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In Capitalăs-a înapoiat

Minerii Văii Jiului înscriu Magazin fruntaș
noi succese m munca

11 luni de activitate rodnică
Minerii, tehnicie

nii și inginerii Văii 
Jiului au desfășurat 
o activitate rodnică 

în perioada ce a tre
cut din acest an. In 
cele 11 luni, pe com
binat au fost extra
se 125 296 tone de 
cărbune cocsificabil 
și energetic 
prevederile 
lor de plan.
ceastă însemnată de
pășire, cea mai ma-

peste 
sarcini -
La a-

re contribuție au a- 
dus-o minerii din 
exploatările Uricanl. 
Lupeni, Petrila șl 
Lonea. Un fapt sem
nificativ este 
că în luna 
brie toate
din Valea Jiului și-au 
îndeplinit și depășit 
sarcinile de plan, pe 
combinat înregistrîn- 
du-se un plus de

acela 
noiern- 
minele

18 284 tone de căr
bune. In această 
nă, cele mai 
moașe rezultate 
fost dobîndite 
minerii de la ’ 
can și Aninoasa ea- 
re au dat peste plan 
4 608 și, respectiv, 
3 885 tone de cărbu
ne. Celelalte exploa
tări 
plan 
3 700 
bune.

i lu- 
fru- 

au 
de 

Vul-

au dat 
între 2 600 
tone de

peste 
și 

eăr-

Record la
Duminică, 1 decembrie a.c. di

mineața. In jurul puțului auxiliar 
nr. 1 de la mina Dîlja era așteptată 
cu nerăbdare ieșirea ultimului 
sch -nb din brigada iui Bartha 
Dionisie. La ieșite aceasta a fost 
întîmpinată cu căldură 
membri ai brigăzii, de 
E.D.M.N., conducerea 
de investiții al C.C.VJ,
ducerea sectorului. întreaga briga
dă a fost felicitată pentru remar
cabilul succes obținut in luna no
iembrie. In această lună brigada 
iui Bartha Dionisie 
săparea și 
liar nr. 1 
cord : ea 
perioada
puț. Vechiul record era de 50 
și aparține tot acestei brigăzi.

In cadrul festivității care a avut 
loc cu acest prilej, s-a dat citire 
unei telegrame trimise de către 
Biroul Comitetului orășenesc 
partid Petroșani. In telegramă 
spune printre altele: „Biroul 
miletului orășenesc de

de ceilalți 
conducerea 
serviciului 
și de con-

a realizat ia 
betonarea puțului auxi- 

de la Dîlja un nou 
a săpat și betonat 
respectivă 60,5 m.

re-
in
de
m.

de
se

Co- 
partid

mina Dîlja
felicită 
harnicii 

de

CU
mineri
Bartha

cal
ai 

Dio-

Petroșani 
dură pe 
brigăzii conduse 
nisie pentru obținerea noului record
de 60,5 m. de puț săpat și betonat. 
Acest succes face cinste mine
rilor din Valea Jiului".

La obținerea acestui record, pe 
lingă priceperea și hărnicia mi
nerilor din brigada lui Bartha Dio
nisie, a contribuit în mare măsură 
folosirea tehnicii avansate. La să
parea acestui puț se folosește co- 
irajul mobil. încărcarea se iace 
mecanic cu ajutorul a două grei- 
iere de mare capacitate. Lucrul a 
fost organizat în patru schimburi. 
După excavarea unui tronson de 
2 m., coitajul metalic este lăsat jos 
și centrat. Apoi se toarnă beton 
în spatele coirajuiui. Prin săparea 
și betonarea 
metri 
ciciu 
sirea 
priză 
după 
rația

tronsoane a doi 
realizarea unui 

24 de ore. Folo- 
a unui cimeni cu

în
se asigură 
complet în 
ia betonate
rapidă, permite ca imediat 

betonate să se treacă la ope- 
de perforare.

De curînd și-a îndeplinit pla
nul anual de vînzări și maga
zinul nr. 69 din Lupeni. Va
loarea mărfurilor vîndute popu
lației de acest magazin se ridică 
la 4 665 000 lei. Printre altele s-au 
vîndut 80 de mașini 
aragaze, 674 aparate 
mașini de spălat și 
Pentru acest succes
țări întregul colectiv : responsabi
lul Andrei Aurel și vînzătorii Ba- 
rabaș Sa va. Pop Maria, Lasca Ghe- 
orghe și Klap Magdalena.

Consiliului de 
Populare Romîne, 

C.C. al P.M.R., 
președintelui Re-

Alexandru Drâghici, Ale- 
Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Răntu, Leontin Sălăjan,

de cusut, 229 
de radio, 195 
103 frigidere, 
merită felici-

©—

la „Ѵіиога" Ідаі
Cu ajutorul 

mașinilor noi
La l.I.S. „Viscoza" Lupeni s-au 

introdus în acest an 12 mașini noi 
de tipul Kavo-Polycon pentru bo
binat. Muncitoarele din secția a 
III-a — subsecția bobinaj — ob
țin lună de lună, cu ajutorul noi
lor mașini, însemnate depășiri de 
plan. Pe luna noiembrie, de exem
plu, planul de producție a fost 
depășit de către colectivul de 
muncă al secției a III-a cu peste 
2000 kg. fire de mătase.

Numeroase muncitoare din a- 
ceastă secție se situează de multe 
luni în fruntea întrecerii socialis
te. Dintre acestea amintim pe tov. 
Tîrcă Paraschiva, Meazaros Xenia, 
Riti Maria, Pataki Susana, Gher
ghina Doina, Perchez Maria.

Duminică după-amiază s-a îna
poiat în Capitală, venind de la 
Belgrad, delegația de stat a Re
publicii Populare Romîne, condusă 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele 
Stat al Republicii 
prim-secretar al 
care la invitația
publicii Socialista Federative Iu
goslavia, secretar general al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a vizitat R.S.F. Iugosla
via.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Emil Bod- 
năraș, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, membru suple
ant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, precum șl 
Aurel Mălnășan, ambasadorul R.P. 
Romîne la Belgrad.

Delegația a fost însoțită de con
silieri și experți.

La sosire, în Gara Băneasa, de
legația a fost întîmpinată de to
varășii Gheorghe Apostol, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu

Stoica, 
xandru 
Leonte
Ștefan Voît'ec, Mihai Dalea. Avram
Bunaciu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Gogu Rădulescu, 
Constantin Tuzu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
G.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și 
nizațiilor obștești.

Au fost de față șefi ai 
lor diplomatice acreditați
rești, membri ai ambasadei R.S.F. 
Iugoslavia și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Un grup da pionieri au oferit 
flori tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și membrilor delegației.

ai orga-

misiuni- 
la Bucu-

it

In drum spre București, în tim
pul călătoriei pe teritoriul țării 
noastre, în gările Turnu Severin, 
Balota, Filiași, Craiova, Caracal, 
Roșiori, Videle, împodobite cu stea
guri, delegația a fost salutată de 
un mare număr de oameni veniți 
în întîmpinare cu flori. Ei au acla
mat îndelung pe tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej și membrii de
legației.

(Agerpres)

Cind unii propagandiști lipsesc 
de la seminariile de pregătire...

Sulfura de carbon 
peste plan

La mina Aninoasa, datorită 
preocupării pe care comitetul de 
partid și majoritatea birourilor or
ganizațiilor de bază o manifestă 
pentru ridicarea nivelului muncii 
de propagandă, numeroase cercuri- 

■ și eursuțij -ale: învățămîntuluî de 
partid desfășoară o activitate rod
nică, 
duse 
Petru 
dlere

sesc de la seminariile de pregă
tire organizate de cabinetul 
partid și din această cauză 
pot,adinei problemele care se 
diază în cercurile 
sînt în măsură să 
un ajutor eficient 
melor cuprinse în

de
nu

stu-
nu
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Dacă ai lipsit mai mulți 
ani din Lupeni, la în
toarcere rămîi uimit de 
schimbările ce au avut 
loc în peisajul orașului. 
In acest an, numai în 
cartierul Braia au fost 
date în folosință o școa
lă, o centrală termică și 
sute de apartamente. 

Multe din căsuțele scun
de și triste, semn al sără
ciei de odinioară, au fost 
înlăturate de oamenii care 
au ridicat noils blocuri. 
De o parte vechea colonie 
— de alta blocuri noi. 
Ambele au folosit cineaș
tilor care au turnat fil
mul „Lupeni 29", drept 
comparație între trecut și 
prezent.

Peste cîteva zile, la 
Lupeni, în cartierul Braia, 
80 de familii se vor mu
ta în case noi. Lucru oa
recum obișnuit : în acest 
an 400 de familii au pri
mit tot atîtea apartamen
te. Dar 
blocurile 
date în 
sință : В
care cu cite 40 de aparta
mente, cu balcoane în ex
terior și acoperiș terasă. 
Ca toate blocurile înăl
țate aici în ultimul timp 
și acestea au o linie ar
hitectonică modernă. Be' 
toniștii, dulgherii, zida-
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să ne oprim la 
ce urmează a fi 
curind în folo-
5 și В 6. Fie-
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rii, mozaicarii și-au ter
minat munca Au plecat 
să modeleze profilul altor 
blocuri. Găsim aici nu
mai zugravi, parchetari, 
electricieni și instalatori.

La blocul В 6, pe scara 
I lucrează brigada de zu
gravi condusă de Mogo- 
șan loan, răspîndită pe 
toate etajele. Unul din
tre zugravii harnici este 
tînărul Guran Ioan. A 
venit din regiunea Ar
geș. La 18 ani are deja 
pesta doi ani de vechi
me în meserie. A deve
nit Utemist pe șantier. A 
urmat școala de califi
care și se pregătește de 
examene. înainte, briga
da lui Mogoșan zugrăvea 
într-o zi pînă la 4 apar
tamente. Acum cu băieți 
destoinici ca Guran, Roș
ea și Neagoie ea reușește 
să termine de zugrăvit 6 
apartamente.

Dintr-o cameră se aude 
zgomot de motor de mo- ' 
tocicletă. Deschidem ușa 
și vedem „motocicleta" i 
mașina electrică de cură
țat parchetul. O conduce 
Moise Ionel, șeful echipei 
de parchetari.

La . scara II din blocul 
В 6 lucrează de zor zu
gravii din brigada lui 
Рога Sabin. Culorile îm
binate potrivit imprimă

locuințelor prospețime și 
tinerețe. De pe balcon 
poate fi admirată o bună 
parte din panorama ora
șului. Oare în urmă cu 
15—20 de ani, viitorilor 
locatari ai acestor apar
tamente le-ar fi venit să 
creadă că se vor muta 
vreodată în asemenea 
cuințe confortabile?

In blocul vecin, В 5, 
crările sînt și mai avan
sai e. Echipa de zugravi 
condusă de Loder Carol 
trage ultimele linii. La 
scara I brigada lui Ferăs
trău face ret'ușări la zu
grăveli. Tîmplarii Rotaru 
Victor și Frățilă Gheor
ghe, împreună cu șeful e- 
chipei, Boștină loan, fac 
ultimele montări.

Maistrul Prodanciuc Mi 
hai, care a condus mun
ca la aceste blocuri, pa
re mulțumit. Așa cum a 
fost programat, peste pu
ține zile 
В 6 vor 
recepție.

Munca 
tructori de la șantierul 
din Lupeni dă roade. Ală
turi de cele 400 aparta
mente predate pînă acum 
în acest an, în alte 240 
de apartamente se vor 
muta familii de oameni 
ai muncii.

FRANCISC VETRO

Colectivul de muncă al secției 
sulfură de carbon a îndeplinit 
planul anual de producție al sec
ției eu 46 de zile mai devreme. 
In prezent acest harnic colectiv 
dă producție peste planul anului 

1963. In luna no
iembrie, de pildă, 
au fost date pes
te plan 35 771 
kg. sulfură de 
carbon. In obți
nerea acestor re
zultate s-au evi
dențiat tov. Taș- 
cău Petre. Man
ta Grigore, Pani- 
fil Năstase, 
lici Samson 
mulți alții.

blocurile В 5 și 
fi/ gata pentru

harnicilor СОП:
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Cursurile serale anul II con- 
de propagandiștii Abraham 
și Puncș Iosif, cercul de stu- 
a istoriei P.M.R. al cărui

propagandist e tovarășul Scopi 
Norbert, cursul de studiere a Sta
tutului P.M.R. condus de tov. 
Ceuță Nandra și altele și-au înce
put la timp activitatea în noul an 
școlar și desfășoară o activitate 
rodnică. Propagandiștii acestor 
eursuri acordă o mare atenție pro
priei lor pregătiri, deoarece ast
fel ei pot să asigure învățămîn- 
tului un conținut bogat și, un ni
vel corespunzător. Drept rezultat, 
aceste cercuri și 
programul la zi, 
sare au avut loc 
s-a înregistrat o

Dintre cei 39 de propagandiști 
care conduc în acest an de învă- 
țămînt cercuri și cursuri de partid 
la mina Aninoasa, numai cîțiva 
nu simt încă răspunderea pentru 
sarcina ce le-a fost îneredințată 
și nu acordă atenția cuvenită 
propriei lor pregătiri. Aceștia lip-

respective, 
dea cursahților 

în însușirea te- 
program.

Propagandiștii de la Aninoasa 
care chiar de Ia începutul anului 
școlar al învățămîntului de partid 
lipsesc de la seminariile de pregă
tire organizate de cabinetul de 
partid sînt următorii : Sicoi Sabin 
care conduce un cerc de studiere 
a istoriei P.M.R., Finișeru Florian 
și David Simion care conduc cer
curi de studiere a Statutului P.M.R., 
ing. Traicu Lazăr, Ceapă 
și Floca Ion care conduc 
serale.

De menționat faptul că
propagandiștilor de la mina Ani
noasa comitetul de partid și bi
rourile organizațiilor de 
asigurat condiții pentru 
șura o muncă susținută I 
cursurilor de învățămînt 
fost încredințate, precum 
bilități de a se pregăti, 
propagandiștilor nu le-a 
partizată nici o altă sarcină pe li
nie de partid (cu excepția celor

I. B.

Nicolae
cursuri

tuturor

cursuri sînt cu 
iar la ședințele 
pînă în prezent 
frecvență bună.

bază le-a 
a desfă- 

în cadrul 
ce le-au
Si posi-

Astfel, 
fost re-

(Continuare in pag. 3-a)

mai 
uzi-

Vestea inde plinirii planului anual de către co leetîvul U.R.U.M.P. eu o lună 
devreme a fost primită cu legitimă mîndrie și satisfacție în fiecare secție a 
nei. La ieșirea din schimbul I al zilei de 30 noiembrie muncitorii, tehnicienii și in
ginerii metalurgiști s-au întrunit în entuziaste adu . ări pe secții exprimîndu-și bucuria 
succesului, luînd ц-și noi angajamente de întrecere pentru anul ce vine. IN CLIȘEU: 
Aspeet de la adunarea colectivului de muncă din seeția mecanică, secție evidențiată 
în întrecerea socialistă.



a STEAGUL ROȘU

Rezultatele din penultime etapi 
a categoriei A la fotbal

Penultim* etapă din turul cam
pionatului categoriei A la fotbal 
s-a caracterizat prin jocuri foarte 
st rinse, goluri putina și semieșe- 
curi ale unor echipe gazda. Astfel, 
ia Iași, C.S.M.S., cu un atac steril, 

prin cu 2-0 echipa Progresul Bu
curești, urcînd pe locul doi în cla
sament. In continuă ascensiune de 
formă Crișul Oradea a întrecut cu 
3—1 pe Siderurgistul Galați. Știin
ță Cluj a ctștigat la limită (1-0) 
Intîlnirea cu Petrolul, iar Dinamo

F O
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Cortina s-a lăsat peste primul act al campionatului categoriei В 
la fotbal. Fazele frumoase vor răm Ine pentru multă vreme în amin
tirea spectatorilor și unele din ele imortalizate pe peliculă. După 
cum se vede în clișeu, saltul aerian al jucătorului, după balon, se a- 
seaanănă foarte mult cu acrobația sau baletul.

CAMPIO 
Ploaie de goluri 

la Vulcan
Un meci nu-i jucat niciodată 

dinainte, dar intîlnirea d; fotbal 
dintre Minerul Vulcan și Minerul 
teliuc, din cadrul ultimei etape a 
campionatului regional, n-a pus 
nici un moment sub semnul între
bării victoria gazdelor. Cei care 
au venit la stadion, la sfîrșitui 
primei reprize, nu le venea să-și 
creadă ochilor. Tabela de marcaj 
arăta scorul de 8—0 în favoarea 
vulcănenilor. Ținînd seama de oca
ziile avute, nici această diferență 
nu e prea mare. Avînd în față un 
adversar slab, Minerul Vulcan și-a 
impus jocul, a practicat un fotbal 
ca la cart e și a înscris goluri mul
te și frumoase.

La reluare vulcănenii au lăsat-o 
ceva mai moale. Cu toate acestea 
au mai marcat încă trei goluri, au 
mai tras și cîteva bare și cu asta 
meciul s-a încheiat cu scorul de 
11-0 în favoarea lor. E de fapt cel 
arai mare scor înregistrat în actua
lul campionat al regiunii noastre.

Aninosenii, victorioși 
în deplasare

In actualul campionat da fotbal 
ai regiunii Hunedoara, o bună com
portare a avut reprezentativa mi
nerilor din Aninoasa. Urmărind cu 
tenacitate pe C.F.R. Simeria, Mi
nerul Aninoasa a avut duminică

C L A s A M E N T u L
1. C.F.R. Simerla 13 9 3 I 20:11 21
X Minerul Aninoasa 13 9 2 2 32:11 28
3. Minerul Vulcan 13 7 2 4 37:17 16
4. Aurul Brad 13 6 4 3 28:14 16
s. Constructorul Hunedoara 13 5 5 3 21:10 15
6. Parîngul Lonea 12 в 2 4 17:12 14
7. Textila Sebeș 13 5 2 6 19:18 І2
8. Dacia Orăștie 13 4 4 5 28:27 12
9. Știința Petroșani 13 3 • 4 16:22 12

10. Refractara Alba Iulîa 13 4 3 6 16:35 11
11. Retezatul Hațeg 13 3 3 7 14:28 9
12. Jiul H Petrila 13 3 7 8 26:22 8
13. Mineral Ghelar 12 3 '2 7 14:32 8
14. Minerul Teliuc 13 2 2 9 11:35 î
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NATUL R
un hop greu de trecut. Intîlnind 
pe Jiul II Petrila, o înfrîngere a 
aninosenilor i-ar fi distanțat la trei 
puncte de lidari. După o întrecere 
aprig disputată ei au învins însă 
cu scorul de 2-1. Lupta pentru pri
mul loc se va relua ia primăvară 
și nu încaps îndoielă ci Minerul 
Aninoasa va avea un cuvlht greu 
de spus.

Știinfa Petroșani — 
Dacia Orăștie 4-2

Așa cum a început partida din
tre Știința Petroșani și Dacia Orăș- 
tie, spectatorii se așteptau să vadă 
un spectacol fotbalistic bun și... 
goluri cu duiumul. Se juca în vi
teză, cu deschideri lungi pe ex- i 
treme și centrări precise în tați 
porții. Ca urmare a unui astfel de 
joc, studenții au reușit să înscrie 
în minut ale 6, 7 și 9 prin Dinu și 
Btirsumac (de două ori). Oaspeții 
au redus din handicap în minutele 
28 și 33 prin Focșa și Iordache.

După marcarea acestor goluri, 
c?le două echipe au devenit de 
nerecunoscut. Au început să prac
tice un joc încîlcit, cu numeroase 
pase la adversar și faulturi repe
tate. Jucătorii, în special cei de 
la Știința, au căutat să rezolve 
singuri anumite situații driblînd. In 
toată repriza a П-а s-au tras doar 
cîteva șuturi la poartă dintre car? 
doar cel din minutul 63 al lui Ma
rinescu a fost fructificat. De re
marcat faptul că studenții au mai

Juniorii de ia Jiul - 
învingători la scor

Recent, a avut loc la Sadu, re- 
jucarea meciului dintre echipele 
de juniori Jiul Petrila și Pandurii 
Tg. Jiu. După cum se știe în par
tida disputată la Tg. Jiu, din cau
za unui arbitraj vizibil părtinitor, 
victoria revenise gazdelor cu sco
rul de 3—1. De data aceasta însă 
juniorii de la Jiul n-au mai fost 
handicapați de un astfel de arbi
traj, fapt ce a contribuit la prac
ticarea unui joc excelent. Sfîrși- 
tul partidei a consfințit victoria 
juniorilor de la Jiul cu categori
es scor de 6—1 (2—1). Au în
scrie pentru Jiul : Staicu (de două 
ori), Șine, Cătlneanu, Teodorlță și 
Foca.

A arbitrat foarte bine o brigadă 
de arbitri din Tr. Severin.

EG ION AL
înscris un gol in minutul 71 anu
lat, pe bună dreptate, de arbitru 
deoarece Marina a intervenit cu 
mina în traiectoria balonului co- 
mițînd henț.

Brigada de arbitri de la Hune
doara avînd la csntru pe Breb Va
sils a condu cu competență acest, 
joc.

*

ALTE REZULTATE : C.F.R. Sime- 
ria — Textila Sebeș 1-0; Minerul 
Ghelar — Retezatul Hațeg 3-0; 
Aurul Brad — Refractara Alba lu
lea 7-1 ; Constructorul Hunedoara — 
Parîngul Lonea 0-0.

„C»pa 30 Decembrie" la box
Inițiativa comisiei regionale de 

box de a organiza întreceri dotate 
cu „Cupa 30 Decembrie" a fost 
bine primită în rîndurlle amato
rilor de box din orașele Vulcan 
și Lupeni, Cu acest prilej s-au în
tâlnit sâmbătă seara, în sala de 
sport din Lupeni, echipele asocia
țiilor sportive Minerul Lupeni și 
Minerul Vulean. Cu o echipă mai 
completă, Minerul Vulcan s-a ca
lificat pentru faza finală deși în 
ring nu a reușit de cît o singură 
victorie. Cu toate că e tânără, e- 
chipa Minerul Vulcan s-a prezen
tat mat bine ea adversara ei Mi
nerul Lupeni, Gala a fost de un 
slab nivel tehnic. Spectatorii au 
asistat doar Іа o bătaie fără pic 
de tehnieă, pugiliștii arătînd că 
nu cunosc nici măcar regulamen
tul jocului. Antrenorul N. Barbu 
de la Lupeni motivează că o parte 
din elevii săi au urcat treptele 
ringului pentru prima oară. De a- 
cord, dar ee au făcut Ia antrena
mente ? La drept vorbind, ee să 
facă dacă ele aproape că nici nu 
ou loc. Adunînd de pe stradă pu
giliștii atunci cînd au întîlniri, fără 
să-i fi antrenat metodic, nu poți 
avea pretenția de a obține rezul
tate bune. La reușita reuniunii a 
contribuit arbitrajul bun al hune- 
dorenilor Trifan Iosif și Ivan 
Pavel.

Rezultatul final 18—15 pentru 
Minerul Vulcan a fost realizat în 
urma disputelor dintre: Cătego 
ria muscă: Nicula I. (M. Vulcani 
eîștigă fără adversar; Categoria 
cocoș: Bratu I. (M.L.) pierde prin 
abandon în repriza I în fața lui 
Stamate I. (M.V.J; Categoria pană: 

a trebuit să „accepte"' egalitatea 
(0-0) In partida eu Rapid București
Același rezultat a fost înregistrat 
și Ia București în meciul dintre li
dera clasamentului Dinamo și echi> 
pa timișoreană Știința. Bine a ju
cat în această etapă Farul Cons
tanța, câte a învins pe teren pro-

------------0------------

Reprezentativa de rugbi a Franței 
care va întîlni echipa R. P, Romîne
PARIS 2 (Agerpres).
In urma meciului ds selecție des

fășurat la Tarbes, reprezentativa 
de rugbi a Franței, care vă întîlni 
echipa R.P. Ronrîne la 15 decem
brie, la Toulouse, a fost alcătuită 
astfel: Razat (Agen), Dupuy (Tar

—--------o-------------

Luptele — sport al bărbăției 
și curajului

Luptele au fost practicate de 
oameni încă din cele mai vechi 
timpuri. Ele au constituit un mijloc 
de demonstrare a forței, priceperii 
și inteligenței. Luptele constituie 
un bun mijloc de dezvoltare a ca
lităților fizice și intelectuale. Po- 
sedînd numai calități fizic?, nimeni 
nu va putea deveni luptător, nu 
va obține niciodată rezultate bune. 
Așa cum afli secretele oricărei 
taine cercetînd și studiind fără 
încetare, și secretul succeselor în 
acest sport se află, printr-o mun
că asiduă de antrenament, prin 
studiu, concursuri și o activitate 
continuă. Cît de mare e satisfacția 
ce o încearcă fiecare după reușita 
unui concurs.

Fină acum cițiva ani, secția de 
lupte a asociației sportive Jiul 
Petrila nu avea nici o activitate. 
In anul 1959 au început să se an
treneze cițiva tineri dornici să

Stamate Stanciu (M.V.) câștigă fără 
adversar; Categoria semiușoară: 
Urzică P. (M.L.) cîștigă prin K.O. 
tehnic repriza l-a în fața lui Pali 
Stefan (M.V.); Categoria ușoară: 
Coroiu (M.L.) face meci nul cu 
Beleț Aurel (M.V.); Categoria 
semimijlocie: Mandoca V. (M.L.) 
clștigă prin descalificarea lui Pa
vel Jean (M.V.); Categoria mijlocie 
mică: Lupu Alexandru (M.V.) cîș
tigă fără adversar; Categoria mij
locie mare: Florea V. (M.L.) bate 
la puncte pe Gălan Octavian 
(M.V.) singura partidă care a plă
cut; Categoria semigrea: Kiss 
Ioan (M.L.) bate la puncte pe Bur
lan D. (M.V.). La categoria grea 
niei una din echipe nii a prezen
tat concurenți.

S. В ALOI 
și I, CIORTEA

După «д*™ se vede și din clișeul nostru și handballștii crează faze 
spectaculoase.

Pitești a dispus cu 2-0 da Steagul
Roșu Brașov, Înaintea ultimei eta
pe, in clasament conduce Dinamo 
București cu 10 puncte din 11 jo
curi, urmată de Farul Constanța. 16 
puncte din 12 jocuri, Progresul 
București 14 puncte din 11 partide.

(Agerpte»)

bes), Andre Boniface, Guy Boniface 
(Mont de Marsan), Gachassin 
(Lourdes), Lacaze (Angoulems), La- 
borde (Rasing), Crauste (Lourdes), 
Herrero (Toulon), Rupert (Tyros- f 
se), Le Droff (Auch). Lira (La 
Voulta). Berejnoi (Tulle), Cabanie 
(Montauban), Abadie (Tarbes).

practice acest frumos sport. Lipsa 
de saltele, sală de antrenament și 
echipament ne-a îngreunat mult 
munca. In ajutor ne-a venit însă 
Federația romînă de lupte care a 
dotat secția cu saltele- și - echipa
ment in valoare de 30 000 lei. Pe 
parcurs am reușit să avem și sală.

Rezultatele П-ац întîrziat să se 
arate. Minerul Bucureștean loan 
a obținut locul Iii pe țafă la lupte 
libere, Berlndea Nicolae a fost 
campion R.P.R. la juniori, Haidu 
Alexandru, Pop Gheorghe și Mathe 
Adalbert au fost selecționați în 
lotul R.P.R. și trimiși în cantona
ment. Numeroși sportivi ai secției 
au luat parte la finalele campio
natelor R.P.R. de lupte. Cel mai
recent rezultat e cel obținut de 
utemistul Bereș Ștefan de la secto
rul VIII, care a obținut în 24 no
iembrie a.c. locul II pe țară la 
categoria grea la lupte libere ju
niori. Secția are în prezent 45 de 
sportivi legitimați. Cu toții con
tribuie la îndeplinirea sarcinilor 
de plan, au trecut normele pentru 
obținerea insignei de polisportiv și 
iau parte activă la întrecerile spor
tive de masă. Mulțl dintre ei lu
crează în mină ca mineri, șefi de 
schimb, lăcătuși, electricieni etc. 
Peste tot ei depun o muncă se
rioasă, la fel ca și în sala de 
sport.

Tineri care vă dedicați unei 
pasiuni, pășiți cu încredere în să- 
file de spori pentru ca odată cn 
educarea intelectuală să vă edu
cați și fizicește dînd astfel corpu
lui form? armonioase și oțelindu-vă 
sănătatea. Nu uitați niciodată că 
sportul practicat după program or
donat este dătător de putere, să
nătate și voie bună.

GRAJDAN GR1GORE 
antrenor de lupte



STBAMUL ROȘU

Clnd unii propagandiști lipsesc 
de la seminariile de pregătire...

00000О00

R G IA INIMII
(Urmară aia pap. l-a)

eligibile), iar în zilele de învăță
ri! nt iau and au pregătire la ca
binetul de partid nu sint reținuți 
la alte ședințe.

Cu toate acestea unii propagan
diști continua să lipsească de la 
seminariile de pregătire organiza
te de cabinet. Care este cauza ?

Pentru a afla răspunsul, ara a- 
dresat această întrebare chiar u- 
hota dintre propagandiștii care au 
lipsit nemotivat de la seminariile 
d« pregătire de Ia cabinet.

lată Ce ne-a răspuns tovarășul 
SiCoi Sabin t

“ Deși am fost anunțat am 
pierdut din vedere acest luttru. 
Am avut o altă lucrare. Nu, nu 

aici ia mină, am avut de rezol
vat ceva personal. As vrea însă 
să arăt că totuși activitatea cer
cului n-a suferit, pentru că eu am 
mai studiat problemele care se 
dezbat în cadrul cercului nostru 
de învățămîtît pe ctnd eram elev 
la școala de maiștri.

S-a stat de vorbă și cu alți pro
pagandiști sl în afară de anumite 
motivări ei au ținut —■ ca și tova
rășii de mai sus —- să arate că 
lipsa lor de la cabinet nu a dău
nat învățămîntului întrucît proble
mele sînt în general cunoscute.

activitatea cercurilor lor din mo. 
notonle și ttluneeă spre formalism.

Iată, în această privință, un 
exemplu. Tovarășul Slcoi Sabin a 
rămas în urmă cti ședințele cer
cului. Pentru a recupera rămine- 
rea în urmă, el a folosit prilejul 
unei adunări generale a organiza
ției de baze: Înainte de Începe
rea lucrărilor adunării, el a ex
pus în grabă cuvintul introductiv 
la cele două teme. La nici una 
din lecții nu a ținut seminar.

— Dar de ее nu S-au ținut se- 
minarii ? — a fost întrebat tov 
Sicoi.

—- Pentru că n-a fost timp. A în
ceput adunarea.

Acest lucru arată nu numai su
perficialitate din partea propagan
distului, ci și faptul că tovarășul 
Bodar Emerîe, secretarul organi
zației de bază nr. 6 tolerează ase
menea practici care dăunează bu
nei desfășurări a Învățămîntului 
de partid.

Este necesar ca flecare propa
gandist să Simtă răspunderea pen
tru importanta sarcină ce i-a fost 
încredințată și în vederea îndepli
nirii cu succes a acestei sarcini, 
să acorde toată atenția pregătirii 
personaje, participării cu regulari
tate la seminariile de la cabinetul 
de partid.
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să pătrunzi cu bisturiul în ini
ma — acest gingaș organ omi- 
neac pățea, mi de mu-it o raptă 
pe’ care chirurgii nu se încume
tau S-o sâvîrșească. Și totuși, oa- 
nretrii au îndrăznit. Chirurgii fo- 
mîni înfăptuiesc asemenea „mi
nuni" in clinici speciale Cardio
vasculare. Una dintre acestea se 
află la Spitalul clinic Fundeni 
din București. Ca srhit-jctuîă Spi
talul Fundeni nu se deosebește 
mult de celelalte unități medicale 
construite in ultimii ani: ace
leași săii spațioase, aceleași ins
talații moderne. Impresionanta 
este Insă activitatea medicală de 
specialitate ce se desfășoară aici.

Vom Începe" călătoria intrînd 
in prima elinică: cea de chirur
gie cardio-vasculară și generala. 
Cltevâ săli mari, dotate cu apara
tură șl instrumentar modern, cu 
instalații de dezinfectare a aerului 
prin raze ultraviolete șl vapori 
saturați cu aldehidă iormică. Două 
săli sint destinate intervențiilor 
mari asupra inimii și vaselor, A- 
trage aici atenția o instalație deo
sebită. Este așa-zisa inimă artifi
cială —■ o masă-dulap metalică de 
circa 2 m.p. ai cărei pereți laterali 
sînt prevăzuți cu tablouri de co
mandă, tuburi de oxigen și dife
rite alte mecanisme. Deasupra ei 
o bobină înfășurată într-un tub 
subțire de plastic — plămlnul ar
tificial. O altă rețea, alcătuită din 
diverse aparate, supraveghează

funcționarea „inimii", lată și Un 
pacient, un copil in virata dâ 13 
ani, fiul unui țăran din regiunea 
Bacău. A fost adus aici fără spe
ranțe de vindecare. Diagnosticul, 
fjXet după minuțioase examen a, 
extrem de grav, lingura soluție — 
intervenția chirurgicală.

...Inima bolnavului Va trece 
prin cea mai teribilă încercare; 
12 oameni îtnbrăceți in halate al
be fac pregătiri intense, Unii for
mează echipa de chirurgi, condusă 
de prof. dr. Voinea Marinescu, 
care va face operația. Un alt grup., 
sub conducerea dr. Marian tones- 
cu, pune in funcțiune inima arti
ficială.

Operația implică pregătiri minu
țioase. Pacientului i se face anes
tezia." In scurt timp bolnavul a- 
doarme. Și după cum ^asigură me
dicii nu va Simți și nici nu va ; 
bănui nimic din marea încercare 
prin care trees.

După un nou control se face 
legătura între sistemul circulator 
al omului șl inima artificială. Cu 
ajutorul unor tuburi speciale, cor
dul este scos din 
ma pacientului își 
sația. De acum, 
trăiește pe seama
le. Dintr-un rezervor se asigură 
cantitatea de singe necesară care 
circulă aspirat și apoi împins 
printr-un sistem de pompe. Func
ția plămînului este preluată și 
ea de aparate. O apăsare de bis-
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funcțiune. Ini- 
întrerupe pul- 
tînărul' Eugen 
inimii artificia-

turlu și inima este despicată. P; % 
fața profesorului, atît cît poate "fi g 
observată de sub masca de tifon, g 
domnește un calm imperturbabil g 
El Îndepărtează malformațiunile, g 
suturează inima. In tot timpul g 
operației. Care a durat 44 minu- g 
te, activitatea inimii a fost supra- 8 
veghsată atît do sistemul elec- 8 
trOnic automat, cît și de între- 8 

gul colectiv al laboratorului de 8* 
organe artificiale. ®

inima artificială ,a lucrat per- “ 
feet. După ce tuburile de . legătu- $, 
ră sînt îndepărtata, inima side* g 
văîată, inima omsneescă, își preia g 
funcția. Viata tinăruiui osie Sal- g 
vată. Medicina rominească înre- g 
gistrează un nou succes. Pacien- g 
tul este transportat la serviciile g 
de reanimare, unde primește asis
tență pînă lai completa vindecare.

La capătul.miei astfri de călă
torii, gîndul se întoarce Jn urma 
timpului. Dacă un asemenea bol
nav s-ar fi prezentat la spital cu 
cîțiva ani în urmă, el ar fi foit 
trecut la categoria, „incurabil". 
Astăzi , însă, Ctnd știința medi
cală romînească a pășit pe noi 
căi, cînd gratuitatea spitalizării, a 
asistent »i medicale și a tratamen
tului se acordă oamenilor muncii 
din întreaga tară, asemenea ma
ladii șl multe altele nu mai în
seamnă resemnarea bolnavului.

C. NICULlCÂ 
redactor la Agdrpres
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Această părere, cu totul greșită, 
trebuie combătută cu toată tăria 
pentru că e dăunător. Pot oare 
propagandiștii care lipsesc de la 
pregătiră să adfncească temeinic 
ternele care se studiază in cercu
rile respective, să scoată în evi
dență esențialul, să sublinieze în- 
viaturile ce trebuie trase pentru 
activitatea practică a cursanților 
dacă nu participă la pregătire ? 
Oare ei n-au nimic de învățat 
din experiența celorlalți propagan
diști, din metodele muncii de pro
pagandă care sînt împărtășite în 
cadrul ședințelor de pregătire de 
la cabinetul de partid ?

Dimpotrivă. Tocmai acei propa
gandiști care lipsesc de la cursu
rile de pregătire nu pot scoate 

—Ѳ—

Ridicarea misiunilor diplomatice 
de la București și Londra 

ia rang de ambasade
Guvernul Republicii Populare 

Romîne și Guvernul Regatului Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord au căzut de acord ca mi
siunile lor din capitalei? respec
tive să fie ridicate la rang de 
ambasada

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

S-au luat măsuri
ln ziarul „Steagul roșu" din 16 

noiembrie a apărut o notă in care 
se critica starea de lucruri nesatis
făcătoare de la căminul cultural 
Iscroni. In rlspunsul adresat re
dacției, comitetul executiv al Sfa

tului popular al comunei Iscroni 
arată că critica a fost justă și că 
s-au luat măsuri de remediere a 
lipsurilor. Geamurile sparte au fost 
înlocuite iar formațiile artistice 
reorganizate.

Strada nu va mai fi murdărită
In articolul intitulat „N-au ni

mic de zis", apărut în „Steagul 
roșu" din 21 noiembrie s-a criticat 
faptul că la depozitul de sticlărie 
al IC.R.M. din Petroșani, de pe 
strada Friedrich Eng «Îs, salariații 
aruncă în stradă talaș, hîrtie și

-------------0.

alte rezidurî care dau un aspect" 
urît străzii. In răspunsul trimis re
dacției, conducerea LC.R.M. din 
Petroșani arată că articolul a fost 
adus la cunoștința șefului depo
zitului și că s-au luat măsuri ca 
pe viitor gunoaiele să fie depo
zitate în lăzi.

Revista „Paza савіга іпсеайій»г“
Revista „Рага sontra incendiilor" 

se adresează formațiilor de pază 
contra incendiilor atît voluntare 
cit și angajate, inginerilor, tehni
cienilor și altor oameni ai mun
cii, păzitori neobosiți ai bunurilor 
obștești.

In această revistă apar articole 
tehnice despre regulile șl măsu
rile de prevenire și stingere a in
cendiilor. Prin aplicarea indicațiilor 
din revistă, au fost înlăturate fo

care de incendii la termocentrala 
Paroșeni, E. M. Aninoasa, E. M. 
Lonea, E. M. Uricani etc. Dat fi
ind importanța ei in prevenirea 
incendiilor, e bine ca revista să 
fie cît mai mult răspîndită. Abo
namentele șe pot face prin oficiile 
poștale, precum și la factorii 
poștali și difuzorii voluntari din 
întreprinderi. Contractarea acestor 
abonamente pentru anul 1964 se 
poate face pînă la data de 10 de
cembrie. a. c.

P и В L I С I T A T E
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Băile muncitorești sâ fie și moi
In ziua de 23 noiembrie a avut 

loc un schimb de experiență în
tre șefii serviciilor administrative- 
gospodărești ai exploatărilor mi
niere și preparațiilor din Val га 
Jiului în legătură cu întreținerra 
băilor muncitorești.

Cu acăst prilej au fost vizitate 
băile exploatărilor miniere și ale 
preparațiilor. S-a constatat că da
torită preocupării comitetelor sin
dicatelor, conducerilor tehnico-ad- 
mlnistr stive, situația băilor s-a 
îmbunătățit în mare măsură.

Așa, de exemplu, baia muncilo 
rilot mineri di la E. M. Lupeni a 
Tost reparată, băncile, grătarele, 
pardoseala se spală sistematic. A 
fost îmbunătățit sistemul de aeri
sire. Dulapurile din sîrmă împleti
tă permit aerisirea și uscarea hai
nelor. Asemenea constatări s-au 
făcut și la băile minărilor din Pe- 
trila și Vulcan, cele ale prepara
țiilor Petrila și Lupeni. In limita 
sandițiilor create, pînă la cons
truirea noului local, la E. M. Uri-

câni baia este întreținută cores
punzător.

Buna condiții au fost asigurate 
și pentru păstrarea hainelor de lu
cru și de schimb la mina și pre- 
parația Petrila. Astfal, pentru hai
nele de lucru există dulapuri meta
lice personale, iar pentru hainele 
de schimb se folosește o încăpe
re separată, îngrijită, iluminată 
fluorescent, cu oglinzi și bănci. In 
cadrul pregătirilor de iarnă au fost 
completate geamurile lipsă, s-au 
reparat ușile și ferestrele.

Din constatările făcute rezultă 
că în general băile muncitorești 
sînt bine întreținute și amenaja
te. Cu toate acestea mai sînt și 
unele lipsuri pentru lichidarea că
rora conducerile minelor și prepa
rațiilor trebuie să ia măsuri. Așa 
de exemplu. Ia majoritatea băilor 
lipsesc multe rozete de la dușuri, 
sistemele de închidere și deschi
dere a robinetelor sînt defecte, fapt 
care" duce la pierderea unor în
semnate cantități de apă caldă și

bine întreținute 
rece. Toate acestea trebuie reme
diate. Este necesar, de asemanaa, 
ca grătarele pe care se circulă în 
încăperile băilor să iie completate 
și reparate permanent, ca sistemei a 
de ridicare a hainelor prin scripeți 
să fie mereu în bună stare de 
funcționare. (Cazul băii de la E.M. 
Aninoasa unde întregul sistem nu 
funcționează în bune condițiuni).

Serviciil г C.C.V.J. trebuie să a- 
jute în mai mare măsură exploa
tările în problema băilor, in mod 
deosebit in procurarea pieselor ne
cesare bunei întrețineri a dușuri
lor, în asigurarea mobilierului ne
cesar. De pildă, conducerea minîi 
Lonea solicită de mai mult timp» 
dulapuri metalice pentru baie dai 
pînă în prezent nu le-a primit.

In urma schimbului de expe
riență s-au tras învățăminte pre
țioase a căror generalizare va con
tribui la o tot mai bună organi
zare, întreținere și gospodărire a 
băilor folosita de muncitorii mi
neri.

D.L
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ANUNȚ
Persoanele care doresc s:-și procure mașini 

scris pot să le cumpere de la O. C. L. produse 
dustriale — Deva prin magazinul specializat de 
tîcole de sport—foto—muzică.

Prețul mașmrior este următorul :
— Mașini de scris portative 1 480 lei
— Mașini de scris tip „Consul" 3 250
— Mașini de scris tip „Optima" 3660

de 
in- 
•r-

lei 
lei

i

LUNA CADOURILOR
Vizitați magazinele specializate aparținînd 0. C. L 

produse industriale care au pus în vînzare un bogat 
și variat sortiment de jucării și podoabe pentru 
pomul de iarnă.

Procurați-vă din timp obiectele și podoabele prefe
rate evitînd prin aceasta aglomerațiile din ultimele zHe.

4 decembrie
PROGRAMUL I. 7,10 Prelucrări 

corale, 7,45 Cîntsce din folclorui 
nou, 8,00 Sumarul presei centrale, 
8,06 Muzică de estradă, 9,00 Muzi
că din operete, 10,00 Teatru la mi
crofon ; „Centrul înaintaș a murit 
în zori", de Augustin Cuzzani 
12,00 Muzică populară, 12,25 Con
cert de muzică ușoară romînească, 
14,00 Din folclorul muzical al po
poarelor, 15,00 Muzică de estradă, 
16,00 Cîntă orchestra de mandoline 
a Uzinei „Steagul Roșu" din Bra
șov, 16,15 Vorbește Moscova!, 
16,45 Cîntă formația de muzică u- 
șoară condusă de Adalbert Wink
ler, 17,12 Maeștri ai arcușului • 
George Enescu, 18,00 .Partid iubit" 
— emisiune de cîntece, 18,30 Pro
gram muzical pentru evidențiat! 
în întrecerea socialistă, 19,25 Ro
manțe caruts de ascultători, 20,10 
Piese vocale și instrumentale 
de compozitori romîni, 21,35 
Muzică de estradă, 23,00 Concert 
de noapte. PROGRAMUL II. 10,10 
Muzică corală, 11,00 Jocuri popu

lare, 11,30 Piese de estradă de 
compozitori din țări socialiste, 12,05 
Arii din opere, 13,40 .,De-a lungul 
Oltului" — cîntece și jocuri, 14,35 
Pagini alese din muzica de estra
dă, 15,30 Melodii populare, 16,12 
Piese vocale de Emil Monția, 17,00 
Muzică populară intsrpr-rtată de 
Maria Butaciu, Panică Stănescu- 
Romînești și Nicqlae Florian, 18,05 
Concert de estradă, 19,45 Muzică 
ușoară romînească, 20,35 Cîntece 
și jocuri populara, 22,09 Muzică de 
dans.

-=»©=-

4 decembrie
PETROȘANI — Republica: Ulti

mul tren din Gunn Hili ; 7 Noiem
brie : Ancheta : LIVEZENI : Fru
moasa americană ; LUPENI : Elena 
din Troia : BĂRBĂTEN1 î Tot aurul 
din lume.
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In sprijinul coexistenței pașnice

Un apel semnat de peste 500000 
de cetățeni finlandezi

Rezoluțiile adoptate 
zecea adunare a C.I.U.Ș.

HELSINKI 2 (Agerpres).
La 1 decembrie la Helsinki n 

■avut loc o mare adunare a re
prezentanților vieții publice consa
crată rezultatelor campaniei de 
semnături în favoarea coexisten
ței pașnice. Peste 500 000 de cetă
țeni finlandezi au semnat apelul 
în favoarea coexistenței pașnice. 
Campania de semnături s-a desfă
șurat în întreaga Finlanda de la 
începutul acestui an și pînă la 
mijlocul lunii noiembrie. La adu
nare au participat oameni de stat 
în frunte cu primul ministru A. 
Karialainen, care îndeplinește și 
funcția de șef al statului în tim
pul vizitei în Uniunea Sovietică a 
președintelui Urho Kekkonen.

«tV. Svinhufvud, deputat în par
lament', președintele Comitetului de 
inițiativă pentru strîngerea de sem
nături, V. Merikoski, ministrul a- 
facerilor externe, P. Aitio, vice
președinte al Parlamentului, și alții 
care au luat cuvîntul la adunare, 
au scos în evidență marele succes 
al acestei campanii în care po
porul finlandez s-a pronunțat lim
pede în favoarea politicii coexis
tenței pașnice, pentru înlăturarea 
primejdiei războiului nuclear.

Apelul poporului finlandez, pe 
care și-a pus primul semnătura 
președintele Urho Kekkonen, va 
fi trimis U Organizația Națiunilor 
Unite.

0-------------

MinisfruF de externe congelez 
Mabika Kalanda a fost arestat

LEOPOLDVILLE 2 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că 

la 1 decembrie a fost arestat la 
Leopoldville ministrul da externe 
congolez. Auguste Mabika Kalan
da, acuzat de a fi „atentat la si
guranța statului". In același timp 
a fost arestat și un înalt funcțio
nar din Ministerul de Externa.

Nu au fost precizate în mod ofi
cial învinuirile ce i se aduc. In 
cercurile diplomatice din Leopold
ville, arată agenția France Presse, 
s-a remarcat absența lui de la 
principalele manifestări și în spe
cial desemnarea secretarului de 
stat la Ministerul de Externe în 
calitate de conducător al dele
gației congoleze la recenta confe
rință de la Addis Abeba- Obser
vatorii au remarcat, continuă 
genția, că Mabika Kalanda 
supravegheat de siguranță.

Agențiile France Presse și Reu
ter pun 
legătură 
sale de 
tal „Le
cuzîndu-1 în special de a fi furni
zat un pașaport șefului secesioniș- 
tilor katanghezi, Chombe. S-a afir
mat chiar că el ar fi avut 
vedere cu acesta. Ziarul 
arăta că M. Kalanda a
plecarea în străinătate a unor pei-

soane urmărite pentru trafic de dia
mante. Se spune că aproximativ 
100 de pașapoarte diplomatice și 
50 de pașapoarte obișnuite au dis
părut din localul Ministerului de 
Externe.

Atribuțiile ministrului de exter
ne ац fost preluate temporar de 
primul ministru Adoula.

a-
era

arestarea lui Kalanda în 
cu recentele atacuri lan- 

cotidianul proguv ernamen- 
Progres" împotriva sa, a-

o între- 
amintit 
înlesnit

de a
VIENA 2 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

France Presse la Viena a avut loc 
cea de-a zecea adunare generală a 
Consiliului internațional al uniuni
lor științifice (C.I.U.S.), care gru
pează 48 de țări. Potrivit agenției 
cei 150 de oameni de știință din în
treaga lume care au participat la 
adunare au adoptat mai multe re
zoluții. Din partea R.P. Ronrîne au. 
participat acad. Elie Carafoli și 
Victor Sahini, membru corespon
dent al Academiei R.P. Rornîne. A 
fost constituit un comitet care să 
se ocupe de cercetările hidrologi
ce, în special în domeniul exploră
rii rezervelor de apă de pe pla
neta noastră. Un alt comitet a fost 
însărcinat cu cercetarea spațiului 
extra-atmosferic și a păturilor su
perioare ale atmosferei.

Consiliul a hotărît, de asemenea, 
stabilirea unui program, pe baza

---- ©-----

Muzeul farmaciei 
din Cracovia

VARȘOVIA 2 (Agerpres).
La Cracovia se află Muzeul far-

căruia să se întocmească o statisti
că asupra resurselor naturale ale 
Pământului și să se întreprindă 
studierea posibilităților adaptării 
omului la mediul care se modifică. 
A fost stabilită p comisie specia
lă care va elabora programul a- 
nulud internațional (1964—1965) al 
„Soarelui Calm".

HltlDi In laiosria dezarmării 
generale si tataie

PARÎS 2 (Agerpres).
In orașul Lance, în nordul Fran

ței, a avut loc uri miting în spri
jinul dezarmării generale și tota
le la care au participat 10 000 de 
persoane, printre care reprszen- 
țați ai diferitelor partide politice, 
ai organizațiilor sindicale și ob
ștești, deputați, primari și mem
bri ai Consiliilor municipale din 
orașele apropiate.

Participanții au adoptat în una
nimitate o rezoluție în care se 
pronunță împotriva „forței ds șoc 
nucleare" și în favoarea dezarmă
rii.

I
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Succesul artistei rornîne 

Zenaida Pally la Sofia

SOFIA *2 (Agerpres).
Ziarul bulgar „Otecestven Front" 

publică o cronică muzicală consa
crată interpr stării rolului Carmen 
de Bizet pe scena Teatrului Popu
lar de operă din Sofia de către 
Zenaida Pally, solistă a Teatrului 
de Operă și balet din București,

Artista romînă, scrie autorul cro
nicii, a impresionat pe spectatori cu 
mazzo-sopranul ei puternic și ex
cepțional de frumos, cu tonurile 
sale catifelata, cu nuanțele sale deo
sebite.

—=0=—

Primul cargobot de 12000 
de tone lansat la apă 

de șantierul din Rostock
ROSTOCK 2 (Agerpres).
La șantierul Warnow din Rostock 

(R.D.G.) a fost lansat la apă pri
mul cargobot cu un deplasament 
de 12 000 tone. Noul vas are o lun
gime de 150,7 metri și cale de 
încărcare deosebit de voluminoase. 
Cargobotul este înzestrat' cu benzi 
transportoare și alte mijloace iișg.- 
canizate interioare.

maciei, udul din puținele muzee din 
lume de acest gen. Muzeul din 
Cracovia, care posedă o colecție 
bogată de produse farmaceutice, a 
fost înființat în anul 1946. Prin
tre exponatele importante ale mu
zeului se află instrumente farma
ceutice, precum și vechi unicate 
datînd din secolul al XI-lea.

-------- _--------

Rezultatele alegerilor municipale 
din Somalia

In domeniul politicii externa, 
partidul guvernamental a precizat 
că este hotărît să ducă o politică 
de neutralitate în conformitate cu 
hotărîrile conferinței de la Ban
dung,- să continue să lupte împo
triva tuturor formelor de colonii 
lism, să respingă ajutorul leg)! 
de anumite condiții politice.

MOGADISCIO 2 (Agerpres).
La alegerile municipale din Re

publica Somalia, primele alegeri 
după proclamarea independenței în 
anul 1960 a obținut victoria parti
dul de guvernămînt — Liga Tinere
tului din Somalia, 73,41 la sută 
din alegători și-au dat voturile 
pentru candidații acestui partid.

Ѳ

SANTO DOMINGO 2 (Agerpres).
Guvernul Republicii Dominicane 

a anunțat duminică că în locali
tatea Bonao a izbucnit o răscoală 
antiguvernamentală. Un reprezen
tant al guvernului a declarat că 
unități ale armatei și poliției au 
încercuit grupul de civili care s-au 
răsculat și le-a dat un ultimatum

Press, în fruntea răscula- 
află Manuel Tavarez Jus- 
al Partidului „Mișcarea 14

Incidentele prilejuite de alegerile 
din Senegal
în Sene- 
și parla- 

alegerilor

DAKAR 2 (Agerpres).
Duminică au avut loc 

gal alegeri prezidențiale 
mentare. Desfășurarea

a fost marcată de grave incidente. 
In cursul dimineții, mai multe mii 
de demonstranți s-au adunat’ în- 
tr-un cartier mărginaș al capitalei 
senegaleze pentru a protesta îm
potriva alegerilor și a actualului 
regim. Demonstranții au rupt cor
doanele poliției și a-au îndreptat 
spre Palatul prezidențial. In oraș 
au fost aduse de urgență trupe de 
parașutiști pentru a-i împrăștia pa 
demonstranți. Potrivit comunicate
lor oficiale, au avut loc schimburi 
de focuri. Comunicatele oficiale 
arată că în cursul acestor inciden
te au fost ucise zece persoane, iar 
alte 60 rănite. Cîteva automobile 
au fost incendiate. Nu a fost pre
cizat numărul persoanelor arestate.

Alegerile de duminică au fost 
primele alegeri prezidențiale și par
lamentare în Senegal de la dobîn- 
direa independenței, cu trsi ani în

urmă. Peste 1300 000 de senega- 
lezi au fost chemați să aleagă pe 
președintele Republicii și pe cei 80 
de membri ai parlamentului. Rezul
tatele parțiale, date publicității 
luni dimineață, arată că Leopold 
Senghor, a fost reales președinte 
al Republicii Senegal cu o impor
tantă majoritate de voturi. Din cele 
941 275 de voturi numărate, 832 919 
voturi au fost acordate lui Seng
hor, care a fost singurul candidat 
pentru funcția de președinte.

In ce privește alegerile parla
mentare, se relatează că lista Uniu
nii progresiste senegal eze, partidul 
de guvernămînt, a obținut 802 791 
voturi, iar partidul de opoziție ’ 
Рог-Senegal a obținut 33 017 voturi. 
In unele cartiere ale capitalei s-a 
înregistrat o importantă abținere 
de Ia vot.

Agenția France Presse relevă că 
un alt partid de opoziție. Partidul 
african al independenței, este in
terzis și nu a putut participa la 
alegeri.

de 24 de ore pentru a se preda. 
După cum transmite agenția As
sociated 
ților se 
to, lider 
iunie".

Potrivit relatărilor agenției Pren- 
sa Latina, un purtător de cuvînt al 
guvernului dominican a declarat, 
de asemenea, că unități ale forțe
lor armate au avut ciocniri cu gru
puri de guerilă care acționează 
în țară. Purtătorul de cuvînt a 
indicat că aceste grupuri se află 
în Munții Cordilierii septentrio
nali și Cordilierii centrali, într-o 
regiune situată în apropierea ora
șului Banao.

HAVANA. Pe lingă Universitatea 
centrală din Las Villas au început 
lucrările de montare a unei fabrici 
experimentale și de cercetări în 
producția de zahăr. Noua fabrică 
va permite studenților să pună în 
practică cele studiate la facultățile 
de mecanică, agronomie și chimie 
și să adîncească mai bine cunoș
tințele teoretice.

ROMA. Funcționarii de la băn
cile din Italia au declarat luni o 
grevă generală de 48 de or e în 
apărarea drepturilor organizațiilor 
sindicale și în sprijinul revendică
rilor cu privire la îmbunătățirea 
situației lor materiale.

PALERMO. Zilele trecute a fost 
arestat la Palermo Giuseppe Ga- 
lsazzo, membru de frunte al orga
nizației teroriste Mafia.

Potrivit informațiilor, Galeazzo 
are la activ numeroase crime.

LONDRA. Potrivit datelor publi
cate de Ministerul Muncii al Marii 
Britanii, în 1962 în industria cons
trucțiilor au avut loc 3 136 acciden
te de muncă față de 2 583 de ac
cidente în 1960.

VIENA. Institutul de meteorolo
gie și seismologie din Viena a 
anunțat că la 2 decembrie în apro
pierea capitalei Austriei -a fost în
registrat un cutremur de pămînt 
de intensitate medie.

' BONN. La Bonn s-a anunțat o- 
ficial că cancelarul R.F.G., Erhard

va vizita Londra la 15 și 16 ia
nuarie unde va 
primul ministru 
las-Home.

duce tratative cu 
al Angliei Doug-

MONTEVIDEO. La Montevideo 
a sosit scriitorul spaniol Jd :e 
Bergamin, care în urmă cu cîteva 
zile s-a refugiat la Ambasada 
Uruguayului din Madrid. Jose 
Bergamin este unul din semnatarii 
scrisorii adresate da un grup de 
Intelectuali 
franchist al 
sînt făcute 
autorităților 
greviști din

spanioli i ministrului 
informațiilor, în care 
cunoscute fărădelegile 

împotriva minerilor 
provincia Asturia.

AVIV. La 2 decembrie, 
de funcționari de stat din 
au declarat grevă, reven- 
majorarea salariilor și îm-

TEL
40 000
Izrael
dicînd
bunătățirea condițiilor de muncă.

PRAGA. La 2 decembrie, aproxi
mativ la ora opt dimineața, ora 
locală, în Cehia de sud și în Mo
ravia de sud a avut loc un cutre
mur de pămînt de gradul 5—6 care 
a durat cîteva secunde. Cutremu
rul a fost resimțit la Praga și la 
Bratislava. S-a anunțat că la Bra
tislava cîteva case au 
avarii.

suferit mici

TOKIO. Lucrările
Federației sindicatelor
din industria carboniferă s-a în
cheiat. O preocupare de 
a constitujt-o la congres 
securității muncii.

Congresului 
muncitorilor

căpetenie 
asigurarea

Discuțiile de la Londra în problema 
acordării independenței

LONDRA 2 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reu

ter, la 1 decembrie a sosit la Lon
dra Edward Wakefield, guverna
torul Maltei. El se va întîlni cu 
Duncan Sandys, sscretar de stat 
pentru relațiile cu Commonwealt- 
hul și pentru colonii, pentru a dis
cuta problema viitorului 
insule. Edward Wakefield 
un raport către Sandys 
descrie reacția cercurilor
din Malta la invitația britanică de 
a veni la Londra în scopul înce
perii tratativelor asupra elaborării 
unei noi constituții prin care se a- 
cordă independența insulei.

Maltei

acestei 
a făcui 
în care 
politice

Potrivit’ acestui raport, partidele 
de opoziție se pronunță împotriva 
acestor discuții, cerînd ținerea ți
nui referendum asupra- independen
tei.

Pe de altă parte, primul minis
tru al Maltei, Borg Olivier, a de
clarat că dacă partidele politice 
malteze nu vor reuși să cadă de 
acord asupra unor propuneri comu
ne privind elaborarea unei 
constituții, guv ernul 
însuși forma finală 
independenței. El 
pentru independența
r.ii sale fără includerea ei în Com
monwealth.

noi 
va decide el 
a constituției 
s-a pronunțat 
imediată a tă-

partiduluiLa rîndul său, liderul 
laburist de opoziție Dom Mintoff, 
a declarat că partidul său este da 
părsre ca însăși maltezii, după a- 
cordarea independenței să decidă 
forma de guvernămînt pe care ei 
o doresc și dacă să rămînă sau nu 
în Commonwealth.

După cum relevă agenția Reu
ter, divergențele nu vor putea ti 
soluționate iar propunerea începe
rii unor noi tratative la Londra 
la care să participe toți liderii par
tidelor politice din Malta, are drept 
scop găsirea unei formule pentru 
„reconcilierea punctelor de vede
re divergente".
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