino-romînă. precum și de

peste 2 000 de persoane din dife
rite domenii de activitate ale ca
pitalei chineze, care au făcut de
legației o primire prietenească.

Un grup de pionieri a oferit 
membrilor delegației C.C. al P.M.R. 
buchete de flori.

La sosirea delegației au fost de 
fată ambasadorul R. P. Romîne la 
Pekin, Dumitru Gheorghiu, și lu
crători ai ambasadei.
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Би privire la problema cipriotă

Photta, 
coman- 

acționat

Demonstrație de protest 
in fața ambasadei americane 

la Atena

Festivitățile
Carnavalului anual 

din Havana

Kan 
al Biroului 
Central — 
Comitetului 

Ian Șan- 
al secreta-

Declarația lui Georgiadis
NICOSIA 2 (Agerpres).
După incidentele, de la 

Kirenia etc. reprezentanții 
dementului britanic au
pentru a negocia un armistițiu în
tre ciprioții greci și turci. Nu s-au 
înregistrat alte ciocniri.

Ministrul de interne cipriot 
Georgiadis, a avertizat că în ca
zul unei debarcări a unităților tur
cești, ciprioții greci sînt hotărîți 
să lupte.

Intr-un interviu acordat ziarului 
danez „Berlingske Tidende", vice
președintele Kuciuk s-a pronunțat 
din nou pentru împărțirea insulei.

al Partidului Popular 
Mongol. următoarea

deasupra teritoriului

De pe bordul avionului, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer a adre
sat tovarășului Jumjaaghiin Țe- 
denbal, prim-secretar al Comitetu
lui Central 
Revoluționar 
telegramă :

„Zburînd
R. P. Mongole, delegația Comite
tului Centra] al Partidului Munci
toresc Romîn. care face o vizită 
prietenească în R. P. Chineză, vă 
transmite un salut prietenesc și 
cele mai bune urări dumneavoas
tră și întregului popor mongol"

©

Conferința țărilor latino-americane 
de la Alta Gracia

2 (Agerpres). 
participă la con- 
Conferinta spe-

(provincia 
a declarat

2 (Agerpres).
ambasadei americane 

a avut loc o demonstra-

ATENA
In fata 

din Atena
(ie de protest la care au luat parte
cîteva mii de persoane împotriva 
politicii anglo-americane în Cipru. 
De asemenea la Heraklion în Cre
ta și Mitilini în Lesbos s-au des
fășurat, la chemarea primarilor res
pectivelor localități, demonstrații 
în sprijinul independentei și inte
grității teritoriale a Republicii 
Cipru.

HAVANA 2 (Agerpres)
In prezenta președintelui Repu

blicii, Osvaldo Dorticos Torrațlo, a 
unor conducători ai guvernului și 
membri ai conducerii Partidului 
unit al revoluției socialiste au în
ceput la 1 martie festivitățile 
navalului anual din Havana.

încă din primele ore ale 
netii populația împînzea cele
laturi ale Bulevardului Prado, una 
din arterele centrale ale Capita
lei, pentru a asista la procesiunea 
de care 
muzică 
deschis 
diferite
masă. Defilarea a fost înecată în- 
tr-o cascadă de jocuri de artificii

Car-

dimi- 
două

alegorice și ansambluri de 
și dans. Carnavalul a fost 
de 37 de care reprezentând 
sindicate și organizații de

flo-

miș-
cu

Manevrele unor unități ale flotei grecești
ATENA 2 (Agerpres).
Luni au inceput în Marea Egee 

manevre ale unor unități ale 
tei grecești.

Agenția UPI precizează că 
cările flotei grecești coincid
informațiile privitoare la manevrele 
unor unități ale flotei turcești în 
apropierea coastelor Ciprului.

Agenția France Presse anunță, 
de asemenea, că unități ale flotei 
a șasea americane, care se aflau 
în porturile insulei Creta, au ridi
cat ancora.

O sursă a guvernului turc a de
clarat duminică că flancul
al N.A.T.O. se va destrăma, dacă 
Grecia continuă să sprijine pe ci
prioții greci în conflictul 
prioții turci.

sudic

lor cu ci-

carpos Georgiadis și ministrul de 
externe adjunct Andreas Arauzos. 
In cursul vizitei lor cei doi miniș
tri cipriofi vor avea o serie de în
trevederi cu reprezentanții guver
nului grec asupra problemei Ci
prului. Ministerul de Interne va 
inmîna cu această ocazie primu
lui ministru al Greciei, Papandreu, 
un mesaj din partea președintelui 
Makarios.

Intr-o declarație făcută la sosi
rea pe aeroportul din Atena, Geor 
giadis a subliniat că în timpul șe
derii la Atena va examina împre
ună cu guvernul grec ■ propunerea 
de rezoluție a celor cinci țări 
membre nepermanente ale Consi
liului de Securitate.

=©=

A 40-a aniversare 
a ziarului „Unita"

ROMA 2 (Agerpres).
Festivitățile consacrate celei 

de-a 40-a aniversări a ziarului 
„Unita", organ central a! Partidu
lui Comunist Italian s-au încheiat 
la 1 martie printr-un mare miting 
al oamenilor muncii organizat la 
Roma. M. Alicata, redactor-șef al 
ziarului, membru al Direcției și Se
cretariatului Partidului 
Italian, a prezentat un 
legătură cu aniversarea 
central al P.C. Italian.

Comunist 
raport în 
organuluitino-americane, care se desfășoară 

în orașul Alta Gracia 
argentiniană Cordova) 
corespondenților de presă că gu
vernul său se pronunță pentru lăr
girea comerțului. Brazilia sprijină 
comerțul cu țările socialiste întru- 
cît aceasta, după cum a subliniat 
el corespunde intru totul interese
lor Americii Latine.

☆

co-

de 
in-

ALTA GRACIA 
Delegațiile care 

ferința Cecla - 
cială de coordonare latino-ameri-
cană pentru pregătirea conferinței 
mondiale pentru comerț și dezvol
tare de Ia Geneva, examinează 
textul unui document preconizînd 
crearea unui organism mondial in 
întregime nou, „Organizația inter
națională pentru comerț a Națiu
nilor Unite", care, în intenția pro
motorilor săi latino-americani, ar 
urma să se substituie ,GATT-ului 
acordul general pentru tarife și 
merț.

Depus pe biroul conferinței 
„Consiliul economic și social
terameriean" — CIES și redac
tat de un grup de experți desem
nați de O.N.U., acest document 
prevede că noul organism va fi 
însărcinat în primul rînd cu apli
carea hotărîrilor care vor fi luate 
de conferința de la Geneva ce ur
mează să se deschidă în cursul a- 
cestei luni.

Potrivit dorințelor CIES, GATT- 
ul a cărui structură ar urma de 
altfel să fie modificată, nu va mai 
fi decît un organ de tranziție pînă 
la stabilirea definitivă a noului or
ganism mondial.

☆

BUENOS AIRES 2 (Agerpres).
Un reprezentant * al delegației 

braziliene la conferința țărilor la-

=©

2 (Agerpres).

Vene- 
care cere o regiune de a- 
130 000 km patrați din te- 
Guvanei, reprezentînd 

din teritoriul tării.
fost răbdători în fața 
venezueliene, dar a

două

cam- 
sosit 
fap-

Cttefldî Jagan respinge 
preteBjiile teritoriale 

ale gnienulni Veneinelei
GEORGETOWN
După cum anunță agenția Prensa 

Latina, vorbind in fața parlamen
tului, primul ministru al Guyanei, 
Cheddi Jagan, a respins pretențiile 
teritoriale ale guvernului 
zuelei, 
proape 
ritoriul 
treimi

„Am 
paniei
momentul să spun poporului 
tele și să afirm poziția guvernu
lui în această chestiune", a decla
rat primul ministru, amintind că 
frontierele dintre cele două țări 
au fost consemnate de un tribunal 
de arbitraj la 3 octombrie 1899.

Guvernul Guyanei britanice, a 
spus: Cheddi Jagan, nu acceptă 
ideea existentei unei dispute de 
frontieră între Guyana și Vene
zuela.

ATENA 2 (Agerpres).
Agenția France Presse 

că la 2 martie au sosit 
venind din Nicosia, ministrul

relatează 
la Atena, 

de
interne al Republicii Cipru. Poly-

LONDRA. Consiliul național 
din Scoția al Asociației de spri
jinire a O.N.U. a adoptat o re
zoluție în care se pronunță pen
tru interzicerea folosirii tuturor 
genurilor de arme nucleare.

Omenirea nu va ști ce înseam
nă pacea atita timp cit armele 
nucleare vor fi considerate drept 
„mijloc de asigurare a păcii", se 
subliniază în rezoluție.

PARIS. Ziarul „La Croix" a- 
nunță că guvernul francez in
tenționează să construiască la 
șantierele navale din Nantes șl 
Saint Nazaire opt nave militare 
— patru nave de pază și patru 
submarine — pentru flota navală 
portugheză.

CIUDAD DE MEXICO. Un 
purtător de cuvînt al ministeru
lui de finanțe mexican a anunțat 
că în anul 1963 Mexicul și-a 
menținut locul fruntaș pe lista 

j țărilor producătoare de argint, 
cu o producție de 43 milioane 
uncii. Față de anul precedent a-

!
♦
?* ____ ___ ____ ___ _ ,_________  _
î ceasta cifră reprezintă o crește-
T re de 1,7 milioane uncii.

NEW YORK Serviciul pentru 
Z paza coastei din Boston a anun

țat că petrolierul „Ahthiarlus", 
sub pavilion liberian, s-a rupt 
în două în timp ce naviga în 
nordul Oceanului Atlantic. Tor
pilorul canadian „Athabaskan" a 
luat pe bordul său 16 supravie-
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Procesul lui Jack Ruby 
în a treia sâptămînă

asasinul 
a treia 
urrriea-

în
mai
a completa
In cursul

agenților, 
pentru a 
rit după 
Ruby' ‘în

și medicilor 
că Oswald a mu- 
fost împușcat de 

milioane de tele- 
a spus că va a- 

două •. se

țuiton ai petrolierului care 
reușit să se salveze cu bărci de 
salvare. Nu există încă date pre
cise cu ] 
al membrilor echipajului vasului I 
petrolier. Z

AMMAN. Comitetul special al J 
ligii țărilor arabe pentru folosi- J 
rea apelor fluviului Iordan și-a 
început lucrările. Agenția MEN 
relatează că în cursul lucrărilor 
va ii luată in discuție problema 
adoptării unor măsuri practice, 
menite să împiedice înfăptuirea î 
planului izraelian < 
apelor acestui fluviu.

ACCRA'. După cum 
ziarul ghanez „Evening

*
ivii exista încă oaie pre- J 
privire la numărul total J

4

V

*
de captare a f

I
♦

îI
anunță 
News", 

•iei! Kwamr, acuzai de a fi au- î 
torul tentativei J~ ----- *
vîrșită în luna 
va președintelui 
Nkrumah, a fost 
lului.

După cum se 
să-l ucidă pe 
ucis un ofițer din garda perso
nală a

RIO 
ții ÎIl 
ra, se 
blicat 
Economica", a crescut în 
ianuarie 1964 cu 7,7 
confecții și produse 
majorarea prețurilor 
sebit' de pronunțată.

de asasinat să- J 
trecută împotri- Z 
Ghanei, Kwame î 
deferit tribuna- *

știe, încercînd 
președinte, el a î

♦
•
4
4
♦4
4

I articol pu- « 
„Conjunctura J 

luna J
•

președintelui.
DE JANEIRO. Costul vie- 
statul brazilian Guanaba- 
arată intr-un 
in revista ,

la sută. La 
alimentare 

a iost deo-

Sesiunea Comisiei economice a O.N.U.
* pentru Africa

recuzări la care are drep- 
și cele trei suplimentare 

de judecătorul Brown, 
anunțat de. altfel, că nu

DALLAS 2 (Agerpres). 
Procesul lui Jack Ruby, 

lui Lee Oswald, intră 
săptămînă. Doi jurați 
zâ să fie aleși pentru 
juriul de 12 persoane,
ultimei ședințe din săptămînă tre
cută apărarea și-a epuizat tot sto
cul de 15 
tul, chiar 
acordate 
Acesta a
va mai acorda avocaților lui Ruby 
un asemenea privilegiu.

Procurorul general, Henry Wade 
a anunțat că nu va cita pe văduva 
lui Oswald ca martor în procesul 
lui Ruby, ci va folosi mărturiile

detectivilor 
dovedi
ce a 
fața ă

spectatori. Wade 
vea nevoie numai de 
pentru prezentarea cazului. . ■

Pe de altă parte, Curtea supre
mă din Texas a fost sesizată pen
tru a doua oară de apărătorii lui 
Ruby care îi cer să declare pe toți 
cei ce au văzut scena asasinării 
lui Oswald la televiziune drept 
martori, și în consecință incompa
tibili cu calitatea de jurați. După 
cum s-a anunțat, o primă cerere 
în acest sens a fost respinsă de 
Curtea supremă din Texas.
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Sfatul me-

> estradă, 
«Zarvă în-

I
)

(Agerpres). 
au luat sfîrșit 

sesiuni a 
pen- 
zile 
știe 
eco-

6-a
a O.N.U.

ADDIS ABEBA 2 
La Addis Abeba 

lucrările celei de-a 
Comisiei economice
tru Africa (CEA). Timp de 14 
au avut loc, după cum se 
dezbateri privind dezvoltarea 
nomică și socială a Africii.

La sfîrșitul lucrărilor s-a adop
tat un raport în care se arată ne
cesitatea unei politici africane o- 
mogene în formarea de cadre pre-

cum și aceea de a pune dezvolta
rea agriculturii pe pjim plan.

Au fost, de asemenea, adoptate 
o serie de rezoluții privind i 
sitatea planificării dezvoltării 
ciale în aceeași măsură ca 
voltarea economică 
unei ..conferințe a 
africani".

S-a convenit ca 
siune să aibă loc 
Nairobi.

nece-
i so- 

și dez- 
și organizarea 
planificatorilor

următoarea se- 
anul viitor la

PROGRAMUL I. 7,30 ! 
dicului, 8,16 Muzică de 
9,01 Muzică din opereta „ 
tre fete" de Iuri Miliutin, 9,30 Dan
suri din secolul al XVI-lea, 
Teatru la microfon : „Nota zero la 
purtare". Scenariu 
Virgil Stoenescu și Octavian Sava, 
12,15 Lecția de limba franceză. 
Ciclu] II (reluarea emisiunii din 3 
martie), 12,30 
terprelată de 
și Uie Udilă, 
15,00 Muzică 
lomonescu,
15.40 Selecțiuni din operete. 
Muzică de estradă, 17,30 Un 
din colecția „Patria noastră" : „Lu
mini pe strada mare" de 
Kernbach, 18,30 Program 
pentru evidențiați în 
socialistă, 19,25 Muzică ușoară in
terpretată de Jean Claude Pascal.
19.40 Program de romanțe, 20,40 
Lecfia de limba rusă. Ciclul II 
20,55 Muzică ușoară interpretată 
de Luminița Cosmin și Nicolae Ni- 
țescu, 21,15 La microfon: Satira și 
umorul (reluare). PROGRAMUL II. 
8,30 Sumarul presei centrale, 9.03 
Muzică populară. 9,30 Melodii dis
tractive, 10.32 Pagini orchestrale 
din operete, 11.30 (intere și jo
curi populare. 12,05 Recitalul te
norului Valentin Teodorian — arii

10,03

radiofonic de

Muzică populară in- 
Aurelia Fătu-Rădutu 

14,30 Roza vînturilor 
ușoară de Gelu So-

15,20 Muzică populară. 
16,10 

volum

Victor 
muzical 

întrecerea

opere, 12,30 De toate pentru 
(reluarea emisiunii din 1 mar- 

13,40 Muzică ușoară, 14,00 
populară 
Bujor și Nelu Stan, 
din operete, 
melodiilor

ușoară, 
interpretată de 

14,30
15,30 Din al

de muzică ușoa- 
16,00 Cîntece și 
18,00 Din folclo- 
popoarelor ’8.30

,,Tabloul în
en-

din 
toți 
tie), 
Muzică
Rodica 
Pagini 
bumul 
ră romînească,
jocuri populare, 
rul muzical al 
Lectură dramatizată : 
piele', povestire de scriitorul
glez Roald Dill, 19,30 Lecția de 
limba engleză. Ciclul I, 19.45 „Am 
îndrăgit o melodie" — emisiune 
de muzică ușoară romînească. 20 15 
Școala și viața, 21,10 Ciclul ..Pa
gini din muzica contemporană" : 
Lucrări de compozitori. polonezi. 
21.55 Muzică de dans.
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PETROȘANI 7 NOIEMBRIE: 

Parașutiștii; REPUBLICA : Podul; 
LIVEZENI : Gardianul; VULCAN : 
Moara diavolului; PAROȘENI : 
Fugarul; LUPENI : Strict , secret; 
BĂRBĂTENI : Lașul; URICANI : 
Vacanță la mare.
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