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Sectorul 111 al
Petri la

minei

se numără
III de la 
printre co-

Colectivul sectorului 
mina Petrila 
lectivele de sectoare miniere frun
tașe din Valea Jiului. In fiecare 
lună .care a trecut din acest an 
mțsjprii de aici și-au depășit sim
țitor sarcinile de plan, obținînd în 
același timp viteze medii lunare în 

tajele cameră de circa 100 m. 
ezultatele însemnate înregis

trate lună de lună de către colec
tivul acestui sector a făcut ca la 
data de 15 decembrie să poată ra
porta îndeplinirea integrală a pla
nului anual de producție.

Avînd asigurate condiții bune 
de lucru, minerii sectorului III au 
extras în acest an 12 500 tone de 
cărbune peste prevederile planului. 
Productivitatea muncii planificată a 
fost depășită cu aproape 200 kg. 
cărbune pe post. In același timp 
prețul de cost a fost redus cu 1,94 
lei pe tona de cărbune extrasă.

Minerii de la Aninoasa au ex
tras ieri, in schimbul IU. ultimele 
tone de cărbune din planul prevă
zut pe anul 1962. Acest succes, 
obținut în cinstea celei de-a XV-a 
aniversări a proclamării Republi
cii, are la bază creșterea produc
tivității muncii planificată cu 57 
kg. cărbune pe post ca urmare a 
folosirii mai intense a mecanizării 
și extinderii susținerii metalice în 
abataje. In perioada care s-a scurs 
din anul acesta minerii din Ani
noasa au extras peste plan 31515 
tone de cărbune energetia Prin 
reducerea prețului de cost pe fie
care tonă de cărbune extrasă, ei

su-
Exploatarea minieră Aninoasa

au realizat totodată economii 
plimentare în valoare de 600 000
leL Un aport substanțial la dobîn- 
direa acestor rezultate l-au adus 
brigăzile minerilor Cristea AureL 
David Ioan, Mănăilă Vasile. Cos- 
ma Remus, Biro Stefan. Asmaran- 
dei Augustin, Kibedi Francis® și 
altele.

Tot ieri a raportat îndeplinirea 
planului anual și colectivul secto
rului I al minei Aninoasa. Minerii 
de aici au dat în anul curent peste 
plan 12 435 tone de cărbune. Ran
damentul mediu realizat pe sector 
a atins 2,720 tone cărbune pe post

Sectorul brichelaj 
al preparaliei Petrila

economii

însemnate au 
privința rea- 
suplimentare. 

reducerii con- 
realizat,

^'olectivul sectorului brichetaj de 
la preparația Petrila și-a îndeplinit 
cu 21 de zile înainte de termen 

^planul anual de producție In pri
mele 11 luni ale anului, muncito
rii acestui sector au reușit să dea 
în plus mai mult de 20 000 tone 
de brichete. Succese 
fost dobîndite și în 
lizării de
Astfel, ca urmare a 
sumurilor specifice s-au 
în 11 luni, economii peste plan de 
1 227 591 lei.

O rodnică activitate au desfă
șurat în acest timp schimburile 
conduse de Covaci Anton, Molnar 
t, Maior Iosif, Bubela loan. 

Petru, Sofalvy Ludovic, 
mai evidențiat, de asemenea, 
pele de întreținere conduse
Sedlacsek Eugen și Lârentz Hen- 
drie.

Stoi- 
S-au 
echi- 

de

laarelfrea ia Cajtttlâ a WWei f. f. ft I. R. 
taie a partitint ia (Will P. t. Italian

Duminici dimineața s-a înapoiat 
tn Capitală, venind de la Rama, 
delegația Partidului Muncitoresc 
Romin care a participat la lucră
rile cehii de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Italian.

Delegația a fost alcătuită din to
varășii Nicoiae Ceausescu. membre

al Biroului Politic și secretar al- 
CC al PJ-f.R. și Paul Niculescu- 
Mizil, membru al C.C. al P.M.R.

La sosire in Gara de Nord, dele
gația a fost intimpinată de tovarășii 
Chivu Stoica și Leonte Răutu, de 
membri ai CC al P.M.R., activiști 
de partid. (Agerpres)

Discutarea cifrelor de plan 
pe anul 1963

Se pot crea condiții 
în toate

din sălile școlii de ca
la Aninoasa a avut Ioc 
fiecare din schimburile 

IL dezbaterea cifrelor

Intr-una 
lificare de 
recent, cu 
sectorului
de plan pe anul 1363.

Din referatul prezentat de șeful 
sectorului a reieșit faptul că mi
nerii de aici au obținut in cursul 
acestui an realizări de seamă in 
producție. In cele 11 luni care au 
trecut, planul de producție a fost 
depășit cu peste 4700 tone de căr
bune și s-a obținut un randament 
superior celui planificat cu 100 kg 
cărbune pe post. In același timp 
la prețul de cost colectivul secto 
rului II a realizat economii de 
2,51 lei pe tona de cărbune. A fost 
realizat de asemenea, planul 
lucrările de pregătire.

Toate astea creazâ condiții 
indicii de plan pe 1963 să fie 
depliniți cu succes. Pentru < 
viitor s-a asigurat linia de front 
necesară, pregătindu-se o rezervă 
Ho cărbune egală cu cantitatea 
de producție planificată. S-au luat

la

. ca 
■ în- 
anul

mai bune de lucru 
abatajele
măsuri pentru executarea lucrări
lor de pregătire necesare punerii 
în exploatare a acestor rezerve. Așa 
de pildă, producția din stratul 5 
care se va extrage prin abatajele 
nr. 6—I E — 2 E și 4 E, este de pe 
acum pregătită, rămînînd de exe
cutat numai baionetele și suitorii 
de atac la fiecare două felii.

Cu toate acestea, atît din re
ferat cit și din discuțiile purtate, 
au reieșit și unele greutăți și lip
suri. In primul rînd este vorba de 
ridicarea tuturor brigăzilor la ni
velul sarcinilor de plan. In cadrul 
sectorului II în medie pe 11 luni, 
numărul brigăzilor rămase sub 
plan este de 45 la sută. Din a- 
cestea majoritatea sînt de la pre
gătiri. In afară de unele greutăți 
provocate de condițiile de zăcă- 
mint, la rămînerea sub plan a bri
găzilor a contribuit slaba aprovi
zionare a acestora cu materiale șl

ȘT. EKART

(Continuare în pag. 2-a)

Sarcini de răspundere pentru viitor
Deși locurile lor 'de muncă sînt 

îndepărtate totuși minerii din 
schimbul I de la sectorul II al-mi
nei Petrila au ținut să fie prezenți 
la ora fixată la adunarea unde 
urma să se dezbată cifrele de plan 
pe 1963. Veniseră aici pentru a 
discuta asupra măsurilor ce trebuie 
luate în vederea realizării sarci
nilor sporite de plan ce le revin 
în anul viitor șefii de brigăzi, 
maiștrii mineri, mecanici și mun
citori de la întreținere «lin sector.

Cînd șeful sectorului II ing. Fe
lea Mircea a început să citească 
referatul care oglindea activitatea

o cinste 
de anga- 
datori cu 
prețul de

Dorel se numără printre cei mai 
tineri iubitori ai fotbalului. Deo
camdată e foarte bucuros atunci 
cînd mingea lovită de el ajunge 
în brațele tatălui său. Peste cîțiva 
ani însă... poate marea lui bucurie 
va fi atunci cînd mingile șutate de 
el vor face inutilă intervenția por
tarilor echipelor de fotbal.

O INIȚIATIVA BUNA

MAI MULTA ENERGIE
Centrala termoelectrică Paro

șeni — unitate modernă, con
struită în anii puterii populare și 
dotată cu utilaj sovietic de mare 
productivitate — constituie o 
mîndrie a Văii Jiului. Harnicul 
colectiv de aici se străduiește ca. 
prin folosirea intensivă a capa
cității utilajului, să producă tot 
mai multă energie electrică, la 
un preț de cost cit mai redus.

Anul acesta, muncitorii și teh
nicienii energe- 
ticieni de la Pa 
roșeni au obți
nut multe suc
cese în activi
tatea lor. In 11 
luni ei au produs
kWh energie electrică, au redus 
consumul specific de combustibil 
convențional la numai 396 gram* 
pe kWh produs, iar consumul 
propriu tehnologic a scăzut la 
7.4 Ia sută, ceea ce reprezintă o 
economie de 2 728 814 kWh e- 
nergie față de cantitatea planifi
cate.

Realizările obținute se dato- 
resc — pe lingă preocuparea per

manentă a colectivului de a ex
ploata rațional utilajul modern 
cu care este dotată termocen
trala — și faptului că s-a dat o 
mare atenție realizării obiective

Realizările energeticienilor 
de la Paroșeni

lor și măsurilor trecute în planu
rile tehnic și M.T.O. Printre a- 
cestea se numără perfecționarea 
instalației de spălare cu bile a 
condensatoarelor și extinderea ei 
la toate turbinele, legarea dega 
zorului IH la colectorul de 6 at 
mosfere, montarea de contori pe 
paratonerii de la barele de 110 
și 35 Kv, montarea unui conca 
sor de zgură la pîlnia rece a ca 
7anului. automatizarea încărcării 

morilor de căr
bune și 
cuitului 
tehnic și
asemănătoare, 
acestor imbună-

a cir- 
hidro- 
altele

1 122 853 000 Ca urmare a
lățiri. în perioada trecută din a- 
rest an. la termocentrala Paro
șeni s-a asigurat o funcționare 
bună a utilajelor, fără nici o a- 
varie. La obținerea acestor suc
cese o contribuție însemnată au 
adus-o brigăzile conduse de tov 
Cristea V_ Zănescu C., Duțescu 
I- Barcaru M.. Stănișel Gh., Dina 
M_ Gulyas Al„ Bulacu Gh. și 
muiți alții, care nu și-au precu
pețit forțele pentru a asigura bu
na desfășurare a producției de 
energie electrică.

MIHAI ȘTEFAN

colectivului pe primele 11 luni ale 
anului curent, cei prezenți în sală 
încercau momente de puțină sa!- 
tisfacție. Oare constituie 
pentru ei faptul că față 
jamentul anual au rămas 
1324 tone de cărbune, că
cost a fost depășit cu 240 000 lei 
și că pentru calitatea necorespun
zătoare a producției au fost pe
nalizați cu aproape 500 tone de 
cărbune ?

La discuțiile pe marginea refe
ratului au luat parte numeroși 
mineri și tehnicieni care au vor
bit despre cauzele insucceselor pe 
care le-au avut în acest an, au 
venit cu propuneri prețioase pen
tru îmbunătățirea muncii în sector, 
luîndu-și în același timp angaja
mente mobilizatoare.

— Dacă în primele luni ale a- 
nului, sectorul nostru s-a situat 
printre sectoarele fruntașe din Va
lea Jiului, în ultima vreme 
muncit sub posibilități — a 
în cuvîntul său brigadierul 
Gheorghe. Este drept că în 
timp am întîmpinat și unele 
tați cauzate de condițiile de

C. MATEESCU

Nu de mult, din inițiativa cadre
lor didactice de la școala noastră, 
de comun acord cu organizația de 
partid șl cea de pionieri, s-a hotă 
rit înființarea unui panou în școa 
lă intitulat: „Cum vorbim". Pa
noul a 
veni în 
înlătura 
primare

Subliniez, că această formă 
atragere a elevilor în munca 
lichidare a unor lacune ce

cunoștințele lor de gra- 
ajuta în mod deosebit

persistă în 
matică, va 
elevii rămași în urmă să-și însu
șească regulile ortografice, cerute 
la nivelul unei școli de 8 ani.

Primele aiticole scrise și inte
resul stîrnit de ele în rîndul ele
vilor, ne-a dovedit că inițiativa e 
hună și de aceea am hotărît să 
continuăm afișarea de articole des
pre felul cum vorbim.

prof. EDITH BEREGSZASZY
Școala de 8 ani nr. 4 Lupeni

am 
spus 

Darie 
acest 
greu- 
zăcă-

„Cum
luat ființă cu scopul de a 
sprijinul elevilor pentru a 
unele greșeli tipice de 
și ortografie.

(Continuare în pag. 2-a)

conduse de Karda Emeric sînt cunoscuți la mina Petrila ca realizatori de randa- 
în abatajul cameră 19 vest ei au obținut în luna curentă un randament de 8,5 

Pe această bază membrii din brigada lui Karda au extras 472 tone de cărbune peste

8
8
8
8

Minerii brigăzii 
mente înalte. Lucrînd 
tone cărbune pe post, 
sarcinile de plan.

IN CLIȘEU: Un schimb din brigada minerului Karda Emeric.



pentru prima oară participau ia

cifrelor de plai
pe anul 1963

din grupa 
Blaga Du-

cam ploua

Șaisprezecimile 
sînt pe terminate 

în toate asociațiile
Șaisprezecimile de finală 

campionatului republican la 
s-au terminat și la asociația spor 
ttvă Preparatorul Lupeni. Din cei 
16 jucători participant! la concurs, 
s-au calificat pentru optimile de 
finală, ce se vor desfășura la Pe 
troșani, următorii jucători: Flo- 
rescu Dumitru eu 12 punctei Co
ma» Sever cu’ 11 puncte și Roi 
Mircea cu 10% puncte. La Petrila 
»ude campionatul, ș-a desfășurat 
in trei grupe care eu cuprins 47 
de jucători, s-au calificat pentru 
optimile de la Petroșani 8 jucă
tori. Din grupa I-a fac parte Szil- 
veater Arpad, Dumitru Vasile și 
Rrînzan Constantin, din grupa a 
II-a, Tașcă N-icolae, Inovau Gheor
ghe, Bauer Bella, iar 
a Ill-a Petrosu loan și 
Btltru.

In urma desfășurării 
tului din cadrul asociației Minerul 
Lupeni s-au calificat pentru opti
mile de finală primii trei clasați ■ 
Ciortea Ioan, Todor Cornel și Dum
bravă Dumitru. Pînă în prezent, 
s-au calificat pentru faza pe raion 
peste 34 de jucători cu drept de 
ioc urmînd să mai fie comunicate 
rezultatele de la asociația știința 
Petroșani unde au fost două gru 
pe. Urmează ca comisia de șah Pe
troșani să ia măsuri pentru orga
nizarea optimilor de finală.

★

Partida Întreruptă duminica tre
cută și reluată sîmbătă după-amia- 
ză în sala U.C.F.S, — s-a termi 
nat remiză — astfel după termina
rea primului tur din cele patiu 
programate, în clasament conduce 
Lazăr Iosif cu trei puncte, urmat 
de Kirchmaier Francisc cu 1 % puncte. 
Brdely Ștefan eu 1 punct și Mitri 
că Dianu cu % punct.

Din 
a fost 
toere.

I

lipsă de sală runda a 4-a 
amînată pentru sîmbăta vil

face pușearea sterl- 
de cărbune și dacă 
pentru captarea apei 
cameră cu mari in

sectarul nostru

cîteva rînduri

C. PETRU
corespondent

•—=(•)——

în

LA JUMĂTATE DEMINERUL

cu

pe

Jiul Petrila 
din campio-

postul de 
ocupat de

de- 
Im- 
joc 
ca
de

din 
dovedește 

și în apă-

mai stăruie

Ia timp ce minerii din Lu
peni și Petrila au extras mii 
de tone de cărbune peste 
Plan, fotbaliștii ce reprezin
tă cele două loealităti au 

marcat puține goluri.
La voi șutul se măsoară 
După plinele ce-ați dat 
iu fotbal altu-i dictonul 
Și o spunem răspicat 
Poți să tragi șuturi cu carul 
Dacă goluri n-ai marcat

Deși a trecut 
destul de mult 
timp de la me- 
eiul de fotbal de 
categoria A dintre 
și Minerul Lupeni,
natul trecut, amărăciunea supor
terilor de la Jiul 
încă în inimi cînd iși amintesc 
de înfrîngerea care a dus echipa 
lor la retrogradare. După meci, 
un suporter al Jiului spunea 
năduf:

— In timp ce i-am salvat 
ei, am retrogradat noi.

începutul actualei ediții a 
campionatului categoriei A a gă
sit pe Minerul au un lot destul 
de redus din care, după Crăini- 
ceanu, au plecat Coman și Cucu, 
jucători de nădejde. Slab pregă
tită din punct de vedere tehnic 
și tactic, încă de la începutul 
campionatului echipa s-a situat 
în coada clasamentului. După 
înfrîngerea cu 7—-0 Ia București 
a urmat a doua cu 3—1 pe teren 
propriu, acolo de unde, în cam-

In cinstea zilei de 30 Decembrie

cu bila. La întxe-
3 echipe feminina

desfășurat între-

la lela 
(ogei 10

In ziua de 16 decembrie, în ora
șele Vulcan și Petroșani, s-a des
fășurat tradiționala competiție 
„Cupa 30 Decembrie" rezervată iu
bitorilor sportului 
ceri au participat 
și 6 masculine.

I.a Vulcan s-a 
cerea echipdor feminine, spectato
rii prezent! la întreceri, au aplau
dat la scenă deschisă pe jucătoa 
rele Recolta Ana — Viscoza Lu-’ 
peni cu 36i) popice doborîte. Vlă- 
djeeanu Amalia — Minerul Lupeni 
cu 357 p.d-, Barbotzy I. — Minerul 
Vulcan cu 326 p.d. S-au mai evi
dential, de asemenea, jucătoarele : 
Mpldovan Constanța, . ischa Roza
lia de la Viscoza Lupeni, Karac- 
sony Rozalia și Nemeș Maria de 
la Minerul lupeni, iar de la gaz
de o comportare bună a avut ju- 
cătoarea Blok.

Un fapt îmbucurător la 
concurs a fost acela că în 
echipele prezente la concurs 
făcut apariția elemente tinere 
mari posibilități, 
in echipa 
Viorica și

acest 
toate 
și-au 
și cu 
pildă 
Csjby

Așa de
tinerele

Margareta, deși

INSTANTAN E E

gazdă 
Chetroiu

L A
s-a lăsat învăluind to-

de zăpadă. 
mantia ză- 

De cum s-a 
la geam

— strigă la 
a început să

Noaptea
tui in Întuneric. Prin cite o sndr- 
tură de nori strălucea din loc in 
loc, rece și distantă cite o stea. 
Apoi norii s-au unit intr-o masă 
compactă, iar din înalt a Început 
să cearnă fulgi albi 
Duminică dimineața, 
pezli acoperise totul, 
trezit, Le nu fa a sărit

— Uite că a nins 
ei Mariana și 
palme 

clipă 
pătuc 

Cu năsu- 
lipite 

surioara 
bată In 
bucurie.

Intr-o 
sărit din 
Mariana, 
curile
geam, fetițele 
mirau covorul 
al zăpezii.

— Haide repede 
să ne Îmbrăcăm 
Si să mergem la 
săniuș — propuse 
Le nula

— Să mergem
— răspunse 
se Id Mariana.

— înainte 
vă beți caieluța 
și mincați dulcea
ța — interveni 
prompt mămica.

pionatele trecute, puține echipe 
au plecat cu puncte. Au mai ciu
pit sîte un punct la Lupeni, Pro
gresul, Steaua și Rapid. Deci in 
total, echipa a pierdut în retur 
numai pe teren propriu 5 puncte 
fără să aducă nici unul din de
plasare.

Alarmată de slaba comporta
re a echipei, conducerea asocia
ției a luat o seamă de măsuri. 
Astfel, in plin campionat, an
trenorul Weczer a fost schimbat 
su Lazăr Vasile. De «um a pre
luat conducerea tehnică a echi
pei, noul antrenor a căutat să 
imprime o concepție de joc mo
dernă, eu pase lungi, în adînci- 
me și pe extreme. Dovedind 
spirit de observație, antrenorul 
a pus o seamă de jucători in 
posturile unde au dovedit că 
pot da cel mai mare randament. 
Astfel, atacantul Sima joacă a- 

o 
competiție oficială, au dovedit că 
pot deveni sportive fruntașe în a- 
ceastă disciplină. La fel la Mine
rul Lupeni, am remarcat pe ju
nioara Romîak Viorica în vîrstă 
de numai 15 ani, care la fel se 
află la primul concurs, iar la Vjș- 
coza in formație a apărut un nu
me nou, Gali Elena.

La Petroșani, pe arena „Voința", 
toate cele șase echipe care partici
pă la campionatul republican pe 
echipe, au tinut să fie prezente la 
competiția dotată cu „Cupa 30 
Decembrie".

Jucîndu-se 60 bi:e izolat, cea 
mai omogenă echipă s-o dovedit 
echipa Stăruința Petroșani, care a 
totalizat 334 popice doborîte, • pe 
jocurile următoare clasîndu-se Vo
ința Petroșani cu 742 p.d. și Pa- 
rîngui Lonea cu 720 p.d. La indivi
dual un rezultat bun a înregistrat 
sportivul Balogh Ladislau cu 153 
p.d. și Torok Aurel cu 155 p.d.

Astfel „Ci-pa 30 Decembrie" a 
revenit pentru a doua oară conse
cutiv echipei Stăruința Petroșani.

S. BALOI

S A N I U Ș

Feti- 
ferlcite, 
Zimbesc

Dejunul a fost hiat in mare vi
teză. îmbrăcate bine, cele două 
ietile au pornit la sănjuș. O tumbă, 
o căzătură in zăpadă stirnesc tisul 
și voia bună, iar intrecerlle de să
niuțe sînt palpitante, 
tele din clișeu zimbesc 
Fotografului, zăpezii ! Nul 
copilăriei iericite pe 
trăiesc. Sdniușul e doar 
pă'tțcicd a bucuriei.

care o
o mică

cum pe postul de fundaș dreap
ta. Dovedindu-se sigur în inter
venții, el anihilează extreme de 
certă valoare de talia lui Tă- 
taru. Dan II se acomodează din 
ce în ce mai bine în postul de 
stoper, iar halfia, formată 
Szdke și Mihaly se 
utilă atît în atac cît 
rare.

In ultimele meciuri, 
centru atacant a fost
Mihăilă, un jucător impetuos, cu 
șuturi puternice la poartă. Este 
desigur prematur să se vorbeas
că despre înlăturarea tuturor 
ficiențelor din jocul echipei, 
primarea unei concepții de 
modern, ținîndu-se seama de 
pacitatea lotului nu se face
la o zi la alta. Se poate afirma 
însă eu toată certitudinea că în 
jocul echipei s-a produs un re
viriment sensibil, toți atacanții

Se pot crea condiții 
în toate

(Urmare din pag. l-a) 

goale, sprijinul insuficient dat de 
personalul tehnic. Maiștrii minei i 
s-au ocupat mai mult de brigăzile 
din abataje și mai ales de acelea 
cu condiții mai ușoare de lucru. 
Au fost brigăzi ca cele conduse de 
Codrea Gheorghe, Kovacs Alexan 
dru și alții, care au rămas luni 
de-a rîndul sub plan. Aceste lipsuri 
— au arătat participant» la dis
cuții — puteau fi remediate în ma
re măsură, dacă se foloseau toate 
posibilitățile pentru buna organi
zare și aprovizionare a fiecărui loc 
de muncă.

Cu toate acestea, au arătat voi 
bitorii, sînt condiții pentru a se 
îndeplini încă din prima lună sar 
cinile pe 1963. Trebuie însă insis 
lat asupra 
au existat 
realizările 
mai înalt.
în mare măsură planul de măsuri 
rehnlro-organizatorice prezentat in 
adunare de șeful sectorului și care 
a fost îmbunătățit cu propunerile 
făcute de către participants. Prin
tre 
ră :

remedierii lipsurilor ce 
în acest an, pentru ea 
să fie la un nivel cît 
La aceasta va contribui

măsurile preconizate se num 5- 
mecanizarea transportului în

Sarcini de răspundere pentru viitor
(Urmare din pag. 1-aj 

mînt, însă au fost și alte aspecte 
care au influențat negativ rezul
tatele noastre. Printre acestea sînt 
ș' defecțiunile la utilajele pe care 
le folosim. Brigada pe care o con
duc a pierdut de nenumărate ori 
timp prețios din lucru din cauza 
deselor defecțiuni survenite la per
foratoare și ciocane de abataj. Ace
lași lucru s-a întîmplat și se în- 
tîmplă și la alte brigăzi din sec
tor. Propun ca pe viitor utilajele 
care ne slnt repartizate să fie con
trolate și verificate cu atenție de 
către partea mecanică. De aseme
nea, să se asigure piese de schimb 
de rezervă în 
loc de muncă 
funcție mașina 
S.B.M.-3.

— Pentru reducerea consumului 
de lemn în sectorul nostru — a 
spus brigadierul Hanganu Aurel — 
propun să se folosească în fiecare 
abataj cameră armarea mixtă cu 
stllpi de fier tubulari. Brigada noas
tră se angajează să reducă cu 25 
la sută consumul de lemn și să 
extragă peste planul anual 500 tone 
de cărbune.

— Dacă se 
lului separat 
se iau măsuri 
din abatajele 
filtrat» de apă, 
poate da cărbune de calitate supe
rioară — a subliniat în cuvîntul 
său brigadierul Stăuceanu Gheor
ghe. In numele ortacilor săi el s-a 
angajat să extragă peste plan în 
anul viitor 1500 tone de cărbune 
de bună calitate.

apropierea fiecărui 
și să fie pusă în 
de perforat suitori

trag la poartă 
iar echipa luptă 
cu ardoare pen
tru culorile aso- 
o reprezintă.
de faptul că la 

se

ciației pe care
Ținînd seama 

jumătatea drumului echipa 
află pe penultimul loc în clasa
ment, unii suporteri pesimiști se 
și gîndesc la retrogradare. In
tr-adevăr nu se stă pe roze, dar 
în perioada vacantei de iarnă se 
pot face încă multe pentru îm
bunătățirea concepției de joc a 
echipei, pentru ridicarea măes- 
triei sportive și moralului com- 
ponentilor ei. Cu seriozitatea în 
muncă a celor doi antrenori. 
Lazăr Vasile și Irimle Gheorghe 
cu puterea de luptă ce caracte
rizează component» echipei se 
pot obține succese care să scu
tească pe miile de suporteri de 
emoțiile retrogradării, iar la ca
pătul drumului tabela indicatoa
re să nu arate spre B.

mai bune de lucki 1 
abatajele

abatajele din stratele 17 și 18; co| 
ordonarea mai judicioasă a trans 
portului; extinderea micii meeain 
zări la toate locurile de muncă 
răpirea stivelor din stratul 15 ? 
introducerea armării metalice,- ex 
tinderea armării metalice și cd 
bolțari la lucrările de pregătiri ș 
de întreținere ele.

Toți cei care au luat cuvintu 
în adunare și-au exprimat încre 
darea că sarcinile de plan pe 196 
vor fi îndeplinite cu succes, și și-ai 
luat noi angajamente. Așa de pil) 
dă, brigăzile lui Asmarandei Au
gustin, Kibedi Francisc, Codrea 
Gavrilă s-au angajat sâ depășeas
că planul de producție cu 200—60( 
tone de cărbune.

Dezbaterea noilor 
a constituit pentru 
torului II un prilej 
vînd în vedere rezultatele obti-| 
nute, și de analiză a posibitigRilcil 
pentru remedierea lipsurilor ' sem-l 
nalate. In concluzie, a reieșit fap-l 
tul că se pot șj trebuie create 
ditii pentru ridicarea tuturor aW 
găzilor la nivelul sarcinilor de 
plan, se pot îndeplini ritmic sarci
nile de producție ce-i revin secto
rului.

cifre de plăti 
colectivul sec- 
de bucurie, a

fiecare loc de muncă, 
viitor colectivul secțg- 
Ia mina Petrila treouie 

cu peste 42 000 tone de

Alți vorbitori printre care mi
nerii Firoiu loan, Badea Cristea 
Lupu Vasile, maiștrii mineri Bere? 
Ștefan, Taborschi Pavel au insis
tat asupra măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice ce trebuie luate în sec
tor pentru reducerea consumului 
de lemn, îmbunătățirea calității 
cărbunelui, întărirea disciplinei în 
muncă și asigurarea unei bune a- 
sistențe la

In anul 
rului II de 
să extragă 
cărbune mai mult decît în 1962 și 
să obțină o productivitate de 1,79^ 
tone cărbune pe post. Propunerile 
făcute de minerii și tehnicienii din 
sector vin să completeze planul de 
măsuri tehnlco-organizatorice al 
conducerii sectorului care prevede, 
printre altele : asigurarea liniei de 
front, armarea galeriilor de cap și 
de bază în fier T.H., introducerea 
benzilor de încărcat în galerii la 
brigăzile de la lucrările de pre
gătiri etc.

Toate acestea vor crea condiții 
sectorul II să-și îndeplineați 
cinste noile sarcini ce-i s^Ei 

față pe anul 1963.

ca
cu
în

Pregătiri 
pentru revelion

de 
de 
fa-
<Ic

de 
va 
în

la 
săr- 
sala

Anul 1962 a fost rodnic pentru 
muncitorii de la Vulcan. Ei se pre
gătesc acum să întîmpine revelio
nul eu noi succese în procesul de 
producție. Pentru colectivul de 
muncitori de la mină, comitetul 
sindicatului s-a îngrijit din timp 
asigurînd sărbătorirea revelionului 
asa cum se cuvine. Peste 250 
mineri, tehnicieni și ingineri 
la E M. Vulcan împreună cu 
miliile lor vor petrece noaptea 
revelion în sala de apel a minei 
Si la clubul din Crîvidîa.

Colectivul de muncitori 
Uzina electrică din Vulcan 
bători noaptea de revelion 
de festivități a clubului muncito
resc din Vulcan. Pregătiri pentru 
revelion au început și la T.C.M.C., 
șantierul de construcții si alte în
treprinderi.

Alți numeroși muncitori din 
Vulcan și familiile lor vor petrece 
revelionul Ia cabanele din împre
jurimi.

Pentru a face cit mai frumoasă 
seara de revelion, formațiile artis
tice de la clubul Vulcan, mină si 
T.C.M.C., pregătesc programe spe
ciale Astfel formația de estradă 
de la clubul Vulcan pregătește 
spectacolul „La cabană fulgi (f* 
nea", iar brigada de agitație de^a 
sectorul V al minei spectacolul „Cu 
musca pe căciulă".

D. ALBESCU 
corespondent



Cu aproape doi ani in urmă, pe 
malul drept al Jiului, la periferia 
Vulcanului, au început lucrările de 
construcție a unuia dintre obiec
tivele trasate de cel de-al IlI-lei 
Congres al partidului — preparatia 
Coroiești.

Aici, odată cu deschiderea șan
tierului, a luat ființă o nouă or
ganizație de partid care, treptat, a 
reușit să cîștige stima și încrede
rea întregului colectiv. Comuniștii 
șantierului au devenit sufletul în
trecerii socialiste, al luptei pentru 
realizarea de economii, promotori’ 
noului.

Rindurile acestei organizații cresc 
continuu — dovadă grăitoare a 
atașamentului și dragostei fierbinți 
a muncitorilor constructori de pe 
șantier fată de partid. In prezent 
organizația de partid de pe 
rul Coroiești numără peste 
membri.

Fată de posibilitățile 
in acest an

«partid nu s-a 
Oțelul cerut.

VSe știe că

șantie
40 d<

existăce
primire în 
însă la ni-

munca de 
desfășurat

prețioasă arezervă
bază pentru întă- 
sale o constituie 

partid. In prezent, 
de partid al orga-

Jin activul fără de 
antrenați într-o bună 

munca politică de in- 
sarcinilor de producție.

Vișan și alti muncitori 
au participat la adunarea 
cînd s-au dezbătut cifrele 
pe anul 1963. De aseme-

o 
organizației de 

A rirea rîndurilor 
activul fără de 
din activul fără
nizatiei de bază fac parte 60 de 
tovarăși muncitori fruntași. Prin
tre aceștia se numără tovarăș. 
Bălăete Pavel, zidar pietrar, Dră- 
ghici Iancu, mecanic șef de echi
pă. Gărgăriță Constantin, șef de 
echipă la montaj linii ferate. Trais
tă loan, dulgher, Roșculescu Dumitru, 
betonist, toti fiind fruntași în pro
ducție.

Tovarășii 
partid sint 
măsură la 
deplinire a
o parte din ei avind sarcini con
crete in această direcție. Ei sin: 
invitați să participe la adunările 
generale deschise ale organizației 

►’ <3e bază, unde se discută probleme 
legate de îndeplinirea planului lu
nar. Tovarășii Roșculescu, Traistă, 

L Mocanu, 
fruntași 
generală 
de plan
nea, mulți dintre tovarășii din ac
tiv au sarcini de răspundere in 
conducerea secțiilor și grupelor 
sindicale. Majoritatea tovarășilor 
din activul fără de partid își înde
plinesc cu cinste sarcinile ce le-au 
fost trasate. Bunăoară, muncitorii 
Drăghici Iancu, Popa Ioan, Taș- 
nady Iosif și alții, care au avut 

^sarcina să se ocupe de abonarnen- 
reușit să asigure 
lucrează abona- 
de 100 la sută.
tovarășilor din 

partid care so- 
rîndurile candi-

lalele la presă, au 
în secțiile unde 
mente în procent

De pregătirea 
activul fără de 
licită primirea în 
daților de partid se ocupă comuniș
ti mai vechi, cu experiență. Astfel, 
tovarășii Drăghici, Popa. Tașnadv 
Traistă și alții, care au cerut or
ganizației de bază să-i primească

Ocrotirea sănătății muncitorilor mineri, 
în discuția deputaților

Nu de mult a avut loc cea de-a 
XX-a sesiune a sfatului popular 
Uricani, în cadrul căreia s-a anali
zat activitatea desfășurată de spi
talul din Uricani.

Referatul prezentat în sesiune 
de deputatul dr. Paraschiva Fundă- 
toreanu, a scos în relief activita
tea depusă de cadrele medico-sa- 
nitare de la spitalul din Uricani 
pentru ocrotirea sănătății muncito
rilor mineri din Uricani, pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor.

In ceea ce privește activitatea 
curativă, bolnavii au fost consultați 
la spital, în cadrul celor două cir
cumscripții medicale, precum și la 
domiciliu. In acest an au fost tra- 
tati ia domiciliu peste 35 bolnavi, 
iar în spital la peste 1000 de bol
navi li s-a acordat îngrijirea me
dicală necesară oferindu-li-se con
diții bune pentru a-și reface sănă- 
Bftea.

Sesiunea s-a ocupat și de nea
junsurile care mai persistă în ac
tivitatea spitalului de întreprinde
re. Mai multi deputati au ridicat 
problema încălzirii nesatisfăcătoa

partid, 
lor de 
Brînduș

scot în evidență 
organizația de bază a 
are mari posibilități de 
rîndurilor sale. Totuși, 
an organizația de bază 

un număr

de efectivul munci- 
șantier. Biroul or- 

bază motivează a-- 
prin aceea că ma

în rîndul candidatelor de 
sînt ajutați în pregătirea 
tovarășii Schraiber Petru, 
Aurică, Bogățeanu Nicolae, comu
niști cu un nivel de cunoștințe 
politico-ideologice ridicat.

Toate acestea 
faptul că 
șantierului 
creștere a 
in acest 
a șantierului a primit 
foarte redus de tovarăși în rindul 
membrilor și candidatilor de partid. 
Acest număr este mult prea mic față 
de numărul celor care cer primirea 
m partid, fată 
lorilor de pe 
ganizatiei de 
ceastă situație 
joritatea muncitorilor de pe șantier 
sînt veniți din alte regiuni, iar do
cumentele necesare despre activi 
tatea lor anterioară sosesc cu mul
tă întîrziere. Dar pe șantier sînt 
mulți muncitori care au venit odată 
cu deschiderea lucrărilor, fiind bi
ne cunoscuti de comuniști. Biroul 
organizației de bază trebuie să-și 
îndrepte atenția spre astfel de to
varăși, spre muncitorii care În
drăgesc șantierul, dornici să par
ticipe ia lucrările de construcție 
pină la faza finală.

Adevăratele lipsuri care s-au 
manifestat in munca de primire in 
partid, sint altele, și de existen
ta lor se face vinovat in primul 
tind biroul organizației de bază. 
Biroul nu a analizat periodic felul 
cum se desfășoară munca de pri
mire in partid, lăsind ca lu
crurile să se desfășoare de la sine.

Numărul membrilor de partid care 
se ocupă de pregătirea ce
lor mai buni tovarăși din activui 
fără de partid, este restrins. Este 
necesar ca fiecare membru de 
partid să aibă ca sarcină pregăti
rea unui tovarăș 
rea in partid.

Dar in partid 
numai tovarășii 
de partid. O mare parte din can
didați provin din rîndul utemiști- 
lor. Pe șantier lucrează multi ti
neri. care, crescuți și educați In 
rindurile organizației U.T.M., aju
tați și indrumati Îndeaproape de 
comuniști pot deveni candidați de 
partid. Trebuie amintit faptul că 
organizația U.TJwl. de pe șantier 
a recomandat putini utemiști or
ganizației de partid pentru primi
rea in rindul candidatilor.

Iată numai cîteva din lipsurile 
care s-au manifestat în munca de 
creștere a rîndurilor organizației de 
bază a șantierului Coroiești. lip
suri cs trebuie urgent lichidate. 
Străduindu-se să respecte cu stric
tețe prevederile statutului partidu
lui și instrucțiunile CC al PMJt, 
organizația de bază a șantierului 
Coroiești va reuși să obțină în vii
tor rezultate mai bune in întări
rea continuă a rîndurilor sale.

care cere primi-

nu sînt primiți 
din activul fără

V. OROS

re a spitalului Unele sobe din spi
tal, nefiind reparate, scot fum și 
nu încălzesc suficient. Există n?- 
mulțumiri și în ce privește asi
gurarea liniștei necesare pentru 
bolnavi.

O sarcină importantă pentru co
lectivul spitalului este controlul 
periodic asupra sănătății munci
torilor de la mina Uricani, pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor. In urma 
examinărilor medicale s-au luat nu
meroase măsuri pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor de silicoză, se fac 
periodic examinări microradiogra- 
fice etc.

In cursul acestui an, medicii de 
la spital au efectuat numeroase 
controale în mină, la locurile de 
muncă, cu care prilej au stat ae 
vorbă cu minerii, le-au arătat cum 
să-și apere sănătatea, importanta 
folosirii cutiilor sanitare la locu
rile de muncă. Cutii sanitare se 
găsesc în prezent în fiecare abataj 
iar la suprafață, in fiecare ate
lier.

Pentru educația sanitară a muc 
citorîlor au fost prezentate nume

Minerii depun
Răsplătindu-le munca rodnică, 

statul nostru acordă anual prime de 
vechime muncitorilor mineri cu ac
tivitate îndelungată în producție 
La rîndul lor minerii caută să rea
lizeze din prima de vechime lu
cruri cit mai folositoare pentru ei 
și familiile lor.

De aceea, pentru cri mai multi 
mineri a devenit o tradiție ca o 

parte din primele de vechime ce 
I; se cuvin să le depună la Casa 
de Economii și Consemnațiuni. In 
vederea satisfacerii unor necesi
tăți materiale viitoare. Numărul 
depunătorilor la CE.C. in exploa 
tarea minieră Petrila a crescut sim
țitor. Peste 800 de mineri, ingineri 
si tehnicieni s-au prezentat in 
prealabil la ghișeele C.E.C. din în
treprindere pentru a cere să li se 
depună Ia CE.C. parte din prima 
de vechime pe anul acesta, sau 
chiar întreaga sumă, pe bază de 
ronsimtămint scris prin virament 
Intre aceștia se numără Cucos 
Gheorghe, Michiev Gheorgijp, Ton-

In Editura politică a apărut:

științelor mate-

POPOVICI „Pro- 
ale astronomiei

316 pag.
Lucrarea reprezintă o culegere 

de studii privind problemele filo
zofice ale științelor naturii semnate 
de cunoscut! oameni de știință din 
tara noastră :

Acad. Gr. C. MOISIL „Perspec
tivele dezvoltării 
matice";

Prof. univ. C. 
bleme filozofice 
actuale";

Prof. univ. T.
tematica și cibernetica";

V. NOVACU — membru cores
pondent al Academiei R.P.R., „Pro
bleme teoretice ale fizicii particu
lelor elementare";

Acad. C. D. NENIȚESCU „Des
pre metodologia și orientarea cer
cetării în chimie";

Dr. V. SâHLEANU „Matematica 
in biologie și medicină";

roase filme documentare și con
ferințe oa de pildă: „Cum să ne 
ferim de silicoză", „Cum să ne în
grijim dantura și necesitatea con
trolului stomatologic", „Despre a- 
paritia ulcerului și regimul alimen
tar", „Gripa și consecințele ei".

Sesiunea a stabilit măsuri pen
tru îmbunătățirea continuă a ac
tivității colectivului spitalului din 
Uricani, îndeosebi în legătură cu 
prevenirea îmbolnăvirilor. S-a sub
liniat necesitatea unei preocupări 
mai susținute pentru extinderea 
perforajului umed, a folosirii măș
tilor la locurile de muncă cu praf 
de steril, îmbunătățirea aprovizio
nării cu apă potabilă a muncitorilor 
ia subteran. Au fost stabilite sar
cini pentru îmbunătățirea curățe
niei în localul spitalului, pentru ri
dicarea pregătirii profesionale a 
cadrelor medii sanitare etc. înde
plinirea acestor sarcini va duc? 
la îmbunătățirea activității spita
lului din Uricani.

V. COCHECI
Uricani

bani la C. E. C • PUBLICITATE
Dumitru, Sprîn- 
și mulți alții, 
din depunători 
depună pe li-

tea Ion, Mihut loan, Balaciu loan, 
Cîșlaru loan. Dubit 
cenatu Constantin 
Peste 20 la sută 
au cerut să li se
bretele C.E.C. toată suma ce li se 
cuvine drept primă de vechime.

Toți cei ce s-au prezentat la 
ghișeele C.E.C sînt convinși că 
banii ținuți asupra lor se risipesc

ușor in timp ce banul depus la 
C.E.C. devine roditor, se poate 
transforma într-o mobilă nouă, Îm
brăcăminte frumoasă, motocicletă, 
mașină, un concediu plăcut, ser
vind la îndeplinirea multor dorin
țe de viitor. Totodată oamenii 
muncii sînt convinși că prin de
punerile la CE.C. contribuie la 
progresul economic al țării noas
tre la desăvîrșirea construirii so
cialismului. Fotografia alăturată îl 
înfățișează pe minerul șef d? 
gadă Mihai Ștefan de la mina 
trila semnind consim'ăr-intul 
depunere la C.E.C. a banilor 
prima de vechime.

©-----------------

bri-
Pe- 
de 
din

lei
de

ale limbii și gîn-

St. GEORGESCU 
pozitivist logice a

Materialismul dialectic 
și științele contemporane ale naturii 

voi. m 7,95
Acad. St. MILCU „Noțiunea

boală în lumina materialismului 
dialectic";

Dr. M. STERIADE „Creier șl 
conștiință".

Acad. A. KREINDLER .„Mecanis
mele cerebrale 
dirii";

Conf. univ. 
„Critica negării
conținutului obiectiv al cunoaște
rii științifice".

Cartea oferă o imagine a varie
tății preocupărilor și a interesului 
crescînd cu care oamenii noștri 
de știință dezbat problemele filo
zofice ale științelor naturii și folo
sesc în munca lor științifică de 
cercetare principiile filozofiei ma- 
terialist-dlalectice.

DE LA LOCUL 
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muncitorilor
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Vulcan, Pe- H
Âninoasa șl |

îi U.P.L Peimi 

VĂ INVITĂ
Să petreceți revelionul 

1962-1963 ia unul din res- 
taurantele sau bufetele 

Jî T.A.P.L din orașele Pstro- 
J8 șani, Lupeni, 
K trila, Lonea, 
J3 iscroni. 
m Se va servi 

bogat și variat 
/Mujică și dans 

m pină în zori H
După orele 24 «
diferite surprize 

" Locurile fiind limitate, $ 
I rețineți mese din timp.

un meniu

0. C. L. Produse
Industriale
PETROȘANI

ANUNȚA CUMPĂRĂTORII 
că începînd cu data de 1 de
cembrie 1962, a organizat prin 
magazinele sale din orașele 
Petroșani, Lupeni și Vulcan, 
vinzarea și cu plata în rate a 
unui însemnat număr de arti
cole între care :
— CONFECȚII
— ÎNCĂLȚĂMINTE
— TRICOTAJE
— ARTICOLE DE

GALANTERIE
— ARTICOLE DE

MAROCHINĂRIE
— STOFE
— MĂTĂSURI

Vizitați magazinele O.C.L. 
Produse industriale și profitați 
de condițiile avantajoase de 
plată ce vi se oferă, cunoscînd 
că la unele din articole plata 
în rate expiră la 31 decem
brie a. c.

în
de

T.A.P.L. Petroșani
Organizează deservirea reve

lionului 1962—1963 Ia toate 
treprinderile și organizațiile 
masă la care este solicitat.

Comenzile și orice alte 
pot primi la sediul 
serviciul comercial 
Republicii nr. 104, 
pină Ia data de 20 
1962.

in
formații se 
trustului la 
din strada 
telefon 287 
decembrie
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MOSCOVA 17 (Agerpres).
In Uniunea Sovietică a fost dată 

la. exploatare magistrala de cale 
larată electrificată Leningrad—Mos- 
sova—Caucaz, a cărei lungime este 
le 3 500 de km. Pe acest itinerar 
trenurile circulă în prezent cu o 
viteză de 160 km. pe oră.

| Reconstrucția acestei linii a du- 
rat 5 ani. înlocuirea locomotivelor 
obișnuite cu locomotive electrice 
pe acest lung traseu între nord și 
sud aduce mari avantaje. Viteza 
trenurilor crește de 1,5 ori, se re
duce de 3 ori costul transporturi
lor. Economia de cărbune se cifrea
ză la 8 milioane tone anual.

După liniile Moscova—Baical
(lungă de 5 500 km.) și Leningrad— 
Moscova—Caucaz, vor trece Ia
tracțiune electrică magistralele 
Moscova — Ural, Moscova — Mur
mansk, Moscova—Rostov, 
din aceste itinerarii 
peste o mie de km.

Uniunea Sovietică 
primuț loc în lume
punct de vedere al lungimii ma
gistralelor electrificate ci și ca ritm 
al electrificării căilor ferate.

-=©=—

Fiecare
au lungimi de

a trecut pe 
nu numai din

I
Greva tipografilor 

din New York
NEW YORK 17 (Agerpres).
Tipografii de la cele nouă ziare 

principale din New York care 
declarat grevă la 8 decembrie 
sprijinul cererilor de mărire a 
lariului,
urma unei ședințe 
tinue greva atita 
refuză să accepte 
Intr-o declarație 
Associated Press,
purtătorul de cuvînt al Uniunii ti
pografilor din New York, a arătat 
că „moralul greviștilor este mai 
puternic ca orieînd".

au 
în 

sa- 
înau hotărît duminică, 

comune, să con- 
timp cit patronii 
revendicările lor. 
făcută agenției 
Bertram Powers,

încheierea lucrărilor consfătuirii 
științifice internaționale ele la Dubna

MOSCOVA 17 (Agerpres). —
TASS transmite :

La Institutul unificat de cerce
tări nucleare de la Dubna de lîngă 
Moscova și-a încheiat lucrările 
consfătuirea științifică internațio
nală pentru studierea reacțiilor cu 
nucleele ușoare. La această con
sfătuire, care a durat cinci zile, 
au luat parte aproximativ 50 de 
oameni de știință din țările socia
liste.

Aceasta este prima consfătuire 
a oamenilor de știință 
rele centru de cercetări, 
nucleelor ușoare.

Din punct de vedere 
zorile dezvoltării fizicii 
au fost cercetate tocmai nucleele 
ușoare. Apoi frontul științei s-a 
deplasat treptat în direcția studie-

-=©=—

Mineri japonezi în greva foamei

■'v

de la ma- 
consacrată

istoric, în 
nucleare

rii nucleelor grele, iar ulterior — 
a particulelor elementare. Recenta 
consfătuire internațională a oame
nilor de știință de la Padova (Ita
lia), precum și consfătuirea care 
a luat sfîrșit la Dubna, au arătat 
că fizica nucleelor ușoare consti
tuie un domeniu vast și promițător, 
care pe bună dreptate atrage din 
nou atenția deosebită a experimen
tatorilor și teoreticienilor din mul
te țări.

Consfătuirea de la Dubna a con
tribuit Ia coordonarea pe mai de
parte a lucrărilor oamenilor de 
știință din țările socialiste care 
cercetează nucleele ușoare.

(Agerpres). 
japonezi continui 
începută cu șapte 

în semn de protest

TOKIO 17 
13 mineri 

greva foamei 
zile in urmă,
împotriva planurilor autorităților 
de a concedia un mare număr de 
muncitori de la minele de căr
bune din Japonia. 11 alți mineri, 
care au participat pînă în pre
zent la greva foamei, au fost in
ternați de urgență în spital din 
cauza stării 
ții lor.

Continuă 
mei 100 de
ale insulelor Kiu Siu.

alarmante a sănătă-

totodată greva toa- 
mineri din 11 orașe 

Greva a

In Brunei și Sarawak 
continua luptele

fost începută de minerii din Hok
kaido. Zece mineri s-au așezat 
chiar pe zăpadă în fața clădirii 
prefecturii din Sapporo. „Nu ne 
vom lăsa", au declarat minerii.

Luni dimineața în parcul Hi- 
biya din Tokio a avut Ioc o de
monstrație a 6 000 de mineri în 
semn de solidaritate cu greviștii. 
Demonstranții au organizat apoi 
un marș în fața clădirii parlamen
tului japonez. După cum relatea
ză

♦ 
î
4 
t0*
*

6
♦

*
*
♦

♦* 
ui ui japonez, vupa cum reiaiea- J 

ză agenția United Press Interna- j 
tional, mai multe mii de polițiști • , . . . , ■ . - #

♦
au fost trimiși pentru a împrăștia 
pe demonstranți.

Un pact militar urzit 
în scopul distrugerii regimului 

republican din Yemen ,
Manolis Glezos esle 

împiedecat să-și ocupe 
locui în parlamentul Greciei

ATENA 17 (Agerpres).
Eroul național al Greciei Mano- 

lis Glezos nu-și va putea ocupa 
locul în parlament unde a fost ales 
la alegerile parlamentare din 1961. 
Hotărîrea tribunalului cu privire 
la privarea lui Glezos de drepturi 
politice pe timp de 8 ani, este men
ținută în vigoare de autorități, deși 
el a fost pus în libertate.

Dar Manolis Glezos, fiu curajos 
al poporului grec, nu-și va înceta 
activitatea politică. El a fost ales 
membru al Comitetului executiv 
al partidului EDA. și și-a preluat 
funcția.

Intr-o declarație adresată ziaru
lui „Nea". Manolis Glezos cheamă 
poporul grec să lupte și mai ho
tărî t pentru eliberarea a peste 
1000 de deținuți politici care zac 
de 18—19 ani în închisori.

SINGAPORE 17 (Agerpres).
In protectoratele engleze Brunei 

și Sarawak continuă luptele între 
răsculati și trupele colonialiste. 
Agenția Associated Press, citind o 
declarație a comandamentului tru
pelor engleze din Singapore, trans
mite că răsculații se concentrează 
în prezent în diferite regiuni, prin
tre care districtul Temburong, la 
est de orașul Brunei și la Bangar, 
oraș situat la 20 mile sud de Bțp- 
neL Potrivit agenției Reuter, răs- 
culații au lansat un atac asupra 
orașului Tutong. în cursul nopții 
de duminică spre luni. Avioane cu 
reacție engleze continuă să zboa-

de junglă, 
răsculaților 
Aceeași a-

re deasupra regiunilor 
în scopul intimidării 
care s-au retras aici, 
genție transmite că autoritățile en
gleze operează arestări în rîndu- 
rile locuitorilor din Brunei; numai 
în capitala acestui teritoriu au 
fost arestate peste 500 de persoane.

După cum transmite agenția As
sociated Press, conducătorul răs
culaților, A. M. Azhari, care se 
află în prezent la Manila, a adre
sat note guvernelor Indoneziei, 
Pakistanului, Irakului și R.A.U., 
cerîndu-le să recunoască guvernul 
său 
din 
lor

și să ridice problema 
Brunei la Organizația 
Unite.

situației 
Națiuni-

Q

PpotesiU; opiniei publice 
indoneziene

CAIRO 17 (Agerpres).
Agenția M.E.N. anunță că vicepre

ședintele guvernului republican din 
Yemen, Abdel Rahman Al-Baydany, 
a declarat la 15 decembrie că A- 
rabia Saudită, Iordania, Izraelul și 
Beihanul au încheiat un pact mi
litar în scopul de a distruge regi
mul republican din Yemen. Bay- 
dany a declarat că, potrivit preve
derilor cuprinse în acest pact agre
siv. în ultima vreme la Aman au 
fost transportate arme din Anglia 
și Belgia, destinate să fie folosite 
în lupta împotriva poporului ye- 
menit. El a anunțat, de asemenea, 
că membrii acestui pact au înfiin
țat la Jizan și Najran două tabe
re de pregătire a agenților ce ur
mează să fie strecurați peste fre^ . 
tiera yemenită.
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Noi divergențe între partenerii N.A.T.O
BONN 17 (Agerpres).
Aproape toate organele de pre

să din R.F.G. scriu despre diver
gențele care s-au ivit între parte
nerii din Uniunea Nord-Atlantică

Consiliului
loc recent la

Allgemeine

în cadrul sesiunii 
NA.T.O. care a avut 
Paris.

Ziarul „Frankfurter
relatează, de pildă, că după sesiu
nea de la Paris „punctele de ve
dere ale generalilor și teoreticie
nilor militari de pe cele două țăr
muri ale Atlanticului se deosebesc 
și mai mult". In acest spirit co
mentează rezultatele întîlnirii de 
la Paris ziarul „Rheinische Post" 
care subliniază eă „sesiunea co
munității atlantice s-a încheiat cu 
publicarea unui comunicat volu
minos, dar care nu spune nimic".

Oglindind punctul de vedere o- 
ficial al Bonnului, ziarele „Deutsche 
Zeitung" și „Stuttgarter Zeitung" 
își exprimă nemulțumirea față de 
„noua coneepție a S.UA.". „Minis
trul de război al S.UA-, McNamara, 
arată ziarul „Deutsche Zeitung”, a 
dat o asemenea interpretare poli
ticii militare americane încît a 
răsturnat complet punctul de ve
dere obișnuit al germanilor cu pri
vire la saroinile NA.T.O. La rîndul 
său, „Stuttgarter Zeitung" subli
niază categoric că „planurile ex
puse de McNamara sînt inaccep
tabile și irealizabile pentru orice 
guvern european".

Caracterizând în linii generale 
divergențele dintre partenerii din 
NA.T.O., ,J)ie Welt" prezice o ac
centuare continuă a contradicțiilor.

O I

ALGER. Guvernul algerian a ho- 
tărît naționalizarea tuturor teatre
lor aflate pe teritoriul algerian și 
punerea lor sub controlul și îndru
marea Ministerului Educației Na
ționale.

o carte poștală cu invitația de a 
participa la meciul de fotbal pen
tru a apăra onoarea echipei lo
cale. Cartea poștală adusă lui a 
fost expediată... în anul 1917, 
tr-un sat care se afla la trei 
do locul unde locuiește el.

din- 
mile

VIENA. Ziarul „Volksstimme" a- 
nunță că în decursul primelor două 
săptămîni ale lunii decembrie 1962, 
numărul șomerilor înregistrați din 
Austria a 
cu 17 389 
cui lunii 
Gllt.

crescut au 27 058 oameni, 
mai mult decît în mijlo- 
decembrie a anului tre-

OSLO.
cembrîe în partea de nord a 
toriului norvegian s-au înregistrat 
cutremure repetate 
siderabilă, care nu 
daune importante.

careMADRID. Ploile torențiale 
au căzut zilele acestea în nordul 
Spaniei au provocat inundații 
portante în provincia Asturia. 
semnalează în special revărsări 
rîului Caudal și ale afluenților
care au provocat blocarea mai mul
tor șosele, întreruperea comunica
țiilor feroviare și inundarea unor 
muie în apropiere de localitatea 
Oviedo.

im- 
Se 
ale 
săi

In noaptea spre 16 de
feri-

de o forță con- 
au provocat

Clerk, un fero- 
la ora actuală

LONDRA. Alexis 
viar din Elveția, 
pensionar legat de pat, a primit

ANKARA. Agenția France Presse 
anunță să Congresul național al 
partidului popular republican din 
Turcia care și-a încheiat lucrările 
duminică seara, a reales ca preșe
dinte pe Ismet Inonu.

DJAKARTA 17 (Agerpres).
Opinia publică indoneziană pro

testează cu indignare împotriva 
reprimării mișcării de eliberare a 
populației din Brunei de către co
lonialiștii britanici. Un grup *de 
studenți indonezieni a remis luni 
dimineața ambasadorului Marii Bri
tanii Ia Djakarta, Leslie Fry, o de
clarație în care își exprimă spri
jinul deplin pentru lupta de eli-

Șapte ani de la invazia 
imperialiștilor englezi 

în Oman

7
imperialiștilor

imperialiștii 
în imamatul 
bine înarmați 

greutate orașul

CAIRO 17 (Agerpres).
La 15 decembrie s-au împlinit 

ani de la invazia 
englezi în Oman.

Acum șapte ani, 
englezi au pătruns 
Omanului. Agresorii 
au ocupat fără
Nizwa, capitala Omanului. Ei însă 
n-au putut infringe rezistenta po
porului Omanului.

In toți acești ani, poporul oma- 
nez și-a apărat în mod eroic drep
tul său la libertate și independen
ță. Peste 20.000 de patrioți au pie
rit în luptele împotriva imperia
liștilor englezi. Dar poporul Oma
nului de două milioane continuă 
curajos lupta împotriva asuprito
rilor.

coloniileberare a poporului din 
britanice din Borneo de nord. De
clarația subliniază că fiecare po
por are dreptul la libertate și cere 
autorităților britanice să înceteze 
reprimarea mișcării de eliberare și 
să acorde independență populației 
din Borneo de nord.

Sindicatul muncitorilor de la ae
roporturile din Indonezia au dat 
publicității o declarație în care își 
exprimă hotărîrea de a boicota 
toate avioanele britanice care trec* 
prin Indonezia în cazul în care 
guvernul britanic nu va pune ca
păt operațiunilor militare împotri
va răsculaților din Brunei.

Criza ■ V 
ica

Rsgele Iordaniei face 
„cumpărături de sărbători4* 

!a Londra
LONDRA 17 (Agerpres).
In seara zilei de duminică, la 

Londra a sosit regele 
Hussein. Oficial, scopul 
Hussein la Londra este 
„cumpărături cu 
lor de iarnă". In 
pă cum relatează 
regele Iordaniei 
foarte interesat de i 
unei însemnate cantități 
si muniții, în care scop 
încheiat un acord cu o 
britanică.

Iordaniei, 
vizitei lui 
de a face 
sărbători-prilejul

realitate însă, du- 
presa din R.A.U., 
este în prezent 

achiziționar^tf 
tăți de arm?

a și fost 
societate

din Senegal
DAKAR 17 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că la 

17 decembrie, la ordinul primului 
ministru senegalez, Mamadu Dia, 
sediul Adunării Naționale a fost 
înconjurat de trupe și detașamen
te de poliție din Dakar. Președin
telui Adunării Naționale, L. 
î-a fost interzis accesul la 
prezidențial, iar deputaților 
cerut să părăsească sala de 
a Adunării Naționale.

Corespondentul agenției 
Presse relatează că primul 
tru Mamadu Dia a luat 
măsură în legătură cu
unui grup de deputați de a depune 
o moțiune de cenzură împotriva

Gueye, 
fotoliul 
li s-a 

ședințe

France 
mlnis- 

această 
intenția

guvernului său. Tratativele de 
conciliere întreprinse la sfîrșitul 
săptăminii trecute au eșuat. In cer
curile politice senegaleze se face 
auzită părerea că „la baza crizei 
politice din Senegal, care a izbuc
nit la 17 decembrie, se află nemul
țumirea unui grup de deputați ai 
Adunării Naționale față de meto
dele de lucru ale primului minis
tru Mamadu Dia, precum și față de 
faptul că el a cumulat puteri prea 
largi în problemele de securitate 
și apărare".

France Presse anunță că din or
dinul lui Mamadu Dia. la Dakar a 
fost instituită în mod oficial cen
zura.

Puternice furtuni în tarile
In noaptea spre 16 decembrie 

furtuni puternice s-au abătut și 
asupra Angliei, unde viteza vîn
tului a atins 150—160 km. pe oră. 
In portul Liverpool, furtuna a a- 
variat o navă canadiană cu un de
plasament de 25 000 de tone. Intr-o 
serie de localități vîntul a zmuls 
acoperișurile caselor și copacii. Au 
fost înregistrate victime omenești

In Olanda — transmite agenția 
Reuter — unități ale armatei au 
fost puse în stare de alarmă pen
tru a întări digurile care amenin
ță să se prăbușească din cauza va-

occidentale
17 (Agerpres). 
decembrie asupra Franței 

au pri- 
într-o

orașn- 
acope- 
de sud

PARIS 
La 16 

s-au năpustit furtuni care 
cinuit daune considerabile 
serie de regiuni.

La Paris și în suburbiile 
lui vîntul puternic a smuls 
rișuri și copaci. Pe litoralul 
al Franței viteza vîntului a atins
150 km. pe oră. In numeroase lo
calități au fost întrerupte comuni
cațiile telefonice. Furtuni asemă
nătoare au loc și în nordul Fran
ței unde nici o navă nu poate pă
răsi porturile.

lurilor uriașe. In Norvegia, circu
lația trenurilor și a automobilelor 
este paralizată din cauza marilor 
căderi de zăpadă.

Cel mai mult de suferit au avut 
însă navele comerciale, care tre
buie să facă față furtunii 
tuie în prezent atît în 
Atlantic, cît și în Canalul 
33 de marinari de pe un 
vest-german sînt dați dispăruți. _
dreptul coastelor Angliei, patru 
nave comerciale au fost avariate, 
iar în apropierea coastelor Belgiei 
două nave au eșuat.

ce bîn- 
Oceanul 
Mînecii. 
cargoes 
ăruti. Vt'
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