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Orcan al Comitetului orășenesc P.M.t Petroșani și ai Sfatulu: popular orășenesc

După cum s-a mal anunțat, colectivul minei Dilja a sărbătorit cu entuziasm, în dimineața zilei de 
decembrie, un important succes obținut în muncă de brigada comunistului Bartha Dionisie. Folosind 

tehnica modernă și organizîndu-și munca pe baza graficului ciclic în 4 schimburi, brigada a reatiMt fn 
noiembrie o viteză de săpare și betonare în puț de 51 metri.

IN CLIȘEU: Brigada de înaintări rapide condusă de minerul Bartha Dionisie.

Realîzări remarcabile la minele 
Văii Jiului

• 23.797 tone de cărbune peste planul, lunii noiembrie.
• Toate minele cu planul depășit
• Minerii de la Aninoasa. fruntași pe bazin.

Biblioteci personale 
ale minerilor

organizației
în sectorul IU al minei 

a fost organizat un stand 
care e vizitat cu 
dintre minerii și

de 
Lu
de 
de

Plecarea spre Praga a delegației
C.C. al P.M.R. la Congresul al XlI-lea 

al P.C. din Cehoslovacia
Duminică seara a plecat spre 

Praga delegația Partidului Munei- 
toresc Romin, condusă de tovară
șul Emil Bodnăras. membra al Bi
roului Politic al CC al P-M-R, 
care va participa la lucrările celui
de-al Xll-iea Congres - al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia.

Din delegație fac parte tovară

lucră-
difuzor) 
și ins- 

CODSf ă-

șii Ștefan Voitec, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C al P.M.R., 
Virgil Cazacu, membru supleant al 
CC al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Iași al P.M.R., 
Barbu Zaharescu, membru supleant
și CC al P.M.R., și Gheorghe Ni- 
tescu, ambasadorul R. P. Romine 
in R. S. Cehoslovacă.
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aparatul de difuzare a presei, tre • 
ocupe cu toată răs<

oamenii muncii din 
așteaptă cu nerăbda- 

că le este necesar, e 
de creșterea considerabi-

de an a numărului abo- 
Din refera •

Cantități mari 
de cărbune în plus
Luna noiembrie a fost înche

iată de minerii Văii Jiului cu suc
cese importante în muncă. Planul 
pe întregul bazin carbonifer a 
fost depășit cu 23.797 tone de căr- 

■^pne cocsificabil și energetic. In 
.» toate exploatările 

din Valea Jiului și-au In
și depășit sarcinile de 
extracția cărbunelui Pro- 

progresului tehnic în 
și folosirea metodelor a- 

de lucru sînt principalii

interes 
tehnicienii

post, a crescut la mina 
în luna noiembrie la 

Cele mai mari teali-

•acest răstimp
miniere 
deplinii 
plan la 
movarea 
subteran 
vansate 
factori care au dus la obținerea 
acestui spor de producție. Printre 
colectivele care au înregistrat re
zultate însemnate în întrecerea so- 
flialistă se numără și cel al minei 
Petrila. In luna noiembrie minerii 
4* aici au extras peste prevede- 

planului 5.471 tone de căr
bune de bună calitate. De aseme
nea, colectivul minei Lonea a scos 
în acest timp din abataje 4.270 
tone de cărbune în plus.

✓

bune pe 
Aninoasa, 
1,275 tone, 
zări le-au dobindit minerii secto
rului I care pe baza sporirii pro
ductivității muncii cu 12,1 la suta, 
au extras în plus 3.386 tone de 
cărbune energetic. La 
tor brigăzile minerilor 
dor, Cristea Aurel, și 
Enache au lucrat cu 
Je 6—7 tone cărbune

acest sec- | 
Szasz Teo-
Angheluță 

randamente 
pe post

Din inițiativa 
bază, 
peni 
cărți 
multi
sectorului Multi dintre ei cumpă
ră cu regularitate cărți 
tură poiitică, beletristică sau teh
nică. Pină acum prin acest stand 
au fost vîndute. cărți în valoare 
de peste 3.000 lei. Vizitînd stan
dul, mai multi tovarăși din sector, 
între care artificierul A. Condoiu, 
minerii N. Oprișor, 
electricienii „1. Nufăr-
alții și-au alcătuit biblioteci 
șonale cu multe cărți.

de litera-

V. Butnaru, 
D. Bora și

per-

BILANȚ RODNIC

Cuvîntul fruntașilor
Minerii de la Aninoasa au că

pătat o bogată experiență în înde
plinirea ritmică a sarcinilor de 
plan. Datorită acestui fapt, plusul 
de producție la această mină este 
în continuă creștere. In luna tre
cută. bunăoară, minerii aninoseni 
au extras peste prevederile planu
lui 6.547 tone de cărbune, ocu- 
pînd astfel primul loc în întrece
rea cu celelalte colective miniere 
din Valea Jiului.
muncii,

Productivitatea
exprimată în tone de căr-
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îiîotBfî hi lotBințe 
retpptinate

trecute, constructorii șan-
9 ■ Petroșani au prezentat 
de recepție blocul B cu

Zilele 
tierului 
comisiei 
32 de apartamente prevăzut cu în
călzire centrală. Noul bloc, situat 
în cartierul Livezeni, se distinge 
prin calitatea lucrărilor, printr-un 
colorit plăcut al zugrăvelilor in
terioare și exterioare

In același timp, pe șantierul din 
Vulcan a fost supus recepției blo
cul R cu 36 apartamente, de ase- 
rșpnea, prevăzut cu încălzire cen- 
flpiă Atît noul bloc din Petroșani 
cît și cel din Vulcan 
locatarii peste cîteva 
eare vor fi terminate 
la rețeaua exterioară 
re și legare cu qentralele de în
călzire.

if
își vor primi 
zile, timp în 
unele lucrări 
de canaliza-

Conducerea cooperativei „Jiul" 
din Petroșani anunță că la 30 no- 
iemone a tost îndeplinit planul a- 
nual la indicele prestări de ser
vicii industriale. Fruntașe 
deplinirea planului anual 
de termen sînt secțiile de 
rie nr. 8 și nr. 10 conduse
varăsii Dan Visalon și Ghirciș Eu
gen, 
dusă 
gen, 
că rie

Pozitiv în activitatea ceoperati-

în în- 
înainte 
croito- 
de to-

secția de reparații radio con- 
de tovarășul Munteanu Eu- 
sectiile mecanică fină, cojo- 
și altele.

vei este faptul că in acest an a 
luat o largă extindere rețeaua de 
deservire a populației. In acest 
scop au luat ființă 12 noi unități, 
intre care secții de zugravi și vop
sitori, vopsitorie piele și lustrage- 
rle, foto, cojocărie, artizanat, fri
zerie, reparații încălțăminte, blă
nărie, coafură, lenjerie etc. Acti 
vitatea cooperativei s-a îmbunătă
țit mult datorită intrării în func
ție în acest an a noului complex 
de deservire construit în Petro
șani.

Zilele trecute a avut ioc la Pe
troșani o consfătuire consacrată 
Îmbunătățirii difuzăru presei, la care 
au luat parte activiști de partid și 
ai organizațiilor de masă 
tori ai oficiilor poștale, 
voluntari din întreprinderi 
tituții. In cadrul acestei
tuiri tovarășul Bonea Vasile, șe
ful secției de difuzare a presei 
din cadrul oficiului 1 
troșani, a prezentat un 
vind situația difuzării 
localitățile Văii Jiului 
au urmat discuții.

In consfătuire a fost reliefai 
din nou locul deosebit de impor
tant pe care presa noastră, 
frunte cu 
in munca 
in spiritul 
cialismului, 
nilor muncii la 
cinilor <
socialiste.

tor al 
duiui.
muncii 
prieten 
loc de 
pe care poporul nostru. le obține 
în opera de făurire a vieții noL 
socialiste, . tribună a experienței 
înaintate în toate domeniile de 
activitate, instrument operativ de 
informare . a maselor asupra poli - 
ticii partidului, asupra situației 
interne și internaționale, presa 
noastră e așteptată cu interes. în 
fiecare zi de fiecare om al mun
cii. Tocmai de aceea îmbunătăți

rea continuă a 
difuzării presei, 
astfel ca ea să 
pătrundă larg în 
fiecare întreprin
dere, in fiecare 
instituție, în fie
care familie, cons
tituie o importan
tă sarcină poli
tică, de care or
ganizațiile de par
tid și de masă, 
oficiile P.T.T.R.,

P.T.TJL Pî- 
i referat pri- 

presei în 
după care

iu 
„Scînteia", îl ocupă 

de educare a maselor 
nobilelor idei ale so- 
in mobilizarea oame- 

îndeplinirea sar- 
construcțiel

noastră, purtă- 
scris al partl- 
pentru oamenii 
categoriile un

desăvirșirii
. Presa 

cuvântului 
a devenit 

de toate 
și sfătuitor apropiat. Mij- 
oglindire a marilor succese

în Valea 
periodi- 

de peste 
difuzează 
„Scînteia 

crescut.

hule să se 
ponderea.

Faptul că 
Valea Jiului 
re ziarul, 
oglindit 
lă, an
namentelor la presă, 
tul prezentat Ia consfătuire a re
ieșit că în acest an 
Jiului presa cotidiană și 
că pătrunde intr-un tiraj 
65.000 exemplare. Se 
larg ziarele „Scînteia", 
tineretului", „Munca") a
de asemenea, numărul abonamen
telor la „Drumul socialismului", 
organ al Comitetului regional de 
partid Hunedoara, la ziarul local 
..Steagul roșu". A crescut, de 
asemenea, însă nu și pe măsura 
cerințelor, numărul abonamente
lor la revistele „Lupta de clasă", 
..Probleme ale păcii și socialis
mului", „Munca de partid", pre
cum și la

Așa cum 
pătrunderea 
mai largă 
muncii, depinde în raport direct 
de preocuparea organizațiilor de 
partid și de masă față de aceas
tă importantă sarcină, de modul 
în care își îndeplinesc îndatori
rile lucrătorii din aparatul de di
fuzare a presei. La minele Uri- 
cani. Vulcan, Aninoasa, Petrila.

Munca de partid", 
alte reviste, 
experiența a dovedit-o, 
presei în măsură tot 
în rîndul oamenilor

♦ 
♦

♦ 
♦-

♦ 
♦
♦

Liniorii au primit calificativul foarte bine
întreținerea

ca- 
una 
sea- 
ce-

de

în bune 
condifii a liniei de 
le ferată constituie 
din preocupările de 
mă ale muncitorilor
ieriști de ia secția L. 
Petroșani. Muncitorii 
aici obișnuiesc să spună: 

„O linie bună asigură 
un transport rapid și in 
cele mai bune condiții 
de regularitate și siguran
ță". $i pe bună dreptate.

O dată cu apariția in 
parcul de vagoane a va- 
oanelor de mare tonaj, 

au apărut și cerințe noi 
oentru 
Pentru a 
grit at ea 
lanț, pe
rile obișnuite ce Se iac 
de către conducerea sec
ției de intrefinere, spe
cialiști din Ministerul 
Transporturilor și 
comunicațiilor iac 
rători cu vagonul 
rificat calea. Dacă 
tui măsurătorilor
tîmplă să scape neidenti
ficate, porțiuni de linie 
mai slabe, la măsurătoa
rea cu vagonul de verifi-

întreținerea căii. 
se asigura inte- 
materialului ru- 
lîngă măsurăto-

Tele- 
mdsu- 

de ve
la res- 
se în-

cat calea sînt găsite toa
te punctele care nu înde
plinesc condițiile cerute. 
Vagonul de verificat ca
lea este un ajutor pen
tru echipele de Întreți
nere deoarece arată un
de s-a muncit bine, dar 
totodată și unde s-a mun
cit rău.

— Acest lițcru e un im- 
xjooooooooooeoooeoooooooeeo

Din carnetul 
corespondentului 

voluntar
□ooooooocoooooooooooooaoooc 
bold pentru noi de a ob
ține la toți km. numai 
caliiicativul bine șl foar
te bine — a spus piche
rul Dobte Marin, in pe
nultima ședință de anali
ză asupra stării căii fe
rate.

Gei prezenfi la analiză 
-au privit cu oarecare ne
încredere, deși cunoșteau 
puterea de muncă a pi
cherului.
faptului că pe linia Pe
troșani—Lupenl are loc o 
circulație intensă și că pî-

Aceasta datorită

(Continuare în pag. 3-a)

nă în prezent districul 
Vulcan, deși a avut linie ♦
bună, riu s-a situat prin
tre districtele fruntașe.

Ca cîteva zile în urmă, 
pe raza de activitate a 
secției L. 5 a trecut acest 
vagon de verificat 
Tofi așteptau cu 
dare citirea benzii 
flarea rezultatelor 
rătorilor. Rezultatele 
fost mulțumitoare, fată de 
măsurătoarea anterioară 
întreținerea căii s-a îm
bunătățit. Caliiicativul 
cel mai , bun — foarte 
bine — la tofi km. de li
nie l-a obținut districtul 
Vulcan. Acest calificativ 
l-a obfinut nu numai pe 
secjie ci chiar și pe Di
recția regională C.P.R. Ti
mișoara. A fost singurul 
district care a obținut a-' 
cest calificativ.

Pentru rezultatele ob
ținute tofi muncitorii de 
la acest district au fost 
felicitafi atît de condu
cerea secției cit și de 
conducerea Direcției re
gionale.

calea. 
nerăb- 
și a- 
măsu- 

au

♦

♦
♦
♦
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I. CRfȘAN

Sonda 5903 se numără printre cele fruntașe ale 
sectorului de foraj Livezeni. Sub conducerea sondo
rilor șefi Avramescu Gheorghe. Barbu Ion, Ciobanu 
Petru și a maistrului sondor Ciobanu Victor, colecti
vul acestei sonde, lucrînd cu o mașină sovietică de 
foraj „Zif 1200 A" obține frumoase succese în muncă.

IN CLIȘEU: Sus, pe dealurile Dîljei, turla sondei 
5903 se înalță mîndră.
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Știința Petroșani — Dinamo Bucureșt
5-3 (5-0)

CAMPIONATUL REGIONAL
Exceptînd meciurile aminate, cu 

•tapa de duminică, turul campio 
natului regional de fotbal a luat 
sfârșit. Indiferent de rezultatele 
meciurilor restanță, Victoria Că
lan este virtuală campioană de 
toamnă. Din cele 15 intilniri, ea a 
pierdut una singură și aceea la 
Urnită cu Dinamo la Barza. Despre 
comportarea echipelor din Valea 
Jiului, vom reveni In articolele de 
analiză ce se vor publica în pe
rioada vacanței de iarnă.

☆

Deoarece terenul din Aninoasa 
a fost suspendat, întîlnirea dintre 
Minerul și Constructorul Hunedoa 
ra s-a desfășurat la Hațeg. După 
o dispută dîrză, meciul s-a termi
nat nedecis 1—1.

-----— -jS-

CLAS MEN
1. Victoria Călan 15 11 3 1 35: 9 25
2. Minerul Deva 15 9 2 4 40:20 20
3. Minerul Vulcan 15 10 0 5 39:25 20
4. Dinamo Barza 14 7 2 5 32:20 16
5. Siderurgistul Hunedoara 15 6 4 5 17:18 16
6. Parîngul Lonea 14 6 3 5 27:23 15
7. Minerul Aninoasa 15 5 5 5 25:25 15
8. Dacia Alba 14 6 3 5 14:25 15
9. Dacia Orăștie 15 6 1 8 27:32 13

10. Sebeșul Sebeș 15 6 1 8 23:28 13
11. C.F.R. Simeria 14 6 6 8 29:27 12
12. Minerul Ghelar 15 5 2 8 28:31 12
13. CF.R. Teiuș 15 5 2 8 24:31 12
14. Constructorul Hunedoara 15 3 5 7 15:32 11
15. Jiul II Petrila 15 3 5 7 15:24 11
16. Retezatul Hațeg 15 4 2 9 21:40 10
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Clarificări în fruntea 
clasamentului

Șaisprezecimile de finală ale 
campionatului republican de șah 
din cadrul Asociației sportive 
CC.VJ. Petroșani se apropie de 
sfârșit. Au mai rămas puține par
tide de jucat care, practic, nu mai 
pot schimba cu nimic situația din 
fruntea clasamentului. După dispu
tarea a 15 runde din cele 16 pla
nificate, s-au remarcat o serie de 
jucători care au totalizat su
ficiente puncte pentru calificare 
In fruntea plutonului s-au situat 
jucătorii Kustrin Ladislau cu 11% 
puncte, Samoiiă loan cu 11 punc
te, Rondoleanu loan cu 10% punc
te, Jurca Stefan și Oprea Gheor- 
qhe eu cite 9 puncte, Georgescu 
Emil cu 8% puncte și dr. Filip Mi
hai cu 7% puncte. De remarcat 
asaltul tinerilor jucători asupra ce-

Contactuî cu zăpada
Cu prilejul deschiderii festive a 

întrecerilor din cadrul spartachla- 
del de iarnă a tineretului, secția 
de schi a Asociației sportive Mi 
nerul Lupeni. a inaugurat sezonul 
de iarnă prin organizarea primului 
concurs de schi pe pîrtiile de la 
Straja.

Peste 30 de coneurenți au luat 
parte la probele de slalom uriaș 
și special, precum și la proba de 
fond.

Cu această ocazie, s-a putut ve
dea la o bună parte dintre parti- 
cipanti că, perioada precompetițio ■ 
nală a fost folosită din plin prin 
practicarea altor sporturi ajutătoa
re pregătirii condiției fizice gene
rale.

Iată cîțiva dintre sîștigătorii con
cursului : Muntean Constantin,
Katto Terezia, Katto Adalbert, Lu- 
paș Gheorghe, Kiss Petru și alții.

S. B/1XOI

Juclnd in deplasare cu Siderur- 
gistul Hunedoara, Minerul Vulcan 
a fost învins cu 2—0. Infrîngerea 
suferită i-a privat pe vulcăneni de 
a încheia turul campionatului pe 
locul IL In prezent, Minerul ocu
pă locul III, la egalitate de puncte 
su a doua clasată, Minerul Deva.

☆

Alte rezultate : Minerul Ghelar - 
Victoria Călan 3—4,- Minerul Deva 
— Retezatul Hațeg 7—0,- CF.R.
Teiuș — Dacia Orăștie 2—0; Jiul 
II Petrii a — Sebeșul Sebeș 2—0. 
Meciul s-a încheiat însă in minu
tul 60, deoarece echipa din Sebeș 
a părăsit terenul. Clasamentul a 
fost insă întocmit pe baza rezul
tatului de pe teren.

☆ -- -

T U L

lor din fruntea clasamentului. Ast
fel, tînărul jucător Pănescu Nico- 
lae a oEțînut o surprinzătoare vic
torie la Jurca Stefan, unul din 
favoriții turne-'lut Asemenea sur
prize au fost destule, ceea ce În
seamnă că tinerii jucători nu se 
lasă intimidați de categoriile pe 
care le dețin cei mai vîrstnici.

Titlul de campion se dispută 
cu ardoare

In cadrul turneului celor 4, pen
tru cîștigarea titlului de campion 
al orașului Petroșani s-a desfășu
rat cea de a 2-a rundă. De această 
dată maestrul internațional Erdelv 
Stefan a primit replisa tînărulul 
candidat de maestru cu o notă La
zăr Iosif, care în prima rundă a 
reușit să-1 învingă pe Mitrică Dia- 
nu. La cea de-a doua masă s-au 
întîlnit Mitrică Dianu cu Kirmaier 
Francisc. In această rundă jucă
torii au luptat cu șanse egale 
pentru cîștigarea punctului pus în 
joe. Partida Erdelv — Lazăr a •- 
vut un caracter tăios în care La
zăr a atacat continuu poziția al
belor. La mutarea 21 maestrul Er- 
dely s-a recunoscnt Învins. Astfel 
tînărul Lazăr Iosif a acumulat două 

' puncte. In partida Mitrică — Kir- 
; maier s-a jucat pasiv, fiecare cău- 

tînd să evite riscurile. In final Mi
trică a jucat mai slab plerzînd par
tida. Astfel, după două runde, în 
clasament conduce Lazăr cu 2 punc
te, Kirmaier 1 % puncte. Erdely % 
puncte și Mitrică 0 puncte.

C. PETRU, DRIG ȘTEFAN 
corespondenți

Bou lider ra Lenea
In grupa de la Lonea s-au con

sumat 7 runde. In prezent, pe pri
mul loc a trecut Varga Iuliu cu 6 
puncte, îl urmează Sile Iosif, Smf- 
da Iosif eu cîte 4% puncte fiecare. 
Urmează apoi un pluton format 
din 6 jucători eu cîte 4 puncte 
flecare.

PODOSU ȘTEFAN

Jiul victorios 
în Cupa R.P.R.

Întîlnirea de fotbal din cadrul 
cupei R.P.R. dintre Dinamo Barza 
șl Jiul Petrila a dat cîștig de cauză 
echipei din Valea Jiului. Deși a 
jucat pe teren propriu, echipa din 
Barza a trebuit să închine steagul 
în fața tehnicii și rutinei oaspe
ților. Au marcat Casandra și Me- 
linte pentru oaspeți și Murzacu 
din 11 metri pentru gazde. Meciul 
a fost frumos și de un bun nivel 
tehnic.

-=0=— 

Cîasanisntnl campimtalni

1. Știința Petroșani
11 11 0 0 52: 2 22

2. Energia Paroșeni
12 8 1 3 33:19 17

3. Retezatul Uricani
12 7 2 3 25:13 16

4. Unirea Bănița
1 19:10 1612 5 6

5. Preparația Lupeni
12 6 3 3 29:14 15

6. C.F.R. Petroșani
12 7 1 4 30:15 15

7. Minerul Petroșani
11 6 1 4 25:21 13

8. Preparația Petrila
12 6 1 5 22:22 13

9. Sănătatea Petroșani
12 4 3 5 16:23 11

1-0. Stăruința Petroșani
12 2 3 7 11:28 7

11. CCV.J. Petroșani
12 3 0 9 18:50 6

12. 6 August Livezeni
12 1 1 10 10:34 3

13. I.P.M. Petroșani
12 0 0 12 5:44 0

Meciul dintre Știința Petroșani
și Minerul Petroșani n-a fost omo-
logat pînă în prezent

—=0------

Hochei oe gfhiață
Asociația sportivă „Preparato 

rul“ — Lupeni și-a fixat lotul e- 
chipei care va reprezenta Valea 
Jiului în campionatul republicau 
de hochei. Lotul este format din 
următorii jucători: B. Imre, R. 
Wagner, P. Pop, B. Pop A Hit
ter, E. Bîră, N. Gergely, I. Ma- 
tyas, V. Smărăndescu, I. Lorincz, 
St. SzOke, I. Vejdel, O. Kenill, M. 
Colhan, I. TOrOk, I. Lefter, Șt. 
lonescu, C. Balint.

Echipa face în prezent antrena
mente în sală, iar terenul se află 
în curs de finisare. Mantinelele 
au fost montate, iar terenul va fi 
iluminat fluorescent.

------- --------- -va-ft. --------

Spartachiada de iarnă a tineretului
ln ziua de 1 decembrie, în lo

calitatea Lonea a avut loc deschi
derea festivă a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Consiliile aso
ciațiilor sportive Parîngul și Elevul 
din localitate, în strinsă colaborare 
cu comitetul sindicatului minei și 
organizației U.T.M. din localitate 
au dat o mare atenție acestei tra
diționale competiții. In planul de 
muncă întocmit s-a prevăzut să se 
atragă la întrecerile sportive, pre
văzute în regulamentul spartachia
dei, peste 3500 participant!, pre
cum și amenajarea de baze spor
tive, creșterea numărului de mem
bri ai U.C.F.S. și ai secțiilor at> 
Hate.

Pentru popularizarea largă a a- 
cestei importante competiții, în 
zilele de 1 și 2 decembrie, în lo
calitățile Jieț și Lonea, s-au ținut 
adunări festive la care au partici
pat consiliile asociațiilor, organi
zatorii grupelor sportive, președin

Așteptată cu mult interes de 
către iubitorii jocului cu balonul 
oval din Valea Jiului, întîlnirea 
dintre echipele Știința Petroșani 
și Dinamo București a prilejuit o 
partidă disputată care a pasionat 
de-a lungul desfășurării ei.

A intrat în tradiția acestei întîl- 
niri ca de fiecare dată să se rea
lizeze jocuri spectaculoase și de 
bună factură tehnică. Și de această 
dată „tradiția" nu a fost desmin- 

O fază a jocului

țită. Jucînd la valoarea lor reală, 
studenții au reușit să-și impună 
superioritatea, obținînd o victorie 
muncită și meritată.

La începutul jocului, ambele e- 
chipe au scurte perioade de do
minare însă fazele se succed mai 
mult la mijlocul terenului. Totuși, 
cei care au posibilitatea să deschi
dă scorul sînt studenții prin An- 
timoianu care în minutele 12 și 14 
ratează de puțin două lovituri de 
pedeapsă de la aproximativ 40 m.

In continuare, inițiativa aparține 
tot studenților, care atacă tot mai 
insistent. Această dominare este 
concretizată în minutul 34 de Rîm- 
niceanu care reușește o frumoa
să încercare. urmărind atent un 
balon scăpat în terenul de țintă 
de apărare dinamovistă. De data 
aceasta Antimoianu nu mai ratează 
transformarea și scorul devine 
5—0 pentru Știința Petroșani.

Pînă la sfîrșitul reprizei scorul 
rămîne neschimbat.

La reluare echipa Dinamo Bu
curești întră hotărîtă pe teren 
să modifice rezultatul în favoarea 
ei. De altfel obține două lovituri 
de pedeapsă pe care Nagy le ra
tează. In minutul 53, Nagy nu mai 
greșește ținta și scorul devine 
5—3.

Pînă la sfîrșitul jocului ambele 
echipe forțează modificarea scotu ■ 
lui însă liniile dinapoi sîDt Ia 
po.4t.

A fost un joc cu multe faze 
spectaculoase. Știința Petroșani a 
obținut o victorie pe deplin me
ritată în care a reușit să contra
careze pregătirea fizică și tehnică 

ții secțiilor sindicale precum și bi 
rourile secțiilor sportive pe ra
muri de sport. Cu acest prilej s-a 
arătat importanța spartachiadei de 
iarnă a tineretului și s-a prelucrat 
pianul de măsuri al comisiei de or 
ganizare. Pozitiv este faptul că în
dată după deschiderea festivă s-a 
trecut la desfășurarea întrecerilor 
pe ramurile: șah, schi și săniuțe 
Ia care au participat numeroși ti
neri.

Deschiderea spartachiadei de iar
nă a tineretului a avut loc și tu 
localitățile Petrila, Lupeni și în 
alte localități. Este necesar ca fie
care asociație sportivă, în timpul 
cel mai scurt, să urmeze exemplul 
asociației sportive Parîngul Lonea 
să eaute ca în perioada de iarnă 
să angreneze cît mai mulți tineri 
și oameni ai muncii să practice 
sportul în mod organizat.

ȘTEFAN DĂNESCU 

a dinamoviștilor printr-o mare pu 
tere de luptă și o voință dcose 
bită de a învinge. Echipa Dinam, 
București a arătat că este o echipi 
puternică, bine pregătită din pune 
de vedere tehnic însă a păcătui 
printr-un joc steril, lipsit de ori-
zont.

De-a lungul întîlnirii s-au re
marcat : Ciornei, Rînmiceanu
Dulce. Georgescu, Galdea (Științ, 
Petroșani), și Graur, V. Rusu, Dăi

ciulescu. Pilă (DinanTo București). 
De remarcat arbitrajul corect și 
autoritar prestat de D. Cocor (Bu
curești).

Au jucat formațiile: Știința Pe
troșani : Galdea — Moiseanu, Ni- 
colescu, Drăcea, Anton — Ureche 
Georgescu — Grigoriev (din mi
nutul 63 Petrache). Ciornei, Anti
moianu — Constantin, Dulce — 
Manolache, Rîmniceanu, Dij măr es
eu. Dinamo București: Dăiciulescu 

■— Balcan Popa, Rahtopol, Barbu 
— Pop, Pilă — Floarea, Nagy, 
Țuțuianu — Graur, V. Rusu-.— 
Stoica. Iordăchescu, Sebe.

C. TÂUTU

BOX

Minerul Lupeni — 
Melalul Cugir 12-8
Duminică seara, sala sporturiloi 

din Lupeni a găzduit întîlnirea a 
micală de box dintre Minerul 
localitate și Metalul Cugir.

Dacă din punct de vedere teh
nic unele meciuri au lăsat de do
rit, în schimb dîrzenia cu cart 
combatanții și-au apărat șansele 
a fost remarcabilă.

In final, Minerul Lupeni, pre- 
zentînd o echipă mai bine pregă
tită fizic și tehnic, a cîștigat în 
tîlnirea cu scorul de 12—8.

S-a evidențiat în mod deosebit 
Smiguleț loan, categ. pană, de Îs 
Minerul Lupeni, care printr-ui 
box cu lovituri variate și precise 
a adus pe adversarul său Crișan 
la un pas de K. O. Prosopul aruD- 
cat în repriza a III-a de antrenorul 
metalurgiștilor, a consfințit victo
ria lupeneanului.

In limitele categoriei mijlocie 
mare, s-au întîlnit Sărăcin Nico- 
lae — Lupeni cu Dineu — Metalu 
Cugir.

Practicînd un box „curat" în 
linie, lupeneanul l-a pus des ir 
dificultate pe metalurgist și a cîș
tigat la puncte.

Boxerul Grădinaru Dumitru, cu 
toate că a cîștigat, ni s-a părul 
nepus la. punct cu antrenamentul 
Nu este permis unui boxer teh
nic ca el să se angajeze „ia bă
taie" cu adversarul, care în trea
căt fie spus, practica un box rudi
mentar.

Alte rezultate: David — înving, 
la puncte pe Trifa ; Brezoianu — 
meci nul cu Costea Petru ,- Miri 
cioni — pierde la puncte in fate 
lui Nițu loan ; Constantin Fl^es 
— meci nul cu Zamfir; TucarfO— 
meci nul cu Păun ,- Llrzică — med 
nul cu Ignat ; HegedUș — cîștig ă 
la puncte la Munteanu.

V1RLAN CONSTANTIN
corespondent
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Atenție sporită calității cărbunelui cocsificabil
Palie o oai largă oalrafliere a piesei Io Ml 

oarailoi Mii din Valea Jiului
încheierea bilanțului activității 

minei Lupeni pe cea de-a Xl-a lună 
din acest an. — luna noiembrie — 
a scos în evidență faptul că, pa
ralel cu preocuparea susținută 
pentru ridicarea la plan a brigă
zilor rămase în urmă, trebuia a- 
cordată o atenție sporită intensi
ficării luptei pentru îmbunătăți
rea calității cărbunelui cocsificabil. 
Dacă în primele 10 luni ale aces
tui an, procentul mediu de cenușă 
în cărbune a fost de 32,6 la sută, 
față de 33 la sută cit prevede nor
ma admisă în luna noiembrie, pro
centul de cenușă s-a ridicat la 34,8 
la sută. La un alt indice al cali
tății — umiditatea — s-a înregis
trat un procent de 8.1 la sută față 
de 7 la sută cit prevede limita ma
ximă admisă. La depășirea procen
tului de cenușă în cărbune au con
tribuit îndeosebi sectoarele II. IV 
A. IV B și V sud, care au dat 
cărbune cu un conținut ridicat de 
sist.

Cauza acestei situații e aceea că 
unele brigăzi, chiar dintre cele 
fruntașe, între care cele conduse 
de tovarășii Velek Ștefan, Nagy 
Andrei, Gălan Gheorgho, Popa 
Ioan, Spînu Petru, Aslău loan. Văr- 
zaru M. și altele au slăbit în ul
tima vreme preocuparea pentru 
alegerea șistului vizibil din căr
bune. Este o consecință a preocu
pării insuficiente a organizațiilor 
de bază din cadrul sectoarelor 
pentru desfășurarea unei munci 
politice permanente in direcția ca
lității cărbunelui, considerîndu-se 
probabil că dacă în lunile trecute 
s-au obținut unele realizări în ce 
privește calitatea, lucrurile pot fi 
lăsate acum să meargă de la sine.

Au existat de asemenea, defi- 
eiențe organizatorice care an în
greunat identificarea locurilor de 
muncă de unde provin cantități 
mari de șist AstfeL cu toate că 
la aproape toate abatajele sint 
create condiții pentru încărcarea 
separată a cărbunelui pe brigăzi.

conducerile sectoarelor nu asigu
ră mărci care să fie puse la va- 
gonetele încărcate. Ca urmare nu 
se poate ști operativ care brigăzi 
aleg șistul și care nu, spre a se 
lua măsuri de îndreptare. La creș
terea umidității cărbunelui a eon- 
tribuit și faptul că în unele aba
taje se practică procedeul dăună
tor de stropire a locurilor de mun
că cu furtunul, fără ca apa să fio 
pulverizată.

Aceste deficiențe, precum șl 
faptul că agitația vizuală, agita
torii din colectivele organizațiilor 
de bază au acționat sporadic, in
suficient în direcția îmbunătățirii 
calității cărbunelui, a avut drept 
rezultat penalizări pentru calitate 
care se ridică in luna noiembrie 
la peste 3.100 tone de cărbune pe 
întreaga mină.

Așa cum au dovedit In majori
tatea lunilor din acest an. minerii 
Lupeniului știu să lupte pentru a 
asigura cărbunelui cocsificabil ca
litatea corespunzătoare. Se impune 
ca sub îndrumarea comitetului de 
partid, organizațiile de bază, sin
dicatul, conducerile sectoarelor, să 
pună In centrul preocupărilor lor 
lupta pentru remedierea deficien
telor care dăunează calității eăr- 
buneluL Agitatorii să fie instruiți 
spre a chema din nou minerii din 
toate abatajele minei la înfăptui
rea lozincii „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist'. Or
ganizarea de expoziții cu șist ales 
din cărbunele brigăzilor care ne
glijează calitatea, afișarea de pa
nouri care să înfățișeze pierderile 
serioase pe care le suferă mina, 
sectoarele, brigăzile, pentru depă
șirea procentului de șist — pa
nouri care de altfel au mai existat 
la Lupeni. întărirea controlului din 
partea maiștrilor, tehnicienilor st 
inginerilor în vederea luării de 
măsuri operative pentru înlătura
rea deficiențelor în această direc
ție, vor duce nemijlocit la o pro
ducție de calitate.

Este totuși meritoriu faptul că, 
sesizindu-se de această deficiență, 
comitetul de partid al minei Lu
peni a indicat ca tn consfătuirile 
de producție pe mină si pe sec
toare din această perioadă să tie 
dezbătută problema calității cărbu
nelui. Acesta nu poate fî însă 
dedt un început, care trebuie con
tinuat eu măsuri organizatorice 
bine gîndite, cu o muncă politică 
susținută, eare să mobilizeze între
gul colectiv de mineri la o pro
ducție sporită și de calitate. S-a 
calculat că pentru a încheia acest 
an eu un bilanț pozitiv în ce pri
vește calitatea, va trebui ca în 
luna decembrie conținutul mediu 
de cenușă pe întreaga mină să nu 
depășească 325 la sută. Acesta tre
buie să constituie nani din princi
palele obiective ale întrecerii so
cialiste în perioada care urmează.

Initiative bune
Zdele trecute muncitorii Feher 

Martin. Stana Mihai si Ciocan loan 
de la sectorul VIU al minei Lonea 
au efectuat voluntar o lucrare de 
mare importanță pentru transpor
tai în mină. Ei au confecționat din 
fier vechi zeci de bare metalice 
au ajutorul cărora se asigură o 
mai bună stabilitate a traverselor 
de linie ferată în mină. Această 
inițiativă care le aparține în tota
litate. a fost mult apreciată la 
mina Lonea. Tot în acest sector 
comunistul Ratz Anton, ajutat de 
muncitorii din atelierul mecanic a 
confecționat din fierul vechi strîns 
de ei din incinta minei, mai multe 
masazs

P. ȘTEFAN 
corespondent

(Urmare din pag. l-a.

precum și în alte unități unde or
ganizațiile de partid au luat mă
suri pentru formarea de colective 
de difuzori- voluntari, pentru co
lectarea din timp a abonamen
telor și difuzarea operativă a zia
relor, revistelor și a celorlalte 
publicații, numărul de abonamen
te e ridicat. Dimpotrivă, acolo un
de organizațiile de partid au ne
glijat această latură a muncii po
litice de masă, numărul abona
mentelor la ziare și publicații e 
mic. Aceasta a fost situația la 
mina Lupeni si tn celelalte în
treprinderi din această localitate, 
precum și unele unități din Pe- 
troșanL intre care cooperativa 
UiuL I.OLM., I.R.T.A., baza 
l.GR T.I La unele chioșcuri de 
difuzare a presei din întreprin
deri, unele publicații stau zile în 
șir fără să fie distribuite, fapt 

j care provoacă nemulțumiri în 
riadul abonaților. Există, de ase
menea, deficiente în ce privește 
transportarea coletelor cu ziare 
din Petroșani spre celelalte loca
lități din Valea Jiului. Secția de 
difuzare a presei din cadrul ofi
ciului P.T.TJL Petroșani nu acțio
nează cu operativitate și eficien
ță pentru remedierea acestor de
fecțiuni. De mai mult timp, ofi
ciul P.T.T.R. Lupeni neglijează re
zolvarea problemei transportului 
coletelor de ziare de la gară la 
mina Lupeni, la mina Uricani și 
spre alte întreprinderi, din care 
cauză presa se difuzează deseori 
cu intirziere. Dăunător este, de 
asemenea, faptul că, mulțumin- 

du-se cu „un număr global de a- 
Ibonamente sporit față de anii tre- 

cuți", secția de difuzare a presei

Unul din tinerii minei
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Trebuie urgentate lucrările 
de instalații!

Șantierul nr. 7 Lupeni trebuie 
să dea în folosință, pînă la siîr- 

apartamente 
mineri. Dacă 
din cartierul 
în stadiul în
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Situl anului, 150 
pentru muncitorii 
primele 3 blocuri 
Braia II sint aduse
care, prin eforturi deosebite, este 
posibilă predarea lor tn acest 
an, blocul D cu 90 apartamente, 
dintre < 
acest 
urmă, j 

timete 
urările 
primul 
iășoară 
satisfăcător 
nu a fost obligat să accelereze 
lucrările astfel ca cele 30 de a- 
partamente să fie predate 
acest an)

Principala deficientă care 
nează lucrările pe șantierul 
7 Lupeni constă în întirzierea 
crărilor la centrala termică, 
ceastă centrală, cu toate că 

terminată, poate să asigu-

care 30 trebuie predate în 
an, este mult rămas în 
La acest bloc doar în ul-
2—3 zile au început lu
de tencuieli interioare la 
etaj, lucrări care se des- 

i într-un ritm cu totul ne- 
(maistrul de șantier

in

trl-
nr.
Iu- 
A- 
nu

re încălzirea noilor blocuri in 
construcție dacă, bineînțeles, ins
talarea conductelor termice s-ar 
li executat in paralel cu centra
la. Or abia în ultimul timp s-au 
accelerat lucrările de instalații 
si, din această cauză, există mo 
tive să se aprecieze că blocurile 
noi din Bre fa II nu vor primi 
căldură in a.est an.

Fafă de situafia existentă, fa
tă de angajamentul luat da con 
ducerea șantierului nr. 7 Lupeni 
este necesar ca tov. ing. Sitescu 
Ioan șeful șantierului, să ia mă
suri pentru ca la executarea lu
crărilor de instalare a conducte
lor in canalele 
lucreze in 2 și 
cum s-a lucrat 
la centrală. De 
necesar să fie
constructori, tuturor 
lor, că plantil fizic de predări 
de apartamente este o datorie de * 
onoare pentru fiecare constructor. -

termice să se 
3 schimburi, așa 
in ultimul timp 
asemenea, este 

arătat maiștrilor 
muncitori-
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mai multe luni de zile, cons-
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De 
tructorii șantierului 6 execută lu 
crări de instalare a unei noi con
ducte pentru alimentarea cu apă 
a orașului Petroșani.

Multe greutăți au avut de în- 
tîmpinat echipele de săpători șl 
sudori la montarea acestei con
ducte l Lucrările pe străzi și șo
sele. traversările erau irînate din 
cauza circulației. Uneori însă, 
chiar constructorii au tărăgănai 
execuția, prin folosirea de efecti
ve reduse de muncitori, neeiec- 
tuarea etanșăriior la timp și astu
parea șanțurilor etc.

In prezent lucrările respective 
se desiășoară pe străzile 15 Fe
bruarie, Brazilor, Institutului șt 
altele. Aici, au iost săpate șan
țuri — în unele porțiuni s-a

montat și conducta — Insă 
zile nu au fost refăcute pentru 
a se putea circula pe ele. Din 
această cauză, locatar ii de pe 
strada 16 Februarie, de pildă, 
unde locuiesc 50 de familii, nu 
pot să se aprovizioneze în bune 
condifiuni cu combustibil și ali
mente pentru iarnă, iar cei circa 
60 de copii circulă cu greu spre 
și dinspre școală fiindcă în unele 
porțiuni malul 
pat, distrugînd 
cula/ie.

Constructorii
buie să execute mai repede 
crările pe asemenea porțiuni, 
pentru a nu produce greutăți lo
catarilor l

stră-
a 
s
•

•
0 
0

șanțului s-a 
și poteca de

șantierului 5

sur- 
cir-

tre- 
lu-

GH. SUBCINSCKI
impiegat
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Era prin anul 1949. La serviciul 
de cadre de la uzina electrică Vul
can s-a prezentat un tînăr de-o 
șchioapă, rotofei și repezit la vorbă.

— Vreau să mă fac lăcătuș —
se adresă el celor prezenți în
birou

— SL mă rog frumos, ciți ani
ai dumneata ? îl întrebă șeful ser
viciuhii. zfmbind CU simpatie.

— Cinsprezece — răspunse ii-
nărui cu glasul vădit îngroșat

Tamazi Tiberiu a început să în
vețe. Ucenicia a trecut repede. In 
anul 1952 se califică lăcătuș. Avid 
după învățătură, el îsi însușește 
și tainele meseriei de strungar.

In toamna anului 19’54. lăcătu
șul fruntaș Tamazi Tiberiu se an
gajează la mina Vulcan. Aici ca 
și la uzină, se dovedește același 
tînăr harnic și priceput. Oamenii 
în mijlocul cărora lucra l-au în
drăgit mult. La cererea sa. comu
niștii din sectorul electromecanic 
al minei l-au primit pe Tamazi Ti

beriu în rindul candidaților de 
partid. Activitatea sa nu a înșelat 
pe cei care l-au educat și crescut. 
In 1957 este trimis sa urmeze 
cursurile școlii de maiștri electro
mecanici din PetroșanL Azi con
ducerea sectorului electromecanic 
al minei Vulcan simte din plin 
ajutorul tînărului maistru. Mereu 
în mijlocul oamenilor, el se gă
sește acolo unde lucrul este mai 
greu

Nu de mult echipele pe care 
le condace au terminat punerea 
în funcțiune a mașinii de exfrac 
tie 2 BSÎ-42 care funcționează ire
proșabil, iar în prezent, sub în
drumarea sa se repară capital ma
șina de extracție N.K.M.Z de la 
puțul central al minet

Nu de mult străduința maistru
lui Tamazi Tiberiu de a asigura 
în mod continuu buna funcționare | 
a instalațiilor de Ia mină a fost 
evidențiată și dată ca exemplu pe 
exploatare.

D. ALBESCU

nu-și îndeplinește sarcina de at 
asigura o pătrundere largă a zia-' 
rului local în toate întreprinderile 
și instituțiile Văii Jiului. In cons
fătuire s-a criticat faptul că tov. 
Bonea Vasile, șeful secției de di
fuzare a presei, s-a rezumat la o 
activitate ruptă de teren. Tovarăș 
șii Fogel Francisc din partea co
mitetului de partid al minei Ani- 
noasa. Flori loan, activist al co
mitetului de partid al minei Lu
peni și alțl vorbitori au arătat' 
că în munca sa de teren tovară
șul Bonea Vasile se rezumă la 
scurte vizite, la darea de indi
cații, în loc să se preocupe te* 
meinic de sprijinirea organizării 
colectivelor de difuzori voluntari, 
de înlăturarea unor deficiențe îa 
ce privește operativitatea difuză
rii ziarelor și publicațiilor. Secția 
de difuzare a presei nu a insistat 
ca abonamentele să se facă pe 
termene lungi, spre a se asigura 
continuitatea difuzării și economi
sirea unui important volum de 
aruncă la facerea abonamentelor. 
Birocratismul ce s-a încetățenit 
la secția de difuzare a presei a 
reieșit și din repartizarea defec
tuoasă, neproporțională cu ceriti- 
tele, a plafonului de abonamente 
pe localități, lucru asupra căruia 
trebuie să se revină, luîndu-se 
legătura cu organizațiile de par
tid si de masă.

in această perioadă se desfă
șoară acțiunea de colectare a a- 
honamentelor pe anul 1963. Tre
buie luate toate măsurile pentru 
satisfacerea cerințelor oamenilor 
muncii mai ales în ce privește 
sporirea numărului de abonamen
te la presa locală, la reviste la 
publicații științifice, tehnice. O 
atenție deosebită trebuie acordată 
îmbunătățirii difuzării revistelor 
„Lupta de clasă", „Munca de 
partid", absolut necesare propa
gandiștilor, membrilor comitetelor 
de partid și ai birourilor orgaui- 
rațiilor de bază, cadrelor din toa
te domeniile de activitate, deoa
rece aceste publicații sint de un 
neprețuit ajutor pentru îmbunătă
țirea întregii munci de partid. 
'Este necesar, de asemenea, să 
fie înlăturate grabnic deficiențele 
care există în transportul cole
telor cu ziare spre localități și 
întreprinderi, la chioșcurile de 
difuzare a presei, astfel ca zia
rele și celelalte publicații să a- 
jungă la timp la cititori. Să se 
insiste mai mult pentru organiza
rea colectivelor de difuzori vo
luntari în întreprinderile și ins
tituțiile unde presa nu pătrunde 
încă ir. măsura cerințelor.

Luînd măsuri pentru o mai bu
nă difuzare a presei, să asigurăm 
o largă pătrundere a cuvîntuluî 
scris al partidului în riadul mase
lor largi de oameni ai muncii, în 
vederea mobilizării lor la muncă 
rodnică, entuziastă, pentru înfăp
tuirea politicii partidului.

Bcpabllca fle la Bab ei Flanâcb vrea să intre 
In secoîal XX

De fapt, în Yemen era liniște. 
Capetele nesupuse (ba uneori 
chiar și cele preasupuse) zburau 
ca verziie, curțile imamului cu 
haremuri, ostateci și sclavi îșl 
continuau viața (aceeași de un mi
leniu). Ca și celelalte monarhii din 
Peninsula Arabică, în plin secol al 
XX-lea. Yemenul rămăsese pripo
nit undeva în perioada Evului me 
diu timpuriu.

La 26 septembrie 1962 salvele 
de tun comandate de generalul de 
brigadă (pe atunci colonel) Abdal 
lah As-Sallal, au zguduit însă în
treacă Peninsulă Arabică, iar se
colul XX a văzut prin spărtura 
făcută în palatul imamului Mu
hammed el Badr o panoramă în 
grozitoare. Țara care ascunde ză
căminte de țiței în semipustiui 
Tihama importă petrol lampant 
(pentru familiile avute desigur 
căci celelalte nu depășesc stadiul 
opaițului); țara delicioasei cafele 
Mocea se zbate în chinurile leprei 
și ciumei, pe care secolul nostru 
le socotea înmormîntate, ca să nu 
mai vorbim de tuberculoza și st.

filisul, fenomene obișnuite aici. 
Cărțile, nu numai că lipseau, dar 
erau cu desăvîrșire interzise. Da 
fapt, imamii au avut grijă să se 
pună la adăpost împotriva cărți
lor. Numărul știutorilor de carte 
este de numai 10 la sută, incluzînd 
aici și pe cei eare abia pot să bu
chisească în coran. Mijloacele de 
transport se reduc și azi la cămile 
și cai. transportul pe roți limitÎD- 
du-se la automobilele demnitarilor 
și la mașinile militare

Refractari la orice înnoiri, cău- 
tind să-și ferească supușii de orice 
idei înaintate din afară, imamii 
făcuseră din Yemen un fel de 
cetate în calea vîntului istoriei. 
Si. pătrunse prin fisurile acestei 
cetăți, elementele civilizației au 
împestrițat într-un mod cît se 
poate de curios viața acestui po
por. De pildă, se puteau vedea 
negustori de sclavi yemeniți, că
lare pe cămile, purtînd la gît... un 
aparat de radio portativ.

Există totuși în ce privește tre
cutul Yemenului o latură care tre
buie evidențiată: această tară nu

a fost colonie, nu a aderat la nicî 
un pact imperialist, deși asupra 
ei au fost exercitate serioase pre
siuni din partea colonialiștilor en
glezi, ajungîndu-se pînă Ia bom
bardarea populațiet

Nedorind să împartă puterea cu 
nimeni, imamii yemeniți au res
pins orice încercări ale colonia
liștilor de a-i atrage în diferite 
alianțe militare.

Necesitatea de a avea o armată 
modernă l-a determinat pe imami 
să trimită în străinătate tineri o- 
fițeri yemeniți pentru a-și însuși 
tehnica armamentului modern. O 
dată întorși în țară, tinerii yeme- 
nlțî au fost nevoițî să facă anu
mite comparații între realitățile din 
patria lor și cele din restul lumii. 
Iar rezultatele acestei comparații 
au fost simțite cît se poate de 
concret pe pielea imamilor.

Tn martie 1962, imamul Ahmed 
I a fost rănit în urma unul aten
tat. Urinează spectacolul obișnuit: 
23 de tineri au fost decapitați In

(Continuare în pag. J-a)
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MOSCOVA 2 (Agerpres). TASS 
La 2 decembrie s-a înapoiat la 

Moscova A. I. Mikoian, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Pe aerodromul Vnukovo, Anas
tas Mikoian a fost întîmpinat de 
Alexei Kosîghin, Mihail Eseciko,

vicepreședinți ai Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., miniștri 
U.R.S.S. și alte persoane oficiale. 

Printre cei sosiți la aerodrom se 
afla Carlos Olivares Sanchez, am
basadorul Republicii Cuba în 
U.R.S.S., și membri ai Ambasadei 
cubane.

o------------
începutul unei senii de experiențe 

pe caile ferate sovietice 
mai scurt cu 2,5 
accelerat.

Această cursă
putui unei serii de experiențe de 
viteză pe căile ferate sovietice. In 
vara anului viitor 
vor circula între 
ningrad cu viteza 
oră.

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

O experiență fără precedent în istoria 
astronomiei

MOSCOVA 3 (Agerpres). TASS 
transmite:

Revista 
fotografie 
trală pe 
planetară 
„Marte-1"
re, parsurgînd spațiul cosmic. 
r Fotografia a fost făcută de ob
servatorul astrofizic din Crimeea. 
Sarcina care stătea în fața oame
nilor de știință era extrem de 
complicată: stația automată 
atît de îndepărtată 
tncît avea 
de gradul 
de 100.000
a stelelor
multe ori

de viteză

Deschiderea Congresuîui al X-lea 
al Partidului Comunist Italian

MOSCOVA 3 (Agerpres). TASS 
transmite :

Pe linia Moscova—Brest a por
nit într-o cursă experimentală un 
tren expres de pasageri tractat cu 
locomotiva Diesel sovietică „TE-7”, 
care poate dezvolta viteza de 140 
km. pe oră. Expresul parcurge 
distanța de 1.100 km. într-un timp

ore decît trenul

marchează înce-

ROMA 2. Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite:

Intr-o atmosferă de mare entu
ziasm s-a deschis duminică la Ro
ma, în „Palazzo dei Congressi", 
cel de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Italian. La lucră
rile congresului iau parte 876 de 
delegați aleși în cadrul conferin
țelor federațiilor de partid, care 
au precedat Congresul P.C.I. 
sala 
1.000

La

trenurile Diesel 
Moscova și Le- 
de 160 km. pe

nea,

In 
congresului se află peste 
de invitați.
congres participă, de aseme- 
delegații ale partidelor co

muniste și muncitorești frățești 
din 33 de țări. Delegația Partidu
lui Muncitoresc Romîn este alcă
tuită din tovarășii Nicolae Ceau- 
șescu, membru al Biroului Poli
tie al CC al P.M.R., secretar al 
C.C. al P.M.R., și Paul Niculescu-

Mizil, membru al C.C. al P.M.R.
In prezidiul congresului au fost 

aleși membrii Secretariatului și ai 
conducerii P.C.I., precum și nume
roși muncitori, reprezentînd orga
nizațiile de partid de la cele mai 
mari întreprinderi din Italia.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Armando Cosutta, secre
tar al Federației din Milano a 
P.C.I., a fost aprobată următoarea 
ordine de zi: 1. — Unitatea cla
sei muncitoare pe calea spre so
cialism în condițiile democrației 
și păcii; 2. — Cu privire la unele 
modificări care urmează să fie a- 
ause statutului partidului; 3. — A- 
legerea organelor de conducere 
ale P.C.I.

Palmiro Togliatti, secretar ge
neral al P.C. Italian, a prezentat 
apoi raportul la primul punct de 
pe ordinea de zi.

există 
în cadrul 
colective 
și balet, 

teatre au

„Ogoniok" a publicat o 
reprezentînd bolta as- 

care se disting stația 
automată sovietică 

și racheta ei purtătoa- distinge din Moscova lumina 
bec electric de numai 10 
aflat în Crimeea (distanta de 
de kilometri).

O

era 
de pămînt, 

luminozitatea unei stele 
14. Luminozitatea ei era 
de ori mai slabă decît 
din Carul Mare și de 

mai slabă decît a celei

mai îndepărtate stele ce poate fi 
distinsă noaptea de un om eu ve
dere foarte bună.

Astronomii au calculat că dis
tingerea stațiunii a fost un lucru 
tot atît de complicat ca și acela 
de a 
unui 
wați 
1300

Rezolvarea acestei sarcini com
plicate a fost posibilă datorită ce
lui mai perfecționat instrument 
optic — marele telescop cu oglinzi, 
de construcție sovietică. Oamenii 
de știință au folosit, de aseme
nea, un transformator electrono- 
optic obținînd posibilitatea să facă 
fotografii cu 
secunde, eu 
luat vederi, 
telescopului
vederi a fost automată.

Lansarea stației a fost atît 
precisă în ce privește direcția, 
cît s-a putut face o singură 
tografie. Dar, pentru a evita 
prizele,
treaga noapte și au 
cadre pentru a se 
veridicitatea imaginii 
a urmări mișcarea 
te-1".

Fotografia este prima de acest 
gen, constituind o experiență fără 
precedent în istoria astronomiei.

o expunere de cîteva 
ajutorul camerei de 
întreaga x dirijare a 
și a camerei de luat

O delegație 
guvernamentală a Laosului 

a sosit la Pekin
PEKIN 3 (Agerpres).
La 2 decembrie a sosit la Pe

kin delegația guvernamentală a 
Laosului în frunte cu Fumi Nosa- 
van, vicepreședinte al 
de Miniștri și ministru 
al Laosului.

In aceeași zi, Fumi
fost primit de Cen I, locțiitorul 
premierului Consiliului de Stat și 
ministru al afacerilor externe al 
R. P. Chineze.

de
în-
fo-

Consiliului 
de finanțe

Nosavan a

sur- 
în- 

i de 
de 
și

astronomii au muncit 
făcut 350 
convinge 
obținute 

stației „Mar-

Remanieri în guvernul iordanian
LONDRA 3 (Agerpres). — TASS 

transmite:
In seara zilei de 2 decembrie 

Wasfi el Tall, primul ministru al 
Iordaniei, a format noul guvern, 
anunță din Amman corespondentul 
agenției Reuter. Numai Abdel Ka
der Saleh, care a fost numit mi
nistru al reconstrucției și ministru 
de stat pentru problemele cance-

lariei primului ministru, este un 
membru nou al guvernului.

Primul ministru Wasfi el Tall a 
păstrat portofoliul de ministru de 
război, iar Khalil Salem, fost mi
nistru al reconstrucției, a devenit 
ministru al economiei. Ceilalți mi
niștri și-au păstrat vechile porto
folii, inclusiv Nasem Nuseibah, 
ministrul afacerilor externe.

G

Miting de doliu la Havana
HAVANA 3 (Agerpres).
La 2 decembrie poporul euban 
condus pe ultimul drum pe ceia

zece fii ai săi, membri ai dele
gației Cubei la Conferința F.A.O. de 
la Rio de Janeiro, care au pierit 
în mod tragic în urma unei ca
tastrofe de aviație. Printre parti- 
cipanții la funeralii se afla Os
valdo Dorticos, președintele Cu
bei, primul ministru Fidel Castro, 
membri ai guvernului și ai con
ducerii naționale a O.R.I., condu
cători ai sindicatelor și 
organizații de 
prezentanțelor 
cum și mii de 
lei cubane.

La mitingul de doliu a luat cu- 
vîntul Osvaldo Dorticos, președin-

tele republicii, care a exprimat a- 
dînca durere 
provocată de 
voluționari.

a poporului cuban 
moartea acestor re-

lliii din B.S. [shoslom
PRAGA 2 (Agerpres).
In perioada dintre Congresele 

al XI-lea și al XH-lea (1958— 
1962) ale Partidului Comunist 
din Cehoslovacia în țară a con
tinuat să se dezvolte activita
tea instituțiilor culturale — a- 
nunță Ceteka.

In R. S. Cehoslovacă 
74 teatre permanente, 
cărora lucrează 105 
profesionale de dramă

In anul 1961 aceste
prezentat peste 28.000 spectacole 
în fața a 13 milioane spectatort 
Au fost puse în scenă 856 de 
diferite lucrări.

In R. S. Cehoslovacă există 12 
colective profesioniste de ope
ră. Anul trecut, teatrele de o- 
peră au prezentat aproximativ 
2.500 spectacole, inclusiv 77 pre
miere.

In 1961, editurile din Ceho
slovacia au publicat 6.445 titluri 
de cărți, față de 4.762 în 1958.

Crește cu fiecare an numărul 
cinematografelor. In prezent 
mărul lor depășește 3.600. 
ultimii ani au fost construite 
cinematografe cu ecran lat.

☆
PRAGA 3 (Agerpres).
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist din Cehoslovacia 
a acordat titlul de colectiv „Con
gresul al XII-lea al P.C." unui 
număr de 5.278 brigăzi ale mun
cii socialiste, 10.440 de alte co
lective de producție, 3.305 sec
ții, 1.227 fabrici și uzine, peste 
70 de cooperative agricole uni
ce. Acest titlu de onoare a fost 
acordat celor mai bune colecti
ve care au îndeplinit în mod 
exemplar angajamentele luate In 
cinstea Congresului al XII-lea 
al P.GG

nu-
In

400

ai altor 
masă, șefi ai re- 
diplomatice, pre- 
locuitori ai capita-

BERLIN. Eugenie Cotton, preșe
dinta Federației Democratice Inter
naționale a Femeilor a sosit la 
Berlin, unde va 
dința Consiliului

7

Bonn, fost pînă acum consul ono
rific al Tunisiei în R.F.G.

avea loc între

lua parte la șe- 
F.D.I.F., care va 
și 11 decembrie.

Chile se desfă-

I

Republica de la Bab-cl Mandeb vrea să Intre 
in secolul XX

(Urmare din pag. 3-a)

fiulpiața din Taiz. Imam devine 
iui Ahmed I, Muhammed Fl Badr, 
care n-a putut însă gusta plăee 
rile tronului decît 15 zile căci tu
nurile răsculaților l-au făcut să-șt 
ia tălpășița, scăpînd ca prin mi
nune deghizat

Poporul yemenit își exprima 
astfel hotărîrea de a pune capăt 
feudalismului.

Decretele promulgate de primul 
guvern republican, cu privire la 
asistența medicală gratuită, la în
ființarea organizațiilor agrieole 
pentru construirea de fîntîni și 
pentru înzestrarea țăranilor cu 
tractoare, la principiile politicii de 
pace, neutralitate, neamestec, con
stituie primele măsuri menite să 
risipească întunericul feudal secu
lar.

Toate acestea s-ar părea că tre
buie să bucure pe oricine. Lucru
rile însă nu stau chiar așa.

Căci în timp ce agențiile occi
dentale anunțau știrea senzațio
nală că yemeniții au vizionat pri
mul film de cinematograf în țara 
lor. aveau grijă să adauge că tru
pele Arabiei Saudite, conduse de 
însuși fiul regelui Saud, atacă Ye
menul dinșpre nord, că trupe mer
cenare conduse de ex-imamul El

Badr luptă împotriva forțelor gu
vernamentale, iar oștile regelui 
Husein încearcă să pătrundă în 
republică.

In spatele acestei coaliții a 
monarhilor din Peninsula Arabică 
nu este greu de ghicit mîna Im
perialiștilor. Căci sperietura regi
lor Saud și Hussein este într-un 
fel comună și pentru prietenii lor 
anglo-americani. Mișcările popu
lare din protectoratul Aden împo
triva planurilor Angliei de a-1 in
clude în așa-numita „Federație a 
Arabiei de sud", principiul neutra
lității proclamat de As-Sallal, tea
ma că flacăra revoluției s-ar pu
tea extinde asupra Arabiei Sau
dite și Iordaniei primejduind pro
fiturile enorme ale companiilor 
petroliere — iată motivele pentru 
care imperialismul anglo-amerisan 
nu vede cu ochi buni regimul re
publican din Yemen.

Repetatele eșecuri ale atacuri
lor saudito-iordaniene împotriva 
Yemenului au dovedit clar eă a- 
ceste monarhii nu sînt în stare 
să sugrume tînăra republică ara
bă de la Bab-el Mandeb. Ba, ceva 
mai mult, cazurile aviatorilor sau- 
diți care au aterizat în R.A.U. cu 
avioanele lor purtînd la bord mari 
cantități de armament și lingouri 
de aur, fuga în R.A.U. a coman-

dantului aviației iordaniene dove- 
dese că regimurile monarhice din 
Peninsula Arabică se clatină. Sim
țind că-i fuge pămîntul de sub 
picioare, regele Saud a cerut per
misiunea S.U.A. ca toate zborurile 
avioanelor sale să fie efectuate de 
plloți americani. Iar S.U.A. nu 
s-au lăsat prea mult rugate.

In Yemen se desfășoară o luptă 
aspră, sîngeroasă, viața nouă își 
croiește cu greutate drum. In a- 
fară de ataeurile disperate ale 
reacțiunii interne, forțele progre
siste din Yemen trebuie să învin
gă numeroase prejudecăți ale tre
cutului din conștiința oamenilor 
simpli. Căci oricît ar fi de para
doxal, în Yemen numeroși locui
tori continuă însă să 
un sacrilegiu citirea unei 
a unui ziar.

Dar învingînd aceste
poporul yemenit este hotărît 
pășească în secolul XX, în condi
țiile libertății naționale. EI este 
sprijinit de toate forțele progre
siste din lume, în primul rînd de 
țările socialiste, care au recunos
cut noul guvern republican.

„Arabia felix", eum a fost de
numit Yemenul în antichitate, 
poate deveni într-adevăr o țară 
nouă, fericită.

considere 
cărți sau

greutăți, 
să

L. DUȚA

REDACTIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani; Str. Republicii nr. 56 Tel interurban 322,- automat 269.

In
intense în vederea

SANT1AGO. 
șoară pregătiri 
primului Congres al femeilor din 
America care urmează să aibă loc 
la Havana între 11 și 15 ianuarie 
1963. In întreaga țară se desfă
șoară adunări și mitinguri ale or
ganizațiilor feminine în cursul că
rora sînt examinate problemele și 
sarcinile comune ale țărilor ame
ricane și în special 
participării femeilor la 
tru progres social.

VARȘOVIA. La Wroclaw — 
anunță P.A.P. — a intrat re
cent în funcțiune o nouă uzi
nă de lămpi electronice — a 
doua întreprindere de acest 
gen din localitate. Noua uzină 
va produce diferite tipuri de 
lămpi electronice, lămpi pen
tru automate, lămpi pentru lo- 
nizări.

importanța 
lupta pen-

AssadollahTEHERAN. Guvernul
Alam a emis în luna octombrie un 
decret privind alegerile pentru or
ganele locale de autoguvernare, 
potrivit căruia, pentru prima oară 
în istoria Iranului, femeile au ob
ținut dreptul la vot. Cercurile re
ligioase au început 
furibundă împotriva
femeilor la alegeri. Guvernul ira
nian a cedat acestei campanii, pu- 
blicînd la 2 decembrie o hotărîre 
pentru revocarea decretului.

LONDRA. Baza plutitoare ame
ricană „Protheus" pentru subma
rine înzestrate cu rachete nuclea
re „Polaris" se va întoarce la în
ceputul anului viitor în S.U.A. 
Totuși cei de la Holly Loch, unde 
se află ancorat „Protheus”, nu vor 
respira ușurați. In locul lui „Pro
theus" sosește la Holly Loch o 
nouă bază plutitoare americană — 
.,Hunley".

o campanie 
participării

ALGER. Corespondentul agenției 
din Alger rela- 

Politic al Frontu- 
Națională al Al- 
crearea unui Co-

„France Presse" 
tează că Biroul 
lui de Eliberare 
geriei a anunțat
mitet Național pentru epurări, al 
cărui scop este „înlăturarea difi
cultăților din aproape toate ramu
rile activității naționale”.

>5 TEGUCIGALPA. Potrivit ști
rilor sosite la Tegucigalpa Ia 
1 decembrie în Honduras a 
avut loc o răscoală antiguver
namentală. Forțele principale 
ale răsculaților sînt compuse 
din unități militare staționate 
în orașul Bejarano și se află 
sub conducerea fostului colo
nel Maxim Bejaibe.

BONN. O nouă persoană a fost, 
arestată în afacerea „Der Sppiegel". 
Este vorba de Paul Conrad, din

BERLIN. După cum a relatat 
secția de presă a Ministerului A- 
părării Naționale al R. D. Germa
ne, la 2 decembrie ora 2,28 (ora 
locală) din Berlinul occidental a 
fost provocată o puternică explo
zie lîngă o instalație de frontieră 
a R. D. Germane în cartierul ber- 
linez Treptow. Din cauza puter
nicului suflu al exploziei, nume
roase locuințe de ambele părți 
ale frontierei au suferit daune se
rioase. Viața a numeroși locui
tori din capitala R. D. Germane și 
din Berlinul occidental a fost pusă 
în pericol.
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