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o sarcină a întregului colectiv 
al exploatării

Unul din principalele obiective 
pentru care se întrec minerii Văii 
Jiului în întîmpinarea celei de a 
XX-a aniversări a eliberării pa
triei il constituie îmbunătățirea 
calității producției. Respectarea in
dicelui de calitate la mina Lupeni 
reprezintă o importanță și mai ma-

Analizind cauzele care au de
terminat penalizările pentru depă
șirea conținutului de cenușă, tre
buie avut în vedere că în primele 
două luni torțele și atenția colec
tivului au fost sustrase de greută
țile pe care le-a întîmpinat mina 
in realizarea ritmică a sarcinilor

Printre cei mai harnici mineri de la Aninoasa, care au fost distinși de curînd cu insigna de „Frun
ți în întrecerea socialistă" se numără și șefii de brigăzi David Ioan, Cristea Aurel, Biro Ștefan și David 
Iosif. Aceasta este o binemeritată laudă adusă muncii depuse de ei.

IN CLIȘEU: (de la stînga la dreapta) cei 4 mineri șefi de brigadă fruntași în întrecerea socia
listă.

[ Comisia inginerilor și teh- 
' nicienilor de pe lîngă comite

tul sindicatului preparației Pe-
I trila își desfășoară activitatea
‘ în strînsă legătură cu sarci- 
1 nile ce revin colectivului.
I In cadrul planului de studii 
г și cercetări s-au prevăzut o 
; serie de obiective care se află 
’ deja în curs de rezolvare:

Cu prilejul Zilei internaționale a femaii

sala

Sînt în curs de elaborare stu
dii ' privind posibilitățile de 
folosire a unui nou tip de ce
lulă de flotație pentru șlamul 
de cărbune,- un studiu asupra 
posibilităților de captare a 
prafului de la cicloanele us- 
cătoriilor și un studiu tehnico- 
economic privind folosirea 
împletiturilor conductelor, cu
relelor de transmisie din mase 
plastice.

MOISE CRĂINICEANU 
corespondent

Ședință festivă

Sîmbătă după-amiază în 
Palatului cultural din Lupeni a a-
vut loc adunarea festivă organi
zată cu prilejul Zilei internațio
nale a femeii.

Cu acest prilej tovarășa Polak 
Laura, președinta comitetului oră
șenesc al femeilor din Lupeni a 
expus conferința „8 Martie — Ziuă 
internațională a femeii".

După conferință a fost prezen
tat un bogat, program artistic dat 
cu concursul formațiilor artistice 
ale clubului din localitate și 
mația artistică a Școlii de 8 
nr. 3 Lupeni.

Asemenea adunări festive 
mai avut loc și 
ale Văii Jiului.

care s-a desfășurat festivitatea. 
Ea a cuprins numeroase poezii de 
actualitate aparținînd liricii noas
tre noi, precum și mici piese mu
zicale.

Ne-am simțit într-b mare fami
lie, am asistat la scene duioase și 
emoționante, plecînd cu impresia 
că 
n-a 
tiv 
tre
munca noastră nu 
completă.

prof. EDITH BEREGSZĂSZY 
corespondentă

inițiativa frumoasă a elevilor 
fost zadarnică și în mod pozi- 
a cimentat aceea legătură în- 
școală și părinți, fără deifcare 

poate să fie

for-
ani

au
în alte localități

artisticProgram
Elevii clasei a

.Școala generală de 8 ani nr. 1 din 
Petrila au, sărbătorit într-un cadru 
festiv Ziua internațională a femeii.

Programul artistic pregătit 
nivelul clasei, a contribuit la 
dicarea atmosferei călduroase

ѴІ-а В de la

lo. 
ri-
•n

Expoziție de lucru 
ide mînă

ale vieții 
orășenesc 

a inițiat și

Ф ФОФФФФФФ* ♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦ фффѴ ♦♦♦<♦♦♦♦♦•> ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦♦♦♦•♦♦
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦
♦

REPORTAJUL ZILEI

In cabinetul directoru
lui fabricii, inginerul Ște
fan Dumitrescu, se află unul 
dintre primii rulmenți fa
bricați de metalurgiștii 
bîrlădeni. O piesă cu li
nele imperfecțiuni, dar 
care cuprinde în oțelul 
Strălucitor întreaga pa

siune și trudă a începu
tului, întregul entuziasm 
al muncitorilor care au 
lucrat-o.

Cită 
primii 
azi, a 
tisiace
Secretul 
manțe nu stă în trecerea 
anilor, ci în perfecționa
rea permanentă a tehno
logiei de fabricație, în 
dotarea întreprinderii cu 
mașini noi, la nivelul 

mondiale, în 
necontenită a 
muncitorilor.^

deosebire între 
"ulmen/i șî zei de 
căror calitate sa- 

orice exigențăI 
acestei perfo^-

tehnicii 
creșterea 
calificării

★

In secția forjă începe 
procesul tehnologic. Aici 
se fabrică inelele de rul
menți. Ooercdia este exe-

re, deoarece din producția reali
zată de colectivul acestei exploa
tări se obțin sortimentele de căr
bune superioare pentru cocs me
talurgic.

1 aptul că in luna decembrie 
1963, comitetul' de partid al minei 
a dezbătut pe larg într-o plenară 
lărgită problemele îmbunătățirii 
calității producției, stabilind tot
odată măsuri in vederea obținerii 
unor rezultate tot mai însemnate 
pe linia respectării indicelui de 
calitate, reflectă atenția de care se 
bucură calitatea cărbunelui la mi
na Lupeni. Dar, spre a înregistra 
rezultatele scontate in realizarea 
acestui indice, se impune o preo
cupare susținută față de calitatea 
producției din partea întregului co
lectiv, din partea brigăzilor, a fie
cărui miner din abataje și a fiecă
rui muncitor care deservește insta
lațiile de transport din subteran.

Planul de măsuri a cuprins pre
vederi multiple, bine venite în ve
derea îmbunătățirii calității pro
ducției. In planul de măsuri au fost 
prevăzute sarcini atit pentru con
ducerea minei, conducerile de sec
toare și personalului tehnic de 
control, cit și pentru organizațiile 
de sindicat in vederea intensifică
rii de către brigăzile de mineri a 
alegerii șistului vizibil atit la lo
curile de muncă cît și în preaba- 
taje și punctele de încărcare, pre
cum și pentru extinderea pușcării 
selective la locurile de muncă cu 
intercalați! sterile. S-au prevăzut, 
de asemenea, măsuri pentru ex
tinderea din nou a inițiativei „Nici 
un vaqonet rebutat pentru șist vi
zibil" pentru intensificarea muncii 
politice in scopul creării unei pu
ternice opinij- t 
care neglijează 
lui etc.

Să facem o
zultatelor obținute în privința res
pectării indicelui de calitate in 
cele două luni ce au trecut de la 
începutul anului. Adevărul e că 
nici în luna ianuarie, nici în fe
bruarie, mina Lupeni nu s-a înca
drat în indicele de calitate. In luna 
ianuarie a depășit cu 
iar în februarie cu 2,4 
ma admisă de cenușă, 
o penalizare de peste 
de cărbune. Penalizarea a avut o 
influență negativă și asupfa celor
lalți Indici de plan. Astfel, în cazul 
că mina s-ar fi încadrat în norma 
admisă de cenușă, minerii lupeneni 
ar fi atins o depășire în cele două 
luni de aproape 5 000 tone de căr
bune, ar fi putut realiza numai în 
ianuarie o economie de 389 000 
lei și totodată ar fi obținut un cîș- 
tig mediu cu 22 lei/post mai mare. 
Or, penalizarea a sporit prețul de 
cost al cărbunelui cu peste trei lei 
tona și a tras după sine și dimi
nuarea Cîștlgului mediu.

de plan. S-au depus eforturi și 
drept rezultat sarcinile de plân au 
fost îndeplinite. In același timp 
însă, datorită muncii în asalt de Ia 
sfîrșitul lunilor pentru recuperarea 
răminerii in urmă din prima peri
oadă a fost neglijată calitatea.

Totodată, dacă la nivelul con
ducerii minei, Ia rapoartele șefilor 
de sectoare a venit deseori vorba 
de calitate, mai puține discuții s-au 
purtat despre necesitatea respec
tării indicelui de calitate în sectoa
re, in abataje. Chiar, dacă s-au 
purtat discuții, acestea au rămas 
discuții... fără a avea urmări directe 
asupra intensificării preocupării 
brigăzilor în vederea folosirii tutu
ror posibilităților pentru îmbună
tățirea calității producției. Așa se 
explică faptul că, atit' în, luna ia
nuarie cit și în februarie, la 
ba de calitate a producției, în 
meroase vagonete cu cărbune 
venite din sectoarele minei a 
găsit un conținut exagerat de
vizibil. Iată doar cîteva exemple: 
Intr-un vagonet provenit din aba
tajul brigăzii lui Vințe Ștefan, din 
sectorul V, s-a găsit o cantitate 
de 555 kg steril; brigăzii i s-au re- 
butat 22 vagonete de cărbune. Prin
tre brigăzile care au avut rebutate 
cîte 50—310 tone de cărbune pe 
luna februarie pentru șist vizibil 
se numără și cele conduse de Jeler 
Ilie din sectorul I A, Marton Dio- 
nisie și Ciuciu Andrei din sectorul 
I B, Praja Traian, Țănase Ștefan, 
Muszta Alexandru din sectorul П, 
Ghioancă Sabin, 
Ghioancă loan 
Szigyarto Mihai 
altele. Cele mai 
februarie le-au 
rple III — 1132 
ne; -1 В

pro- 
nu- 
pro- 
fost 
șist

împotriva ' acetona . 
calitatea cărbune-

analiză asupra re-*

1,6 puncte, 
puncte nor- 
înregistrînd 
4800 tone

Petre Constantin, 
din , sectorul III, 
din sectorul V și 
mari penalizări pe 
înregistrat sectoa- 
tone, V — ■022 ,to-

'382 Soaie, II — 33S tbne. 
De relevat .și faptul că, analizînd 
calitatea producției după sortimen
te, reiese că depășirea conținutu
lui de cenușă provine de Ia sor
turile 10—80 și peste 80 mm, deci 
Ia sorturile Ia care se poate inter
veni direct pentru alegerea șistu
lui vizibil. La sortul de peste 80 
mm, analizele de laborator indică 
un conținut de steril ce depășește 
în multe zile procentul de 40 la 
sută. Iată deci de unde provine 
cenușa !

Ce reflectă această situație ? Ea 
reflectă faptul că brigăzile, per
sonalul tehnic, conducerile sectoa
relor și chiar conducerea exploa
tării, precum și organizațiile de 
sindicat nu au perseverat în tra
ducerea în viață a uneia
cele mai importante prevederi 
planul de măsuri — urmărirea 
riică a alegerii șistului vizibil 
abataje, preabataje și punctele 
încărcare, neglijarea pușcării

I. DUBEK

Potrivit unei tradiții 
noastre noi, Comitetul 
al femeilor din Lupeni 
în acest an organizarea unei ex
poziții de lucru de mînă în cinstea 
zilei de 8 Martie.

Lucrurile de mînă pentru expo
ziție au fost pregătite din timp în 
cadrul cercurilor „Sfatul gospodi
nei" care funcționează în cartie

rele orașului Lu
peni. Expoziția 
se bucură de un 
real succes.

dintre 
din 
zil- 
în 
de 
se-
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Constructorii de rulmenți
Numai prin pa- 
aplicare a ino 
întrebuințare c 
de

primă 
forme 

de

ritmic cu 
necesară : 

de bare, 
industria

cu
Po

cutată la mașini de forjai 
orizontale. Gu ajutorul 
autocarelor și al benzi
lor transportoare, secția 
este alimentată 
materia 
oțel în 
furnizat
noastră sider.urc/ісй. înde, 
mînatici, forjorii mane
vrează cu repeziciune 
barele de oțel pe care le 
introduc în mașini. Ei se 
joacă parcă deplasînd cu 
ajutorul instalațiilor sute 
de kg. dintr-o dată. Efort 

. minim, randament spo
rit... Prin două operații 
executate succesiv la ma
șini, la intervale foarte 
scurte, se obțin inelele 
de rulmenți în stare in
candescentă. Apoi, aces
tea sînt introduse în la
minoare și de acolo adu
se la cuptoare, pentru 
a-șî face „stagiul de re- 
coacere".

Ea forjă întîlnim o ve
che cunoștință, pe mais
trul Mihai Asultanei. El 
este unul dintre cei mai 
activi inovatori gt între-

prinderii, 
nerea îp 
vației de 
sistemului
cu profil de oală, a inele
lor de rulmenți, concepu
tă îh colaborare 
maistru! Mircea
povici, rezultă o crește
re considerabilă a pro
ductivității muncii și o 
economie anuală de circa 
*,00 000 lei.

Intrebuinjînd un termer 
tehnic, am putea spune 
despre maistrul Asalta 
nei, socotind perseveren
ța și pasiunea sa, că es
te... prototipul membrilor 
colectivului acestei între
prinderi birlădene întot
deauna preocupați ca 
prin munca lor, prin con
tribuția lor la perfecțio
narea procesului tehnolo
gic să facă mai străluci
toare marca fabricii. Din

A. MIREA 
corespondent Agerpres 
nentru regiunea Iași

(Continuare în pag. 3-a)
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(Continuare în pag. 3-a)

Pentru buna lor funcționare, utilajele de la preparația din Lupeni au nevoie de 
piese de schimb. înlocuirea pieselor la secția zețaj este executată cu pricepere, de 
brigada condusă de membrul de partid Kovacs Iosif. Roata dințată pe care o contro
lează, împreună cu ortacii din brigadă,-, va contribui la punerea în mișcare a elevato
rului de mixte zețaj.



FOTBALI

i

SCHI

„CLPA РЛRINGUL"

Campionatele mondiale 
de handbal

meciul 
de pri- 
12-10. 
a fost

Cea de-a doua zi a campionate
lor mondiale masculine de handbal 
în șapte s-a caracterizat prin sco
ruri mari, victorii ale favoriților 
și o singură surpriză, în 
Islanda — Suedia, cîștigat 
ma formație cu scorul de 
După cum se șt{e, Suedia 
de două ori învingătoare la acest 
campionat, și era cotată între ma
rile favorite.

Reprezentativa R. P, Romîng a 
repurtat o nouă victorie, de data 
aceasta în dauna echipei Norye- 
0tei, pe care a Învinș-Q cc scorul 
de 18—10 (11—7). Punctele echi
pei готіде au fost marcate de 
Hnat (4), Ivănescu (3), Gruia (3), 
Otelea (3), Costache (2), Nodea, 
Mozer și Bulgara, Din echipa П01- 
vegiană ș-au evidențiat Gulden și 
Graff care au marcat fiecare cîte 
trei goluri.

Jiul Petrila a promovat 
în categoria В

ră întîrziere șe numără și încăl
zirea șălil, fie prin introducerea 
încălzirii centrale, fie prin insta
larea de sobe corespunzătoare, 
cumpărarea echipamentului șl a 
dou| prelate necesare pentru buna 
desfășurare a antrenamentelor etc- 

Dacă se va ține seama de aces
te probleme, ușor de rezolvat, și 
rezultatele vor fi bune Mai avem 
o lună pînă la prima etapă 
acest campionat deci nu e 
prea, tfrziu pentru rezolvarea 
blenrelor semnalate.

Federația, romînă de lupte
tă secția prin subvenții pentru pla
ta transportului, cazării și meșei 
în competiții.

In urma campionatului da ca
lificare, ținut în anul precedent, 
echipa do lupte libere a asocia
ției sportive Jiul Petrila a pro
movat în categoria В. E un succes 
care obligă pe sportivi să se pre
gătească cit mai bine pentru a 
face fată întîlnirilor cu echipe ru
tinate ca ! Upio Satu Mare, C.Ș.M. 
Cluj, C.S. Oradea etc. Dar în a- 
fară de aceasta un rol important 
îl are sprijinul pe care trebuie 
lă-1 acorde conducerea. urinei Pe
trila și asociația sportivă Jiul, 
șprijin care nu s-a prea simțit 
pîpă în prezent.

Printre cele mal importante pro
bleme ce se cer a fi rezolvate fă-

Unul dintre sportivii secției noastre

In ziua de IZ decembrie 1Ѳ69, 
tintirui luptător Beres Ștefan . я 
avut o more bucurie, Ba finala 
campionatului R.P.R. de juniori ее 
s-a finul in orașul Baie Mare a 
obținui locul ll la categoria grea, 
Pentru el această HncM a font 
aidoma unui maraton in materie
de lupte. A susținut w intiiniri 
din care a obținui nouă victorii 
opt prin tuș și una ia puncte, su
ferind O singură înfringere, o în
fringere pe care insă n-o va uita 
niciodată.

Celor care urmăresc întrecerile 
de lupte și Mbm din orașul ₽e- 
trila le este bine cunoscută figu
re acestui tinăr sportiv. Nu rare
ori, dtrzenia, mobilitatea, viteza, 
forța acestui luptător și porter ai 
echipei de fotbal Лиі П eu sftrmt 
admirația spectatorilor întotdeauna 
el se străduiește *d fie exemplu 
de disciplină, se antrenează cu 
perseverență spre a-și desăvtrși 
măesțria sportivă, Adeseori q fost 
dgt exemplu de modestie șt co- 
rectitudine sportivă.

Muncitorii din sectorul VIII al 
minei petrila unde Bereș Ștefan 
șste lăcătuș. II apreciază mult si

de 3 ше- 
cele trei 

cu Știința 
la Craio-

Joc ac verificare ia Octroșaol
In decurs de numai o săptărnî- 

nâ, echipa de fotbal Jiul Petrila 
a susținut nu mai puțin

I ciori de verificare. In 
j întîlnin. din care două 
! Cralovp, primul disputat
; va și celălalt la petroșani, și urmi 
j . cu Siderurgicul Hunedoara, jab 

ce a avut loc la Petrila, echipa 
a înscris 3 goluri și nu a primit 
de cît unul.

Terenul greu, plin cu apă a în
greunat mult desfășțuarea partidei 
și execuțiile tehnice, Cu toate 
acestea, întîlnirea de duminică 
de la Petroșani a fost aprig dis
putata, plină de dinamism. Cu tot 
terenul greu, jiuliștil s-au mișcat 
bine, jucătorii noi s-au încadrai, 
astfel că de la meci in meci, echi- 

este
un

! 
!

pa e tot mai omogenă. Pozitiv 
și faptul că echipa practică

LUPTE

dln 
îneă 
pro-

aju-

(ta meseria? și ca sportiv și elev 
in clasa a IX-a la Псои) serai. 
Deed numai după doi ani de cînd 
practică luptele e cuaertț locui dai 
pe tară la juniori este un lucru 
cur-,ascut, pufini au aliat însă des
pre plăcerea lui pentru muzică, 
vizionarea de spectacole, expoziții 
9i muzee. In camera se șe află o 
bibliotecă сц peste WO volume 
pe care le-a cumpărat împreună 
cu tatăl sqy, maistru minier ia mi
na Petrila st cu tratele »«u Martin, 
Si el luptător,

Conștiincios, participă /a antre
namente cu regularitate, iar în în- 
treceri luptă cu dîrzeme pentru 
victoria echipei, in anul acesta a 
tost selecționat în iotul R.P.R. in 
viitor, succeselor de oină acum W 
se vor addupo cu siguranță altoie, 
Dar pentru aceasta trebuie muncă 
intensă si continuă,

GRĂJDAN GRICORE 
corespondent

———- e . --лея ===s

VOLEI Știința Petroșani pe primul
Judnd din nou pe teren propriu, 

echipa studenților din Petroșani a 
repurtat o nouă victorie, menii- 
nîndu-se astfel pe locul I în cla
sament. Victoria a fost obținută 
în dauna echipei Știința Brașov 
Meciul dintre cele două echipe a 
fost de bun nivel tehnic- Localnicii 
au jucat bine si, mai ales în. pri
mul șet, au făcut o adevărată 
demonstrație, Oaspeții au presen- 
tat o echipă de mare luptă și s>ou 
dovedit buni în apărare, reușind 
«a pună la grea Încercare echipa 
locală, mai ales în setul П clnd 
de fapt, au condus maioritatea 
timpului.

Medul începe îp nota de supe
rioritate a echipei locale, care 
joacă aproape fără greșeală. Toți 
membrii echipei joacă bine. în 
șpețîal Cojpcaru, care de altfel. 

fotbal modern. în viteză, cu des
chideri lungi pe extremă, astfel 
Că din două trei pase atacul a- 
junge în careul advers. Spre deo
sebire de prima parte a campio
natului, In prezent, acțiunile de 
atac se încheie cu șuturi puternice 
și precise la poartă. In decursul 
partidei atacul a tras multe șuturi 
la poartă din care circa 20 pe spa
țiul ei. Reintrarea lui Crăciun pe 
postul de half, face ca echipa să 
domine mijlocul terenului, avînd 
astfel în permanentă inițiativa, iar 
deschiderile lui precise, creează 
atacanților multe ocazii de gol, 
Percmeecu s-a dovedit mai bun pe 
postul de extremă stingă decît in 
centrul liniei de atac. El este de 
fapt și autorul primului gol, scor 
cu care м-а și încheiat repriza 
l-a-

Repriza a doua se desfășoară 
tot în nota de superioritate a gaz
delor care de altfel mai înscriu 
două goluri prin Casandra, Golu
rile sînt rezultatul unor acțiuni 
frumoasa, bina gîndite. Mingea j-a 
fost pusă ca pe „tavă" lui Ca- 
șandra care nu a avut altceva de 
făcut decît să o introducă în poar
tă, Pîerzînd cu 0-3, craiovețiii nu 
s-au putut revanșa de înfrângerea 
cu 4-1 suferită pe teren propriu.

De-a lungul înlîlnirii, Jiul a fo
losit următorul lot de jucători ■ 
Gram, (Zamfir), Nlcoară, franc. 
Serban (Peteanu), Cazan, Crăciun, 
(Ciutac). Dumitriu III, Martinovlci, 
Șlefănescu, Libardi, (Casandra) si 
Peroneșcp.

ГОИ(Ж

„Cupa 8 Martie*
Echipele feminine de popice ale 

asociațiilor sportive Minerul Lu- 
peni, Minerul Vulcan și Paringul 
Lonea s-au întrecut în cadrul unui 
concurs dotat cu „Cupa 8 Martie", 
întrecerile au fost aprig disputate
și au venit să confirme din nou 
forma buna a jucătoarelor de la 
Minerul Lupeni, Echipa dm Lupani 
a Șî cîștiqat de altfpl detașat în
trecerea. cucerind cupa pusă în 
joc, Locurile următoare au fost 
obținute de Minerul Vulcan Șl Pa- 
rîngul Lonea.

Liderul învins la Vulcan
Іц .Cadrul campionatului Văii 

Jiului, la popice, Paringul Lenea 
O jucat la Vulcan cu Minerul din 
localitate. Liderul juca îp depla
sare eu . a doua pretendentă la 
titlul de campioană. întrecerea a 
fost dirză. Dacă îp prima zi. Udă
rii conduceau, în cea de-a doua 
cu cedat treptat pasul fiind pînă 
la urmă învinși ou peste IOD de 
lemne doborîte. Deși învinși. )o- 
nenil continua să conducă în cla
sament.

a fost „omul zilei". Atacurile lui, 
alătol de cele ale lui Stelea, Gor- 
novleeanu st Cibu au fost- în ma
joritatea sasurilor imparabilg, Se 
remarcă, de asemenea, jocul bun 
al celor doi ridicători ; Șchiop i 
ți Horincaru care au muncit mult 
Șl au servit cu mingi Utile ata
cul. Un fapt îmbucurător este buna 
funetionaro a blocajului și atenția 
cu caro acesta a fosț dublat de 
fiecare dată, Setul ia sfârșit cu 
scorul de ItF-6 Setul al doilea, 
are 0 desfășurare та;- pasionantă 
Localnicii iși subestimează adver
sarii. jueînd mai puțin atenți. Bra
șovenii luptă mult și reușesc să 
conducă aproape tot timpul, Ei 
sînt egalați însă la 11 și de aici, 
jucătorii din Petroșani py mai gre- 
șese, cistigînd cu 15—11.

Ultimul set, deși a fost eîștigat

In zilele de 7—8 martie a-a des
fășurat pe pîrtiile de pe masivul 
Paring un concurs de schi dotat 
cu „Cupa Paringul". Concursul a 
fosț organizat da asociația sporti
vă Paringul Petroșani. Au luat 
parte peste 40 de concurenți din 
diferite asociații din Valea Jiului, 

precum și de la Siderurglstul Hu
nedoara, Timpul frumos, ptrtia ex
celentă, au permis o desfășurare 
optimă a concursului,

REZULTATE TEHNICE I Cobori- 
re seniori, 1800 m, diferență de 
nivel 420 m; 1, Lazăr Victori 2. 
Acs Alexandru; 3, Jejak Ladislau, 
toți de la Paringul Petroșani. 
Juniori aceeași piritei I. Bîrlida 
Dumitru — Paringul Petroșani; 2. 
Velovan Gheorghe — Minorul Lu
pani; a. Nieoară Constantin — Pa- 
ringul Petroșani. Senioare 1 508 m,. 
diferență de nivel ЭОО m ; 1, Po
terii Virginia; 2, Denga] Utte, am
bele de la Paringul Petroșani. 
Junioare aceeași pirite i 1, Stan- 
cin Rodiea - Paringul Petroșanii
2. Sicht Ana — Minorul Lupanii
3. PavJieels Viorica — Paringul 
Petroșani, Slalom uriaș seniori 
1000 m 20 porții 1. Acs Alexan
dru; 2, Lazăr Victor, ambii de la

Campionatele regionale ale școlilor 
medii și profesionale

Paralel cu „Cupa Paringul". m 
zilele de 7 și 8 martie a avut loc, 
tot pe masivul Paring, etapa re
gională a campionatului republi
can școlar la șehi. Au participat 
Ѳ0 de concurenți din cadrul șeeli- 
lor din regiunea Hunedoara,

Redăm mai jos probele și pe 
primii trei clasați. Coberîre băieți 
același traseu ca la ,„Gupa Pa
ring" : 1. Bîrlida Viorel — Școala 
profesională Petroșani,- 3. Ѵеіоѵад 
Gh. Școala medie Lupeni; 8. 
Nlcoară Constantin — Școala me
die Petroșani. Fete 1200 mii. Ștan- 
ciu Rodiea — Școala medie Lo
nea: 2. Sicht Ana Școala me
die Lupeni; 3. Pavlieek Vlpriea 
Școala profesională comerț Petro
șani; Fpnd 5 Rm băieți I 1. Crai
nic Gh. — Șeoaia profesională Pe- 

I troșani; 2. Mariș TIberiu —- Sepals

---------------

loc In clasament
la 12, a avut o desfășurare mai 
liniștită de cit precedentul. Lo
calnicii condup iy început detașai ■ 
6-3, 9-3, De la acest scor, cîtevâ 
greșeli iac ca tabela dp marcaj 
să indica egalitate (Ѳ-9) ți ghîar 
superioritatea brașovenilor (9-JOț 
in continuare, localnicii sînt mai 
ațenti Și termină setul cîștigători 
la scorul de lfb=12.

Arbitrajul lui Gălpjanu N- din 
București, secondat de Purică D. 
din Petroșani a font bun

In deschidere la aceri meci, pi 
lecțroputere Craiova laț cărui te
ren este suspendat; a învins pe 
Minerul Baia Mare cu scorul de 
3—1 (15-12; 14-16; 15-5; 1540). 
Meciul a fost foarte bine condus 
de N. Mateeșcn (București)-

ТАЩТ’ NirOLAE 
corespondent

Paringul Petroșanii 3, Tonei Har
man — Siderurgiștul Hunedoara- 
Juniori aceeași pîrtie; f, Bîrlida 
Dumitru — Paringul Petroșani; 2. 
Marinescu Gheorghe — Minerul 
Lupeni» 3, Nieoară Constantin — 
Paringul Petroșani. De menționat 
timpul bun realizat de Juniorul 
Bîrlida Dumitru pe aceeași oîrtie 
cu seniorii, Slalom special seniori 
300 m 42 porții 1. Acș Alexandru
— Paringul Petroșani; 2, Botearm 
Cornel — Știința LM.P.i 3, Tonei 
Herman — Siderurgiatul Hunedoa
rei Juniorii 1, Bîrlida Dumitru — 
Paringul Petroșani; 2. Marinescu 
Gh, =" Minerul Lupanii 3, Nieoară 
Constantin — Paringul Petroșani 
Senioarei 1. Peterfi Virginia! 2, 
Pengel Uite, ambele de ia Parin
gul Petroșani. Junioare 280 m 30 
porții 1. Stanciu Rodiea — Parln- 
guj petroșanii 2. Sicht Ana — Mi
nerul Lupeni; 3. Gyftrgy Victoria
— Școala medie Petroșani Com
binata pe trei probe i Aes Alexan
dru (seniori). Bîrlida Dumitru (ju
niori); Sunete Rodiea (junioare), 
peterfi Virginia (senioare),

Locul I pe echipe a fost ocupat 
do Paringul Petroșani care a cu
cerit astfel cupa pusă în joc.

medie Hunedoara; Vișan loan — 
Școala profesională Hunedoara; 
Fond 3 km fete: 1. Saru Maria;
2. Jurca Olga,- 3. Șorocșik Brigitte
— toate de la Școala medie Vpl-
can; Ștafeta 3X5 km băieți; 1.
Școala medie Vulcan; 2. Școșla 
medie Hunedoara; Ștafeta 3X3 Rm 
iete i Școalș, medie Vulcan, Sla
lom special: Juniori 300 m 42 
porți: 1. Bîrlida Dumitru — Școala 
profesională Petroșanii 2, Marines
cu Gh. — Școala medie Lupeni;
3. Nieoară Constantin ȘcoaJq 
medie Petroșani; Junioare 250 m 
38 porți i 1. Stanciu Rodiea -~ 
Școala medie Lonea; 2. Sicht Ana
— Școala medie Lupeni; 3. Gydrgy 
Victoria — Șeoaia medie Petro
șani.

La Șifîrșițul concursului, elevilor 
clasați Pp primele 3 locuri li ș«au 
împărțit premii constînd din mate
rialo sportive șj diplome.

ANDKBI ANGER 
corespondent

^p=©=-

Desohideraa festivă 
a Spartachiadel republicana

Sîmbătă și duminică npj asociații 
sportive din Valea Jiului an orga
nizat deschiderea festivă a Sparța- 
chiadei republicane. Printre asocia
țiile eațe au organizat asemenea 
deschideri se numără Minerul Ані- 
noasa, știința I,m.p, din Petro
șani, Energia și T-C,M,B Paroșepi 
și altele, Cu acest prilej s-a pre
lucrat și regulamentul Șparțachla- 
dei republicane. Jeri a avut lpc 
deschiderea festivă și }a Uzina d? 
reparat utilaj minier din Petroșani. 
Pînă jn prezent 25 de asociații 
sportive din Valea Jiului au orga
nizat deschiderea festivă a Șparțț- 
ehiadei republicane-
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„№1 ийі grila RUH 
tilltilt pt ним ІцнГ

«ierul „Steagul ?oiu" nr-. 4447 
4 februarie, cu titlul de mai 
a apărut un articol care sem- 
diferițe deficiente în legătu- 

calitatea unor construcții

ІП 
din 
sus, 
nala
ră CU 
la Lupeni.

După apariția materialului, can- 
ducerea șantierului a organizat o 
consfătuire cu teti. maiștrii și șefii 
dg brigăzi în cadru) căreia s-au 
analizat deficiențele semnalate, 
stabilin<l,i,se masyri pentru întări
rea controlului calității lucrărilor 
executate. Totodată, serviciul 
C.T.C. din cadrul grupului de 
construcții Și diriginții de șantier 
vor face controlul calității lucră
rilor pe toate fazele de operații, 
fiind ajutați în această acțiune 
de maiștrii loturilor respective

ea

a primit un 
Aici au fost 

brigăzi de zi- 
dulgheri.

i.tmic de

„Oo siaj pe... laaâ
După apariția articolului cu titlul 

de „Un etaj pe.„ lună", lotul de 
construcții Aninoase 
ajutor mai susținut, 
repartizate încă trei

^Ăl«tri, o brigadă de 

așigurat transportul 
rămidă, de fîșii, mortar și do 
ton. îneîț acum sa ridică... 
otaje pe lună.

s-a
Că’ 
be- 
tr»i

Hephare fiți te mtltî
Pînă acum redacția nu a primit 

răspuns la articolele critice apărute 
în cursul lunii februarie; „Este 
necesară o nouă -.pale de aceea la 
depozitul „Combustibilul11, „Funcțio
narea centralelor termice — la ni
velul cerințelor „Transportul în 
comun poate fi îmhunălățit” .Prin 
magazinele de la periferie- ' Oarg 
tovarășii din conducerile unităților 

Sjeșpective nu Știu că sînt OBLI
GAȚI să răspundă în semnalele 
critice ale ziarului, arătînd ma
surile lyate peptru Îndreptarea 
lipsurilor? Șe așteaptă deci răs
punsuri și măsuri,

------ —-----

După 120000 kilometri».
stagnări. Zi și 
bunți sau rea, 
pleacă dueînd 

călători și zeci

Activitatea în transportul fero
viar nu cunoaște 
noapte, pe vreme 
trenurile sosesc și 
Ja distante mii de
de mii de tone de mărfuri. Mun
citorii ceferiști din ramura mișca
re. tracțiune și vagoane se stră
duiesc ca trenurile șă fiu primite 
si expediate conform orelor dip 
grafic.

La depoul de locomotive din Pe
troșani ca si la celelalte unități 
din complex se muncește de zor. 
Odată cu ivirea zoriloi deși nu șe 
întrerupe nici în cursul nopții, for
fota din depou se intensifică.

La alimentare, locomotivele se 
succed unele după altele, în re
miză, meseriașii caută să termine 
Ultimele reparații Înainte ca loco
motivele să fie puse la dispoziția 
stației, iar în atelier se muncește 
de zor pentru ca locomotivele ce 
sînt la reparații sau la 
fie redate circulației 
prescris

...Pe placa de întors 
pariția silueta masivă 
tivei 1501079. După ce
întoarsă și oprită coloana de apă, 
din marchiză coborîră mecanicii 
Coiocaru Ioan și Gheorghe Jpan. 
fipb supravegherea revizorului de 
locomotivă Ciupgan Joan, cei doi 
începură să facă revizia amănun
țită a părților componente ale lo
comotivei. Pe partea cealaltă a 
locomotivei, fochiștii Sîrbu Nieo- 
lae și Țentea Constantip făeeau 
împreună ungerea mecanismelor.

Intre timp, mecanicul Cojeearu 
în eepu o discuție, 
fgșț întreruptă doar 
pe înainte.

E mei cu sper 
lipi obișnuit

spălare să
timpulîn

făcu a- 
lOfQfflO-

iși
a
aceasta fu

care parcă a 
CU țîteva gli-

munca ÎB 
de mult

Bobinatorul 
Bercea Ioan de 
la S.R.E. Vul
can este mult 
apreciat de co
lectivul în ca
re muncește 
pentru calitatea 
reparațiilor ₽ 
xeeutate. Nu 
încape îndoială 
că și rotorul 
ce sg vede în 
clișeu a încăput 
pe mîini bune,

Constructorii de rulmenți
(Urmare dm pag. I-a)

Iți eonii- 
lor în sec- 
de aseme ■

1953, cînd a intrat în funcțiune 
întreprinderea, aproximativ 300 de 
inovatori și rajionalizatori ou de
pus ia cabinetul tehuii, 1 400 pro
puneri de inovații- Cele mai va
loroase dintre efa au foșț aplica
te, adunind pînă azi economii în 
valoare de 19 milioane, fai.

★

Inelele de rulmenți 
nud drumul prelucrării 
țiq strungărte, utilată, 
nea, pu mașini de înaltă tehnici
tate, hțuiți dintre muncitorii de 
aici au învățat să execute cite 7 
șj g operații. Nicolae Cazacii. Ion 
bungu ș| alții au fn muncă o deo
sebită precizie Șl siguranță. Ade
seori lingă e| vin tineri, cărora 
experimentalii strungari le împăr
tășesc din „secretele" profesiunii.

In această secție am întîlnit pe ș/.., nu mai intră 
dispecerul principal, inginerul me
canic Constantin Gonea, lăcătuș 
în fabrică pînă mai acum cfțiva 
ani, care ne-a vorbit cu mîndrie 
despre calitatea produselor între- 
prinderii bîrlădene,

— Rulmenții fabricați de nei

ceiaeem acest rueru și nu avem 
regreta. In doi poți efectua mai 
repede o reparație ivită în timpul 
reviziei și poți totodată să observi 
anumite defecțiuni pe care de unul 
singur le-ai trece cu vederea. A- 
eeșt lucru ne scutește de anumite 
neplăceri pe parcurs.

— Noi acordăm mare atenție 
pregătirii locomotivei înainte ca 
sceneta să placa la drum, intră în 
vorbă mecanicul Ghenrgha lean, 
La capetele de secție procedăm 'a 
fel. Buna întreținere și efectuarea 
micilor reparații imediat după ivi
rea defecțiunilor, fac ca locomoti
va să nu mai intre In depou pen
tru efectuarea reparațiilor șl șă se 
reducă la maximum imobilizarea 
locomotivei. Toate acestea au fă- 
cut ca brigada de pe aceașță io, 
comotivă să obțină o realizare pu
țin obișnuită în depoul nostru ; a 
parcurs peșțe 120 000 km. fără nici 
o reparație, Prin aceasta depoul 
nostru а obtinut o ecppgijiig de 
peste 21 000 lei. adică atît cît ar 
fi costat reparația R.R.D. după 
parcurgerea a 60 000 km. In ace
lași timp au fost înregistrate lună 
de lună însemnate economii de 
combustibil ce varjajă între 2Q-- 
25 tpne lunar, datorită rumorcării 
trenurilor cu tonaje sporite ei bu
nei întrețineri a

■Pupă puțin 
1ȘQ1079 fu pusă 

. tiei și Se puse, 
vi nd de aproape 
țivă aj impresia că a sosit de Ia 
atelier doar de cîțeva șăptămlni 
îi од cu doi ani în urmă, ara est0 
de bine întreținută.

1. GRIS AN 
corespondent 

locomotivei.
timn locomotiva 
la dispoziția șta- 
în mișcare Pri- 
șceastă locoma-

sjnt utilizați cu Succes în întrea
ga fa/ă, ne spune el, Ei stnt, de 
asemenea, livrați in pește 20 de 
țări ale lumii.
nrimit scrisori

De pretutindeni am 
de mulțumire...

★

de mont®/ Ș| (ton-

cei o deosebita atenție șt 
Căci aici flecare тип
ов o piesa de rulment 
mina liberă suferă, pa 

ochiului, Și toț aici este 
strîngînd între degetele

fn atelierele
trol toată lumea poartă mănuși- 
Apeși amănunt vestimentar ar pu
tea părea, unui neavizat. cltCpt 
excentricitate. Dar nil 1 Relatăm 
acest .amănunt pentru a da citito
rului o imagine a ceea ce cons
tituie mutica în aceste șeptoare, 
care 
pricepere, 
citer știe 
atinsă cu 
și lumina 
știut, că, 
neprotejate de mănușă, doar o cli
pă, o bilă de rulment,, aceasta țși 
modifică temperatura, sg dilată 

ia locul ei Ungă 

iivreazâ impor- 
rulmenți; de di-

celelalte.
Zilnic iahrica 

tante cantități de 
verse tipuri, necesare tractoarelor,
Și altor mașini agricole, diferite
lor utilaje, vagoanelor de cale Se
rată, locomotivelor Diesel-electrice, 
navelor. Inginerul șei Petre Ba
dea ne furnizează eîtevg date șem* 
nificalive: țn comparație au anul 
iQâO, producția globală p creșeut 
astăzi de peste 3 ori, iar produc- 
tivitettea muncii de 3,3 ori I față 
de acum 11 ani, prețul de cast la 
fabricarea unui kg, de rulmenți S’« 
redus de peste fd ori-

Respectarea indicelui de calitate — 
o sarcina a întregului colectiv al exploatării

(Urmare din pag- l-a)

decembrie a 
> sectoare sft 

de măsuri 
intensificării 

de )a fiecare 
alegerea șiș-

Igcțive, Plenara din 
cerut condueerilqr de 
întocmească planuri 
concrete fn vederea 
preocupării brigăzilor i 
loc de muncă pentru 
tulul vizibil. Or, adevărul o că la 
cele mai multe sectoare nu șe mal 
știe nimic de aceste planuri.

La mina Lupeni există toate po
sibilitățile pentru îmbunătățirea 
calității producției, pentru respec-

ANUNȚ
Aiellerol ile zona (. f. R. Pohosani 

ANGAJEAZĂ IMEDIAT
2 lâcâiuți de reparație a vagoanelor

— 2 lotuși de reparație utilaje
— 1 scutier (reparație scule)
— 1 turnător
Condițiile de salarizare sînt în conformitate cu 

prevederile indicatorului tarifar în vigoare.
Cererile de angajare se vor depune la sediul Ate

lierului de zonă 0, F R. Petroșani,

vorbă eu
Bfwlea

Miclea loan din sec- 
minai Lenea, rămase 

pe ginduri, înainte de

de 
de

dezbaterii eifre- 
1964, cgleetivul 
angajat să ex- 
eărbune peste

Agitatorul 
tor») IV al 
clteva clipe 
a deschide vorba-

- Ce Si Vă spun,., munca 
agitator e prima mea sarcină 
partid pe care am primit-o. Nu-i 
ușor să fii agitator într-up fron
tal unde lucrează diferiți munci
tori, îmi spunea secretarul organi
zației de partid. Intr-adevăr, aceas
ta e o sarcină de mare răspundere 
pentru cel căruia îi este încredin
țată.

Agitatorul Miclea loan, miner 
cu o înaltă calificare profesională, 
simte un fel de greutate în a vorbi 
despre el, nu-i place să se laude. 
Ii pare ceva de la sine înțeles că 
trebuie să ducă muncă politică în 
sinul brigăzii, să mobilizeze pe 
fiecare ortac să-și aducă din plin 
Sportul la sporirea continuă a pro
ducției de cărbune.

— Cu prilejul 
lor de plan pe 
sectorului IV s-a 
tragă 2 000 tone 
prevederile planului de producție, 
să realizeze e productivitate 
cel puțin două tone cărbune pe 
post. In cadrul acestei ședințe și 
minerii din brigada noaștră ș-ди 
angajat să dea în cursul acestui 
an 1000 tone cărbune peste plan 
ș) să depășească simțitor randa
mentul planificat.

Ca agitator Miclea Ioan, a cău
tat ș< dșsfășgare o muncă poli
tică susțipută de popularizare a 
angajamentelor în rîndurile mun
citorilor din brigadă, să-i mobili
zeze în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor d« producția. Astfel, a- 
giiatorul Miclea loan a organizat 
periodic convorbiri cu tovarășii 
săi de muncă pe teme legate de 
organizarea maj temeinică a pro
cesului de producție, folosirea în
tregii capacități de producție a u- 
tilajeior. Ijnțr-una din eenvorbirile 
avute, tovarășul Miclea a 
ortacilor 
depiinirii 
producție 
gitatorul, 

de

cărbune, 
întrecere, 
fiecare zi 
164 tone

I

vorbit 
săi despre jmpprțanța în- 
ritmice a planului de 
In acest an, spunea a- 
brigada noastră trebuie

să dea 58 000 țone de 
plus angajamentul de 
Aceasta înseamnă că îp 
avem de dat cel puțin 
de cărbune. Ritmicitatea produc
ției depinde în primul rînd de noi, 
de felul cum ne organizăm și fo
losim timpul de lucru- La noi în 
brigadă, a continuat agitatorul, mai 
avem unii tovarăși ca Mateșan 
Amos, Miclea Nîcolae si Qlteanu 
Vasile, care în anumite perioade, 
cînd condițiile de zăcămînt îngreu
nează activitatea brigăzii se eschi
vează de la lucru, caută, M obțină 
învoiri sau scutiri medicale. In 
rîndurile noastre mai avem țava> 
răși care în zilele de plată și a-

ca realiza- 
întocmit în 
preocupare 

minei, a

tarea normei de cenușă, in acest 
sens este însă necesar 
rea pianului de măsuri 
acest scop aă devină o 
a Întregului colectiv al 
fiecărui miner, maistru, tehnician 

inginer, Pentrți a ajunge aici 
PSte necesar ca odată eu elabora
rea celor maj eficiente păsuri teh- 
nico-grganizatqriee să se desfășoa
re o susținută muncă politică de 
la om Ia om de către organizațiile 
de partid șl sindicat in rîndul în
tregului colectiv al minei.

agitatorul 
Ioan

vans ne îngreunează munca prju 
faptul că nu vin la șut șl pătează 
onoarea brigăzii, care de luni de 
Zile șe situează le loc de frunte 
în întrecerea socialistă pe sector. 
Tovarășul Miclea Aurel III. de e- 
xemplu, trebuie șă lichideze cu 
nemetivatele. In luna trecută el a 
pierdut 476 lei pentru o zi iipșă 
de la lucru.

Agitatorul Miclea loan consta- 
tind că în brigada lor se mai ma
nifestă și alte cazuri de indiscipli
nă a stat de vorbă cu oamenii 
saoțînd în relief faptul că nefolo- 
sirea din plin a celor 480 de mi
luite duce la periclitarea îndepli
nirii sarcinilor de producție, Prșpt 
urmare, cazurile de abateri de la 
disciplină au fost lichidate.

Munca politică desiășurată de 
agitatorul Miclea Ioan a contribuit 
la intensificarea eforturilor mine
rilor și implicit, la realizarea pla
nului și а angajamentelor de în
trecere. Pînă în zilele trecute, mi 
nerii din frontalul 504 au extras 
mai bine de 700 tone de cărbune 
pește plan și au realizat o pro
ductivitate de pînă la 8 tone căr
bune pe post, față de 5,49 tone 
planificat. Minerii aeestei brigăzi 
nu s-au oprit aici. Cu toate că 
în luna februarie lucrările B-au 
mers așa curg trebuie din cauza 
condițiilor grele de zăeămînt, bri
gada și-a reînnoit angajamentul, 
spurindu-l la 1 500 tope cărbune, 
din care pînă la 23 Aug«șț va ex
trage cel puțjn 1 000 tQUg de căr
bune.

Angajamentul luat, spunea to
varășul Miclea loan, estg pe d®plm 
realizabil. In brigadă avem mineri 
vrednici ca Matei Rusu, Maxim 
Jean, Clamha Iosif, Bîzgan Gheor- 
ghe, Pișok Gherașim șl alții sare 
muncesc cu însuflețire pentru ce 
angajamentul luat șă fie tradus în 
fapt.

1] martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,16 Dansuri țje estradă, 
8,58 Scene din operete, 10,03 Tea
tru la microfon : „Așa s-a căliț o- 
țelul'' de Nikolai Ostrovski, 12,15 
Lecția de limba franceză. Ciclul I 
(reluarea emisiunii din Ю martie), 
12,30 Din muzica popoarelor, 13,10 
Muzică ușoară romînegșcă. 14.30 
Roza vînturilor, 15,00 Melodii 
populare din Banat, 15,20 Muzică 
din operetele „Dragoste de țigan" 
și „Contele de Luxemburg" de 
Fragz Lehar, 16(10 Melodii de es
tradă, 17,30 Din colecție „Patria 
noastră*’ t „Rapsodie în Oaș" de 
M- Negulescu, 18,30 Program mu
zical pentru evidential ÎB întrece
rea șocialistă, 19,40 Program de 
rorpanle, 20,40 Lecția de limba 
rusă. Ciclul Ц, 20,55 Din creația 
CQmpgzițpruluj l°n ’ Croitoru, 21,20 
Copcert de estradă- PROGRAMUL 
JL 8,3P Sumarul presei centrale, 
8,40 Cîntece patriotice, 9,03 Muzi
că pppulară, 9,30 Muzică ușoară, 
10,28 Coruri și dansuri din ope
rete, 11,30 Melodii populare, 12,05 
Arii din opere, 12,30 De toate 
pentru toți (reluare), 13,40 Muzică 
ușoară interpretată de Trio Armo
nia și Dorel Livianu, 14,00 Cîntece 
și jocuri populare, 14,30 Muzică 
ain operete, 15,30 Muzică ușoară, 
16,00 Interpreți de muzică popu
lară, 17,10 Arii din opere interpre
tate de mezzosoprana Zenaida 
Pally, 18,30 Lectură dramatizată: 
„Eugenie Grandet" de Balzac, 19,30 
Lecția de limba engleză. Ciclul I, 
19,45 Muzică ușoară romînească, 
20,15 Școala și viata, 21,10 Actua
litatea muzicală, 21,55 Muzică de 
danș,

_ = 0^_
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PETROȘANI 7 NOIEMBRIE: 
Pași spre lună.- REPUBLICA : Pe 
Dpnul liniștit seria Ш-а,- LQNgA : 
Agrafa albă; LIVEZENI : Caboti
nul; VULCAN: Mila regească; 
PAROȘENI : Moara diavolului; 
LUPENI : Viată fără chitară; BĂR- 
BĂTENT; Secerișul Yerde; URi- 
QANI: Cartouche,



Grave incidente în Cipru

omorîți, iar 34 grav 
de poliție britanice 
locului au fost în- 
cu puternice focuri

NICOSIA 9 (Agerpres).
Grave incidente între ciprioții 

greci și ciprioții turci au avut loc 
din nou, în orașele Paphos, Larna
ca, Famagusta, Ktima și Nicosia. 
Un grup de ciprioți turci a des
chis din turnul unui minaret din 
Paphos un puternic foc de arme 
automate asupra ciprioților greci 
aflați în piața orașului. 7 ciprioți 
grdei au fost 
răniți. Forțele 
sosite la fața 
tîmpinate tot
de arme automate, fapt ce a de
terminat o ripostă din partea poli
tiei britanice.

In urma incidentelor generalul 
locotenent P. S. Gyani, observa
torul personal al secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, în Cipru, 
însoțit de ministrul de interne al 
Ciprului, Polvkarpos Ghiorghadys, 
a plecat duminică pe bordul unui 
elicopter la Paphos. In urma con
vorbirilor avute cu reprezentanții 
celor două comunități, în oraș a 
fost restabilită liniștea.

Un purtător de cuvînt al guver
nului cipriot, anunță agenția Fran
ce Presse a făcut cunoscut du
minică că guvernul cipriot va 
lua toate măsurile necesare pen
tru a instaura ordinea pe insulă.

★

NICOSIA 9 (Agerpres).
Ziarele grecești din Cipru au pu

blicat ieri comunicatul Ambasadei 
U.R.S.S. în Republica Cipru în le
gătură cu telegrama trimisă la 25 
februarie, de vicepreședintele Ci
prului, Kuciuc, președintelui S.U.A. 
Johnson, guvernelor Angliei, Gre
ciei, Turciei, Consiliului de Secu
ritate I 
O.N.U. 
gramă 
adresa 
mă. că 
acordul 
rian cu Republica Cipru în sco
pul transportării de arme, echipa
ment militar și de personal în Ci
pru. Kuciuc se adresează în tele
gramă către țările occidentale cu 
chemarea de a opri, „pînă încă

Conferința de presa 
a președintelui Johnson 

i

apărut,
un an

atacu-

nu este tîrziu", „pătrunderea arma
tă comunistă".

Ambasada U.R.S.S. arată că co
merțul reciproc avantajos între 
Uniunea Sovietică și Cipru se dez
voltă cu succes pe baza acordului 
comercial și de plăți, încheiat în 
decembrie 1961, adică cu mult 
înaintea evenimentelor tragice din 
Cipru, create în mod artificial din 
afară, iar problema încheierii unui 
acord privitor la traficul aerian di
rect Moscova—Nicosia a 
de asemenea, cu aproape 
în urmă.

In comunicat se arată că
iile arătate mai sus urmăresc ca
lomnierea politicii iubitoare de 
pace a U.R.S.S, și poziția principia
lă a Uniunii Sovietice față de eve
nimentele actuale din Cipru. Ele 
urmăresc, de asemenea, scopul de 
a distrage atenția opiniei publice 
de la cauzele adevărate ale încor
dării din Cipru.

Poziția Uniunii Sovietice, se a- 
rată în încheierea comunicatului, 
a fost expusă cît se poate de clar 
în cunoscutul mesaj al șefului gu
vernului sovietic, N. S. Hrușciov, 
către șefii de state și de guverne 
ale S.U.A, Angliei, Franței, Gre
ciei și Turciei, mesaj care este 
pătruns de o îngrijorare sinceră 
pentru soarta Republicii neutre a 
Ciprului și care conține propuneri 
constructive, menite să contribuie 
Ia solutionarea problemei cipriote

WASHINGTON 9 (Agerpres).
La 7 martie, la Casa Albă, a 

avut loc o conferință de presă 
la care președintele Lyndon John
son a răspuns la o serie de între
bări în legătură cu diferite pro
bleme externe și interne. Refe- 
rindu-se la problema relațiilor co
merciale cu Uniunea Sovietică, 
președintele a spus că „Statele 
Unite ar fi bucuroase să explore
ze posibilitatea unui acord comer
cial pe termen lung" între 
și S.U.A.

Președintele Johnson a 
trebat dacă consideră că
dorit să aibă o întîlnire cu N. S. 
Hrușciov, El a răspuns că în pre
zent, menține un contact suficient 
cu șeful statului sovietic și că 
fi bucuros să se întîlnească 
acesta cînd se 
apărut probleme 
fie discutate în 
niri personale.

In ce privește Vietnamul de 
sud, președintele S.U.A. a decla
rat că, pe baza recomandărilor ce 
vor fi făcute de ministrul apărării.

U.R.S.S.

fost în- 
este de

va 
cu 
au 
să

va dovedi că 
care ar fi bine 
cadrul unei întîl-

McNamara, și de generalul Max
well Taylor, șeful comitetului mixt 
al șefilor de stat major ai ar
matei americane, Statele Unite vor 
trimite, dacă va fi nevoie, noi uni
tăți în Vietnamul de sud. El a 
afirmat că retragerea anumitor u- 
nități americane din Vietnamul de 
sud nu constituie nicidecum, un 
indiciu al unei scăderi a intere
sului pe care Statele Unite îl 
poartă Vietnamului de sud. Pre
ședintele și-a exprimat dorința de 
a se întîlni cu generalul de Gaul
le în vederea rezolvării divergen
telor exist'ente între Franța și 
S.U.A. El a anunțat instituirea unui 
nou organ intera’merican menit să 
promoveze aplicarea planului „A- 
lianța pentru progres" în America 
Latină.

Johnson a mai răspuns la între
bări referitoare la efectele pentru 
economia americană a măsurii de 
reducere a impozitelor, precum și 
la desemnarea candidaților demo- 
crați la postul de vicepreședinte 
al S.U.A.

©------------------

franceze.

Discursul lui H. Wilson

lucrări- 
a Uniu- 
organi- 

africane
Lucrările

Lucrările conferinței 
afro-malgașe

DAKAR 9 (Agerpres).
La Dakar se desfășoară 

le conferinței la nivel înalt 
nii Afro-Malgașe. Această 
zație grupează 14 state 
foste colonii
conferinței sînt secrete.

Deși orașul în care se 
ră conferința este pavoazat festiv, 
iar ziua deschiderii conferinței a 
fost declarată în Senegal zi de 
sărbătoare, observatorii remarcă că 
dispoziția unora dintre participan- 
ți nu este cîtuși de puțin festivă. 
La ordinea zilei s-a pus cu toată 
acuitatea problema dizolvării aces
tei organizații. In condițiile exis- 

. tentei Organizației unității africa
ne, prezența pe continentul afri
can a unor grupuri de genul Uniu- 
unii Afro-Malgașe este considerată 
de mai multe țări ca aducînd pre
judicii.

desfășoa-

—=©

TIRGUL 
URUGUAY ANO-ARGENTINIAN

și secretarului general al 
U Thant. In această tele- 
sînt cuprinse calomnii la 
Uniunii Sovietice, Se afir- 
Uniunea Sovietică ar folosi 

I comercial și de trafic ae-

★

OTTAWA 9 (Agerptes).
In Canada au început pregăti

rile pentru crearea primului con
tingent care va fi inclus în for
țele O.N.U. pentru Cipru. In aștep
tarea hotărîrii guvernului Cana
dian, ministrul apărării a dat dis
poziție comandanților regimentului 
22 să înceapă pregătirea soldați- 
lor care vor fi trimiși în Cipru.

Agenția France Presse 
ză că soldații canadieni 
transportați la Nicosia în 
de cîte 100 de persoane 
dul unor avioane de tipul „Yukon1 
și „Hercule".

Ѳ

relatea- 
vor fi 
grupuri 
la bor-

Acuzații la adresa administratorilor 
ajutorului pentru străinătate

WASHINGTON 9 (Agerpres).
Biroul de contabilitate generală 

a S.U.A. a înaintat Camerei Re
prezentanților și Senatului un ra
port în care acuză administrato
rii planului de ajutot american 
pentru străinătate de cheltuirea 
a 8,5 milioane dolari în executarea 
unor proiecte inutile de șosele și 
căi ferate. Raportul menționează 
în același timp că, cerînd Con
gresului alocarea acestor fonduri.

raport se preci- 
destinată să lege 
va termina brusc 
care separă cele 

re-

0

administratorii ajutorului ameri
can au prezentat starea de lucruri 
inexact și incomplet.

Potrivit- relatărilor agenției As
sociated Press în 
zează că o șosea 
Turcia de Irak se 
în fața unui rîu
două țări. întrucît Irakul s-a 
tras din pactul C.E.N.T.O. De ase
menea, o linie de cale ferată des
tinată tot legării celor două state 
s-a dovedii atît de neeconomicoa- 
să, îneît au fost construite numai 
porțiuni mici, lăsînd un „gol" de 
aproximativ 300 km. între 
două tronsoane principale.

cele

cum transmite
un număr

agenția 
de 
au 
la

167 
fost 
San

SAN FRANCISCO 9 (Agerpres). 
După

France Presse, 
studenți, în majoritate albi,
arestați in ultimele zile 
Francisco, pentru că au participat 
la demonstrații cu caracter antira- 
sial. Manifestant» au protestat în
deosebi împotriva 
prietarilor marilor hoteluri de 
angaja personal din rîndurile ; 
grilor. Ca urmare a acestei 
tiuni, proprietarii hotelurilor 
anunțat că au revenit asupra 1 
tărîrii lor.

Agenția Associated Press relevă 
că demonstrațiile au avut loc toc
mai în momentul cînd în oraș so
sise un grup de personalități din 
diferile țări africane independen
te care întreprinde o călătorie în 
’S.U.A. la invitația Departamentului 
de Stat.

refuzului pro-
■ a
ne-
ac-
au

ho-

I

LONDRA 9 (Agerpres).
Intr-un discurs rostit duminică 

la Liverpool în fața a 2 000 de de
legați ai partidului laburist, Harold 
Wilson, liderul acestui partid, a 
criticat unele aspecte ale politicii 
economice a guvernului conserva
tor britanic. După cum relevă a- 
genția Reuter, el s-a referit la ine
ficienta eforturilor guvernului de 
a crea noi slujbe tinerilor care 
termină școala precum și la pro 
blema locuințelor.

„Am invitat' pe 
Douglas-Home să 
poolul" a declarat
nînd starea nesatisfăcătoare în care 
se află locuințele de aici. Cauza 
acestei situații este, după păre
rea liderului laburist, atît lipsa

de locuințe cît și legea asupra 
chiriilor votată de guvern, care 
permite și încurajează sporirea chi
riilor și expulzarea locatarilor.

Wilson a promis că, în cazul 
unei victorii laburiste în viitoare
le alegeri parlamentare, partidul 
său va elabora o politică econo
mică care să țină seama de con
dițiile obiective ale țării. Pe 
tă linie, Wilșon a arătat 
prezent este necesar să se 
reze o politică economică
nală, care să mențină în-toată ța
ra un nivel ridicat al folosirii 
brațelor de muncă și al producției, 
o ridicare a regiunilor 
răcite, precum și măsuri care 
permită restabilirea industrială 
socială a acestor regiuni.

O------------------

Nota adresată de guvernul bolivian, 
președintelui S.U.A.

aceas- 
că în 
elabo- 
națio-

MONTEVIDEO 9 (Agerpres).
La Paysandu, important cenț^K 

industrial al Argentinei, s-a des
chis Tîrgul uruguayano-argentinian 
la care participă 220 firme din 
cele două țări. Scopul tîrgului es
te să contribuie la crearea unei 
piețe regionale și la apropierea 
oamenilor de afaceri din cele două 
țări.

La festivitatea deschiderii tîrgu
lui au participat Luis Giannatta- 
sio, președintele Consiliului gu
vernamental național al Urugua- 
yului și Carloș Perette, vicepre
ședintele Argentinei.

o-—
primul ministru 
viziteze Liver- 

Wilson, mențio-
să- 
să 
si

Dallas î Patru fOCUrî 
de armă ?

LA PAZ 9 (Agerpres).
Intr-o conferință de presă ținută 

duminică seara ministrul bolivian 
al minelor, Guillermo Arinez, a cri
ticat 
nite 
nate 
rile
aceasta, după cum a spus el, 
putea produce un dezastru econo
mic pentru Bolivia". Arinez a sub- 

guvernul său intențio- 
aducă

cu tărie hotărîrea Statelor U- 
de a pune în vînzare însem- 
cantități de cositor din stocu- 
slrategice americane întrucît 

„va

prețul cositorului să scadă sub 
prețul de cost, ceea ce ar putea 
să ducă la încetarea producției 
de cositor în Bolivia și la o prăbu
șire economică. Această hotărîre 
este, de asemenea, contrară acor
durilor și promisiunilor fostului 
președinte Kennedy".

După cum se știe, Bolivia este 
una dintre principalele țări pro
ducătoare de cositor din lume.

DALLAS 9 (Agerpres).
Ziarul „Dallas Times-Herald" ‘a 

relatat că un tînăr din acest oraș, 
Majes Worrell, urmează să apară 
săptămîna aceasta în fața comi
siei federale de anchetă asupra 
asasinării președintelui Kennedy 
după ce a declarat că în momen
tul atentatului la viața lui Kennedy 
a auzit patru focuri de armă — și 
nu trei. Worrell a declarat zia
rului că se afla pe trotuarul din 
fața clădirii depozitului de cărți 
de unde se bănuiește că a tras 
asasinul și a auzit distinct patru 
focuri de armă.

Ancheta poliției a stabilit că în 
direcția automobilului în care se 
afla președintele au fost trase nu
mai trei focuri de armă.

cum

acest caz în fața

transmite agenția 
bolivian a adre-

liniat că 
nează să 
O.N.U.

După
U.P.I., guvernul
sat săptămîna trecută o notă pre
ședintelui S.U.A., Lyndon Johnson, 
în care a arătat că punerea în 
vînzare a unei cantități de 5 000 
tone metrice de cositor din sto
curile strategice americane va a- 
duce mari prejudicii economiei bo- 
liviene. „Aceste vînzări — se sub
liniază în notă — vor face ca

Alegeri parțiale în Bavaria
MUNCHEN 9 (Agerpres,.
Duminică au. avut loc în landul 

Bavaria alegeri parțiale pentru 
primari generali, primari și con
silieri comunali. După cum trans
mite agenția D.P.A.. rezultatele 
preliminare ale alegerilor au in
dicat un progres sensibil al can- 
didaților Partidului social-demo
crat. mai ales în centrele urbane. 
Astfel, social democrații au ob
ținut cel mai mare număr de vo
turi în patru din cele cinci princi
pale orașe ale landului Bavaria . 
Miinchen, Augsburg, Regensburg 
și Nilrnberg, iar în cel de-al cin
cilea Wurzburg, victoria a reve
nit unui candidat independent. A- 
ceasta este interpretată drept un

senos eșec pentru candidați! Parti
dului creștin-social (fracțiunea din 
Bavaria a Partidului creștin-demo- 

. crat), condus de fostul' ministru 
de război Frenz-Jose! Strauss. In 
alegerile pentru consilierii comu
nali atît candidații creștin-sociali 
cît și social-democrați au înregis
trat un număr mai mare de voturi 
decît la alegerile din anul 1958 în 
dauna altor partide politice.

Primarul Berlinului occidental, 
Willy Brandt, care este președin
tele Partidului social-democrat, a 
declarat că consideră rezultatele 
alegerilor din landul Bavaria drept 
„o adevărată probă" în vederea 
alegerilor parlamentare federale 
din anul viitor.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Republicii nr- 56. Tel. interurban 322, automat 269.

OSLO. După vizita făcută în 
Suedia, cosmonauții sovietici au 
sosit la 6 martie la Oslo. In capi
tala Norvegiei, Iuri Gagarin și Va- 

țțerii Bîkovski au fost întîmpinați 
de un număr mare de locuitori.

HELSINKI.
nun(ă că 
conierinfa 
ve pentru 
de .a 14
ii alcătuită din 108 

KHAR1UM. După 
ză agenția Reuter, 
danului a informat
malia că acceptă propunerea de a 
se desfășura în capitala sudaneză, 
Khaitunr, tratative bilaterale între 
cele două tari în vederea regle
mentării conflictului 
dintre ele

ROMA. Guvernul 
tionează să adreseze
experți din mai multe țări 
derea salvării cunoscutului 
înclinat din Pisa amenințat 
prăbușească. In acest scop,
trul lucrărilor publice al Italiei, 
Giovanni Pieraccini, va supune 
Parlamentului un proiect de ■ lege 
aulorizînd guvernul să anunțe ți-

Din Helsinki se a- 
delegația finlandeză la 
organizațiilor scandina- 

pace, care se va deschi- 
martie la Stockholm, va 

persoane.
cum relatea- 
guvernul Su- 

Etiopia și So-

de frontieră

italian inten- 
un apel către 

in ve
lum 

să se 
minis-

va

nerea unui concurs international, 
la care să iie prezentate proiecte 
de consolidare a turnului.

NEW YORK. La Twentynine 
Palms, California, în cursul unor 
manevre, trei soldați ai marinei a- 
mericane iiu fost uciși, iar alți doi 

• grav răniți, în urma exploziei unui 
stoc de muniții care, după cum se 
presupune, 
terenul de 
celui da-al

LONDRA, 
lui britanic 
no Pittermann, vice-cancelarul Aus. 
triei. In ' cursul vizitei de două 
zile, Pittermann .va duce tratative 
comerciale și se va îrdilni cu pri
mul ministru Douglas-Home, mi
nistrul de externe Sutler și cu 
alți membri ai guvernului britanic.

TOKIO. La Tokio a început o 
nouă rundă de tratative între Ja
ponia și Coreea de sud în vede
rea reglementării problemelor 
suspensie dintre ele. Aceste 
tative sînt tărăgănate de 12 
Participanții la tratative au 
bilit să reia examinarea proble
mei pescuitului în Marea Japoniei. 
Ei au căzut de acord să țitiă țe- 
dințe zilnice.

a rămas îngropat în 
exerciții din timpul 

doilea război mondial. 
La invitafia guvernu- 

a sosit la Londra Bru-

m 
tra- 
ani. 
sta- 
le-
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