
Bioletari din toate țările, unlțl-vă I

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

Producție
In majoritatea exploa

tărilor din Valea Jiului 
. se desfășoară o 
activitate pentru 
nătățirea calității 
nelui. Alegerea 
în abataje, la 
de încărcare, 
selectivă sînt 
care au dus la 
procentului de

de calitate

intensă 
îmbu- 

cărbu- 
șistului

punctele 
pușcarea 

metode 
scăderea 

cenușă

în producția extrasă. 
Cele mai bune rezultate 
privind calitatea cărbu
nelui în această lună 
le-au obținut minerii de 
la Uricani, Aninoasa și 
Petrila. Ei au redus pro
centul 
bunele 
puncte 
misă.

©--------

loc de frunte

de cenușă în căr- 
extras cu 0,2-0,9 
sub limita ad-

bune în produc- 
în ultima lună a

Multe din sec- 
de producție din 
exploatărilor mi-

un plus 
cărbune, 

cu
tone
II Lupeni 
de 622 tone,
III Vulcan cu

Sectoare pe
Minerii Văii Jiului se 

străduiesc să obțină re
zultate 
tie și 
anului, 
toarele 
cadrul
niere din bazinul nostru 
au înregistrat în perioa
da 1—12 decembrie a.c., 
însemnate depășiri de 
plan. Printre cele care 
ocupă un loc de frunte 
se numără sectorul III

LA MUNCĂ

Lupeni eu
1925 
torul 
plus 
torul
plus de 562 tone de căr
bune. Rezultate frumoase 
au mai obținut și sectoa
rele I В Lupeni, I Uri- 
cani, IV Petrila și III A- 
ninoasa care 
trat depășiri 
530 tone de

©---------------

PATRIOTICĂ

au înregis- 
între 140 și 
cărbune.
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13 000 kg. fier vechi. In 
ultimul timp tinerii au 
mai participat la curăți
rea a peste 50 de vago- 
nete și la eliminarea sto
cului de cărbuni. in 
toate aceste acțiuni s-au 
evidențiat în mod deo
sebit utemiștii Ban Fran- 
cisc, Albescu Gheorghe, 
Dobre loan, Florea Va- 
sile II și Prisecaru Con
stantin.

©---------------

Crește numărul spectatorilor
ultimul timp, cine- 

Iscroni

terminarea ale- 
organelor condu- 

utemîștii

După 
gerilor 
cătoare, dintre 
de la Aninoasa cei de
la sectorul VI transport 
(secretar tov. Ciolofan 
Ioan) au întreprins cele 
mai multe acțiuni de 
muncă patriotică. Astfel 
în perioada 
brie 
fost

15 noiem-
15 decembrie au 

colectate peste

In 
matograful din 
are tot mai mulți spec
tatori. La aceasta a con
tribuit și munca depusă 
de operatorul Petriș Grui- 
na care a desfășurat o 
intensă muncă de popu-

larizare 
mele 
acest 
nate 
meni 
bună 
tea
bucurat

Fil
in

-=©

Mărfuri transportate 
peste olan

a filmelor, 
care au rulat 
an au fost vizio- 

de 21 000 de oa- 
ai muncii. De o 
apreciere din par- 
spectatorilor s-au 

filmele „Lupeni 
29", „Mîndrie", 
„Regăsire".
TITU CORNEA 
corespondent

Muncitorii ceferiști de pe raza 
de activitate a R.C.M. Petroșani 
au muncit cu rivnă în acest an 
pentru îndeplinirea în mod ritmic 
a planului de încărcări. Ăsigurînd 
încărcarea la timp a tuturor măr
furilor prezentate Ia transport, ei 
au înregistrat lună de lună însem
nate depășiri de plan. Totodată au 
folosit pentru încărcări proprii 
majoritatea vagoanelor provenite 
din descărcări. Aceasta a contri
buit la îndeplinirea planului anual 
de transport cu 27 zile mai devre
me. In acest an s-au încărcat pes
te sarcinile de plan 354 000 tone 
mărfuri,

O atenție deosebită a fost acor
dată în acest an și încărcării va
goanelor Ia capacitatea lor maxi
mă. Faptul că vagoanele au fost 
dirijate Ia locurile de încărcare 
în funcție de mărfurile prezentate 
la transport, a contribuit la îmbu
nătățirea cu 1 la sută a sarcinii 
statice. S-a făcut astfel o econo
mie de 1800 vagoane a 20 tone 
fiecare,

I. CRIȘAN 
corespondent

Cititi în pag. lV-a

• Greva minerilor din Jaț»n- , 
nia

• Spre reglementarea conflic- . 
tulul din regiunea Calavi

• In legătură cu evenimentele 
din Aden

1МШ СвШНЕІ
I HUII IMI цш

Comisia economico-financiară а 
Marii Adunări Naționale a fost 
convocată pentru miercuri 18 de
cembrie 1963, ora 10 dimineața, la

A» -î . ■ ■ •
sediul • Marii Adunări - Naționale, 
spre a lea *n Studiu proiectul de 
Lege pentru aprobarea Bugetului 
de stat pe anul 1964,

Comuniștii exemple înaintate 
de muncăla locurile

Din frontalele minerilor 
evidențiați

sarcinile de producție. ApU- 
consecventă a prevederilor

Comunistul Ștefan Gheorghe de la S.R.E. Vulcan 
este apreciat ue colectivul întreprinderii ca un bun 
meseriaș. El efectuează lucrări de bună -alitate.

IN CLIȘEU : Ștefan Gheorghe execută rebobina- 
rea unui rotor de 100 c.p. -----

o

In aceste zile premergătoare 
Conferinței orășenești de partid 
Petroșani, minerii Văii Jiului, în 
frunte cu comuniștii, obțin noi 
suecese în sporirea continuă a 
producției de cărbune. In întrece
rea socialistă dintre minerii Lupe- 
niului, la loc de frunte se situează 
brigăzile evidențiate conduse de 
comuniștii Ghioancă Sabin, petre 
Constantin, Sălceanu Petru, pe ва
ге membrii de partid de la mina 
Lupeni i-au ales delegați la Con
ferința orășenească.

Brigada comunistț^ui Ghioancă 
Sabin, din sectorul III al minei a 
dat luna aceasta 785 tone de căr
bune cocsificabil peste plan. De 
la începutul anului și pînă în pre
zent frontaliștii conduși de acest 
vrednic miner au trimis cocsarilor 
hunedoreni peste 12 000 tone căr
bune cocsificabil în 
lor de producție. Pe 
în întrecerea dintre 
torului se situează 
nistului Petre 
decembrie a.c. 
cărbune peste 
putui anului 
de cărbune.

Succese demne de laudă a ob
ținut și brigada condusă de comu
nistul Koos Ladislau, precum 
maiștrii mineri
Arnbruș Dionisie, din sectorul 

B, delegați la . Conferința orășe
nească de partid Petroșani.

afara sarcini- 
locul următor 
brigăzile sec- 

ortacii comu-
Constantin. In luna 

ei au extras 662 tone 
plan, iar de la înce- 
aproape 12 000 tone

Cînd se muncește conștiincios
In fiecare lună, din a- 

cest an, magazinul ali
mentar nr. 26 din Pe
trila a obținut realizări 
frumoase în îndeplinirea 
și depășirea planului 
desfacere. Acum, 
preajma sărbătorilor 
iarnă, succesele sînt
mai semnificative. Planul 
de desfacere pe luna no
iembrie a fost depășit cu 
50 000 lei, cifră la care 
se adaugă depășirile 
substanțiale obținute în 
perioada scursă din" a-

de 
în 
de
și

ceastă lună. La aceste 
succese au contribuit 
tov. ~ Bungărdean Va- 
sile, Șereș Voichița, 
Czane Elisabeta, Mesza- 
roș Irina, în frunte cu 
responsabilii Poclitaru 
Valeriu și Ionescu Flo- 
rica. Cu toții s-au stră
duit să deservească 
prompt și conștiincios pe 
cumpărători, au asigurat 
o bună aprovizionare a 
magazinului.

PETRU GĂINĂ
corespondent

și
Nelega loan și

IV

Cu angajamentul 
anual îndeplinit

seO activitate plină de roade 
desfășoară în aceste zile și în 

Colectivele 
de comu- 
stăruitoare 
Conferinței

dineurile minei Lonea. 
sectoarelor, mobilizate 
niști depun eforturi 
pentru ca în cinstea
orășenești de partid Petroșani să 
dea patriei tot mai mult cărbune

a-

peste 
carea 
din planul de măsuri tehnieo-orga- 
nizatorice, sprijinirea activă a bri
găzilor rămase în urmă au creat 
exploatării posibilitatea să-și rea
lizeze ritmic producția planificată, 
să-și îndeplinească angajamentul 
de întrecere pe anul în curs.

In perioada care a trecut dta 
acest an, minerii din Lonea au 
extras 8220 tone cărbune peste 
plan, cu 1200 tone mai mult de cit 
angajamentul anual. Acest spor de 
producție a fost obținut exclusiv 
pe seama creșterii productivității 
muncii. La succesele obținute, e 
contribuție de seamă au adus-o 
minerii seetorului V, care și-au în
deplinit cu mult înainte 
planul de producție pe 
acest sector, cele 
realizări le-au 
conduse de 
Moise, Tekar 1 
au realizat o 
proape 7 tone cărbune pe post.

de termen 
1963. Din 
frumoase 
brigăzile 

Danelu

mai
i dobîndit 

comuniștii 
loan și altele care 
productivitate de a-

Mereu la loc de frunte
Printre delegații care vor lua 

parte la lucrările Conferinței oră
șenești de partid din Petroșani se 
numără și comuniștii Cristea Au-•• ■■ .
nel,' David Ioan și Schneider Fran
cisc de la mina Aninoasa. Acești 
vrednici șefi de brigăzi de luni de 
zile se situează mereu Ia loe de 
frunte în lupta pentru cărbune 
mai mult și mai ieftin.

In perioada trecută din acest 
an, minerii din brigada condusă 
de tovarășul Schneider Francisc 
au trimis la ziuă aproape 6000 
tone cărbune energetic peste plan, 
iar cei din brigada condusă de 
Cristea Aurel — 2843 tone de căr
bune. Peste 2000 tone cărbune au 
extras în acest an, în afara sarci
nilor de producție, și minerii din 
brigada comunistului David Ioan.

SĂRBĂTOARE LA
«
« Simbătă, la Uricani s-a știrbă- 
X torit un însemnat succes. în
♦ jurul orei 11, a fost scoa-
♦ să la ziuă ultima tonă de căr-
♦ bune din prevederile pentru anul
♦ 1963. In acest fel colectivul riii- 
X nei Uricani a îndeplinit, primul pe 
X Valea Jiului, planul anual. Pîrtă
♦ în dimineața zilei de 14 decembrie
♦ au fost extrase, peste sarcinile de 
X plan 24 574 tone de cărbune coc-
♦ sificabii, randamentul planificat pe
♦ exploatare a fost depășit cu 60
♦ kilograme cărbune pe. post. Eco-
♦ nomiile la prețul de cost se ridi- '
♦ că la 1 101 000 lei, iar consumul 
X de lemn a fost redus cu 1 m.c, pe
♦ 1 000 tone de cărbune extiaă. Sînt а
♦ realizări demne de un colectiv
♦ unit și harnic.
X In curte, două vagonete încăr-' 
X cate cu cărbuni. In Jurul celor
♦ două vagonete au făcut roată cei
♦ ieșiți din șut fin clișeu). Este pre-
♦ ^entă și muzica. La terminarea pri-
♦ mu lui schimb a avui ioc sârbă- 
X torirea evenimentului Setul ex-
♦ ploalării, secretarul comitetului,
♦ de partid, președintele sfatului.
♦ popular al comunei felicită colec-
♦ tivul minei pentru izbîndă. Dea-. 
X dată, se aud sunete de trompete.

In frunte cu drapelul roșu al 
unității își fac apariția pionierii. 
Fruntașa clasei a Vil-a, pioniera 
Rațiu ' Eugenia. îi felicită pe mi
neri, șefului exploatării i se înmi- 
nează un buchet de flori.

In numele brigăzilor ce le con
duc, minerii Teodor eseu Staricu, 
Hrițcan Vasile și Apostol Vasile 
își iau noi angajamente.

Cum se explică succesul mine
rilor din Uricani ? Prin folosirea 
tehnicii noi, buna organizare a 
muncii în brigă
zi, aplicarea pe 
scară largă a ini
țiativelor valoroa
se și a metode
lor avansate care 
au permis ca mi
nerii uricăncni csâ 
realizeze o pro- 
duptiyitqte tot 
mai înaltă. La a- 
ceste succese au 
contribuit în mod 
deosebit brigăzile 
conduse de minerii 
Rudic Constantin, 
Pînzaru .Alexandru, 
Burtea Niță, Ilin 
Comei, Șiclodi 
Beniamin, Pop Ga
vrila Bria

URICANI
și Hrițcan Vasile — de la abata
je ; brigăzile de la înaintări con
duse de Tokeș Toma, Ilieș Ioan, 
Sorescu Constantin și Gheorghiu 
1.; o contribuție de seamă au a- 
das-o inginerii Sabău loan, șeful 
exploatării, Colibaba Eugen — in
giner șei,Teslici Nicolae, Voichi
ța loan s meseriași pricepuți ca 
Georgescu Gheorghe, Modîlcă 
Constantin și Schmitz Anton ;
Zincă Florea. Pleșa Vicherttfe, 
Vîlcică Var nava — muncitori la

loan

transport. La succesul obținut X 
și-au adus un aport de seamă J 
maiștrii Enache Dumitru, Căvescu ♦ 
Eugen, Rinder Constantin, Matei ♦ 
Alexandru, Rugină Miluță, Elekeș * 
Stefan, Mihai Francisc. Buta Ioan. X 

Pînă la sfîrșitul anului mi- X 
nerii din Uricani vor înscrie pe ♦ 
graficul întrecerii socialiste, cu si- ♦ 
guranță, alte succese, vor trimite ♦ 
patriei noi cantități de cărbune ♦ 
peste plan adueîndu-și astfel con- ♦ 
tribuția la înflorirea economiei X
noastre naționale.

FRANCISC VETRO
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U» frumos succes 
al rugbiștiler noștri
Duminică, pe stadionul munici

piu dih Toulouse, s-a desfășurat a 
patra hlilinire dintre reprezetila- 
liv»le de rugbi ale țarii noastre și 
Fiărței. Confirmind succesele de 
prestigiu înregistrate in ultimii 
ani, printre care două victorii 
ți Un joc egal în compania advef- 
Săfllor noștri de duminică, selec
ționata R,P,R. a fost din rtorl le 
înălțime. Practicing un jOc fru
mos, aplaudat la scenă deschisă 
de spectatori, rugblștii noștri aii 
abținut Un rezultat Й egalitate. 
Scor f>Ml «-«. Sale un rmu auc- 
в« M proaiigw al rdgbiștttot 
ooșUî.

I 
I

»

POPICE

Liderii din nou 
învingători

A Stai răinas 0 singufă etapă 
ptnă le sfîrșiiui turului campio
natului de popice ăl Văii Jiului. 
De-a lungul întrecerilor, o formă 
Până a dovedit echipa Parîngul 
Lotiea care n-a avut pifiă 
йеПІ nici o înfritigere. Ifi 
ma etapă, Paringnl Lonea 
nit, în derbiul Văii Jiului, 
serul Vulcan, clasat pe locul dot. 
Jucînd acasă, liderii au obținut o 
Rouă victorie. După o întrecere e- 
ChllibfalS, echipa difi Lonea a în
via» cu 4736 ia 4704 popice Bobu
rile. De îâ gazde s-au remarcat 
Bălărie Dumitru (850 p.d.), Haidu 
ld»lf (823) și Aibu Zoltan (804), 
№ de la Vulcan s-au remarcat 
Torok Aurei (820 p.d.), Bloc (614) 
Și Boleg Ioâif (803),

ifi pre- 
penulti- 
a întll- 
pe Mi-

O DUMINICA

Echipa de fotbal Minerul 
n-a confirmat speranțele

Încheierea campionatului cate
goriei A la fotbal, ediția 1962— 
1963, a aduS multă amărăciune 
iubitorilor sportului cu balonul 
retuttd din Lupeni. Echipa lot fa
vorită a retrogradat din 
categorie a țării.

₽e lingă retrogradare, pe 
taleri î-a afectat însă mult 
pdftarea slabă a echipei. Conside
rată Rină acum cîjfva ani imbata
bilă pe teren propriu, în Carfipio- 
Uătul trecut ea a Înregistrat puți
ne Victorii, laeffceeitafe» atacu
lui, penâirabilitatua apărării, jo
cul slab practicat, aproape In toa
te meciurile, nil puteau duce la 
rezultate mal bune.

Odată retrogradată, 
sperau ea măcar fii 
eChtpâ lor să aibă o 
bună, care să o readucă, după tin 
ел de absență, în rindui primelor 
14 formații ale țărl.i, Nu s-a întîm- 
plat însă așa. Dimpotrivă, se poa
te
Și 
și 
va
Cos tin șî Izghireanu, faptul că din 
primele 7 etape Minerul n-a sus
ținut decît două jocuri pe teren 
propriu sînt doar două dintte ele. 
Cu toate acestea, Cu experiența și 
rutina pe care o are, echipa putea 
să obțină rezultate mult mai fru
moase. Atacul însă s a dovedit 
ineficace, iar apărarea penetra- 
bilă. Semnificativ este Ifi această 
direcție rezultatul obținut pe te
ren propriu în meciul eu Mureșul 
Tg. Mureș, Ne amintim cu toții 
Cum după Ce alt condus eu 2—0, 
au mal ratat numeroase ocazii,

prima

spec- 
com -

spectatorii 
categoria B, 

comportare

spune că echipa s-a comportat 
mâi slab. Fără îndoială că sînt 
cauze obiective.’ Plecarea citor- 
jUCători buni cai Mihăilă,

printre care și doua lovituri de la 
11 metri, lupenenli s-au văzut pins 
la urmă egalați.

Gu asemenea rezultate sub po
sibilități este explicabil faptul că 
aproape piuă la sîirțllul turului, 
echipa din Lupani s-a zbătut un
deva pe la periferia clasamentu
lui. Fără îndoială că nu se pune 
problema retrogradării echipai și 
din categoria B, dar de ce să nu 
se pună umărul pentru a »e re
media lipsurile ы echipa s* poată 
la randament potrivit cu paten

ti aiul el?
Pentru aceasta, este necesar să 

se Înlăture deficiențele în trasul 
la poartă și să sa imprime echipei 
o concepție modernă de joc. Inii* 
turlrid lipsurile semnalate in pri
ma parte a campionatului, echipa 
din Lupeni este capabilă sa obțină 
rezultate bune attt pe teren pro
priu Cit și 
prin jocul 
moșilor ei

în deplasare, aduclnd 
prestat satisfacții 
suporteri.

ІПІ-

©

II

Patinoarul din Lupeni s-a des
chis de cîteva zile. „Cast pionie
rilor" din localitate a organizat 
prin cercul său Sportiv „O dumi
nică pe gheață".

Cu acest prilej au fost invitat 
toți pionierii șl școlarii din loca
litate. La concurs au pafticfpat pes
te Î00 de pionieri și elevi de la 
școlile de 8 
justificat au 
la nt. 2.

întrecerile 
s-au soldat 
tete:

Patinaj (200) m. categoria 10-11 
ani; 1). Nagy Atila, 2). Zeleneec Gh , 
3). Georgian Victor, categoria 12- 
13 ani: 1) Ocroglici loan, 2). Ci- 
ontoș Tibwiu, B), Nemeș Petru . 
categoria 13-14 ani: 1). 
Vasile, 2). Galamboș loan, 
rafii losil ,■ categ&ria 14-15 
Nagy Alexandru, 2). Raduț 
3). Albert Alexandru. Fond 1Q-11 
«htl tj. ZcfvMaac Gheorghe. 2). Nagy 
Altla, 3j, Qecrgaah Victor i 13-13

ani nr. i, 3 și 4. Ne
lipsit cei de la șeoa-

de patinaj și hochei 
cu următoarele textil-

Patinoar
le Aninoasa...

<

PE GHEAȚĂ" 
atdr I). Luca кмпі 2). Brușinschi 
Viorel, 3). Zeleneac Ernest; 13-14 
afti-, 1). Cetera» Simicrn; 2). Hr oștea 
Ioan, 3}. Cuțic Nic. I 14-15 anii lj. 
Nagy Alexandru, 2). Rădni Mir
cea, 3). Riti Traian.

După acest apreciat concurs, ant 
asistat la primul joc de hochei pa 
gheață din acest se/.on, în care 
s-au întrecut echipele de juniori 
Preparatorul și Casă pionierului.

V a I* i e f * f I

Snort made în S.LLA

Năpâa 
3). Șn— 
ani; 1 j. 
Mircea,

Intllnirea a fost mult apreciată 
de numerosul public spectator Jo
cul a fost frumos, disputat în li
mitele unei depline sportivități. 
La aceasta a contribuit și arbltfâ- 
til foarte bun a lui 1 Ardeleana 

IPetroșani), Cu acest prilej am re
marcat jocul bun practical d,- Ar- 
<l«l«ami. Cetetaș și Galamboș de 
la Preparatorul și 
Cutie de la Gasa

Szabo, Nagy și 
pionierilor.

1. GIQRTEA
S. *Ă1OI

„patinoare" naturale, ci au udde 
marge la sigur, Așa-i unde există 
preocupare, patinele alunecă Bin»

s6-

In statul Florida (S.U.A,) a fost 
organizat un maraton al balansă
rii pe scaune. Participâriții, sau 
mai bine zis participantele, pentru 
că a fost vorba de un concurs 
deschis numai femeilor, au luat 
loc într-un scaun balansor și au 
început să se hi line fată întreru
pere zi și noapte. Concurenta ca
re a rezistat cel mai mult a pri
mit drept premiu o garnitură de 
mobilă. Bineînțeles, „piesa de re
zistență" a garniturii a fost un 
scaun balansbr. Reclama este dear 
suflatul comerțului,,.

Pentru tinerii din Aninoasa 
sites iernii a fost un prilej feri
cit de a-și Vedda împlinită o do
rință mai veche - - amenajarea pa
tinoarului. La lucrările de îiidi- 
guițe și curățire a zăpezii au fost 
prcZenți, printre primii ulemiștii 
din sectoarele Vl transport șj Vil 
administrativ. Acțiunea de amena 
jare a 
fitunei 
și de 
tolbei.

1 imp de 
tinerii din
avea prilejul Jă se bUcufft din 
de frumusețea sportului cu 
tifle.

Pe cînd in celelalte 
localități ?

ca acasă. Cum nu s-ar simți 
povestirile vînătorești, ce-i

La vînătoarea de mistreți
OK ti, cum rămîne, firtsților ?

Mtigem ori nu ?
Mai încape vorbă ? Doar nu 

se erg&htzează vlnătoare de ffiis- 
tteți in toate Miele.

Atunci na întiinim cu toții ia
noapte, in gară la Petroșani.

Noaptea se lăsese de muitișoi, 
ifiVîluifid totul în întuneric, cînd 
th Spre gara Petroșani se îndrep
tau cu pași voinicești grupuri de 
Oameni. Purtau rucsacuri încăpă
toare, că, deh, ce te faci dacă Im
pușii cumva vinat mult și ai tolba 
mică i De fapt Întregul echipa 
taefit fi trăda, fără putință de tă 
Sadă, cum că sînt pasionați ai 
Vînâtoarei.

in gară s-au înthnlt cu toții 
Erau 25 la număr. Și utide-s atițlo 
Vînălori, veselia și voia bună se 
liinte 
Cînd
drept un pic înflorite, și glumele 
hazlii, sînt prieteni nedespărțiți al 
acestor sportivi încercați. Dar 
inoava vînătorească a unuia dintre 
ăi a fost întreruptă de șuieratul 
prelung al locomotivei се-și anun
ța intrarea în gară. S-au instalat 
oântenii confortabil ill vagon, au 
„răsucit” din nou „butonul" glu
melor și fiu bau ffiai pus pa re
paus pini aproape de Baru Ma
re. Odată ajunși alei, t-a „aunat"

. descălecarea. N-eu făcui-o inșă 
tbuit pe infanteriștii căci au „încă
lecat" pe trenuțul forestier și au 
luat direcția «pre muntele Petro- 
tu. Opihilndu-»» la deal, locomotiva 
pitică urca glfilnd. La kilometrul 
8 t-a făcut o halte de „ajusta
re", lingă o cabană foreMlar*. Un 
foc haiducesc, o porția zdravănă 
de mtncșre, garaichA din belșug cu 
gliima st iată <4 zorile »-au ivit pe 
PȘObSdfvate

— Bi acuai 1» trwbi, 1» »pu»»

patinoarului din 
Aninoasa a fost 
către comitetul

mai multe

pateul co- 
sprijinită 

U.l.M. ăl

sâptâraîni
comuna Aninoasa vor 

hlîn 
pa-

Acum să vedem <e se întîmplă 
■în celelalte localități
Jiului. Să începem cu Petroșaniul. 
Dețî locuri pentru a amenaja pa
tinoare sînt suficiente, n-ai să gă
sești nici unul, chiar de ai căuta 
cu luminarea, ziua in amiaza ma
re. In schimb, pe strada Institutu
lui, în dreptul școlii medii, o să 
găsești în plina stradă un „pati
noar'1 improvizat. Să-i vezi pe 
copii ba chiar și pe unii StUderiți 
cum stau la rînd să „patinele" 
pe gheața dCrdelușului.

Fiind in plină stradă, 
tinoarul" cu pricina mai 
și cite un om vîrstnic și
âe intimplă, da spre hazul tututor, 
să facă o tumbă. Cam aceleași con
diții de a patina sînt asigurate $i 
în alte localități ale Văii Jiului. 
Daeă-i îtitrebi pe Cei In cauză da 
ce nu se amenajează patinoare 
dau din uineti a nepăsare. TotuȘi 
ne luăm 
din nou. 
răși, sau 
najați la

In speranța că acest apel va a- 
vea ecou, să auzim de bine și de... 
patinoar !

din Valea

pe „pa- 
alunecă 
adeseori

cîteva indicații gonaci- 
Vînătbrllor, îffipjrțindu-i 
prim» goană a început, 
vinătoril așteptau cu e- 

ei 
parcă în pămînt.

tovarășul Cronluc Іоай, care răs
pundea de organizarea vînătoerei.

A dat 
lor, apoi 
ia ștand. 
La ștand,
moție apariția mistreților. Dar 
se mistuiseră
Nici Unul nu și-a făcut apariția în 
bătaia armelor. Și cînd te gîndești 
cu cită nerăbdare erau așteptați 
de vintătorii dornici că-și arata 
măidstria sportivă. Pe sportivi nu-i 
descurajează însă cu Una cu două 
insuccesul. Goana a ritma a Înce
put și mai îndîrjită. Scoși din cot
loanele și tufișurile unde «tfiteau 
ascunși, doi misticii mari și o 
scroafă cu cinei șoldani au pornit 
îrttr-0 goană nebună. Vlnătorii aș
teptau calm ivirea mistreților. Ia
tă că primul și-a făcut 
Cîteva focuri bine țintite 
căzut fulgerat, in spaima 
bună, hemaiținînd seama 
ce-i hăituiau 
mistreți s-au 
pădurii.

E adevărat
parțial. Bucuria in schimb era ge
nerală. Poți să nu te bucuri cînd 
ai petrecut o zi minunată, în mij
locul naturii practicind sportul pe 
care l-ai îndrăgit și fortificlndu-ți 
organismul prin pnmbâriia pe jos, 
pe care ți la oferă vtnătoarea, și 
teapirlnd aerul curat și ozonat ai 
munților ?

Întoarcerea a loat și mai plăcu
tă. La întîmplărie vînătorești an
terioare s-a mai adăugat una nouă, 
bi piftfi la Petroșani, mistrețul vi- 
nat a mai... „crescut" cu cîteva 
kilograme. Aceasta, blBaințeiM. 
prin contribuția colectivă a caiet 
aj vinăton.

C. DUMITRU
(Supe o corespondență da I. Ciut,1

din urmă, 
mistuit în

apariția, 
și el a 
lor ne- 
ctv cei 
ceilalți 

adineul

că succesul a fost

— -ф

Record de Invidia!
Saied Abutalem Musavi din sa

tul Bak Adan din Iran a împlinit 
190 de ani. Saief Musavi conduce 
tribul format din cîteva sute de 
nepoți, strănepoți și străstrănepoțl 
ai săi. Cea de a 5-a soție a ea are 
105 ani. Deși nu-i sportiv, e un 
record demn de invidiat.

scos
eon-

...și la Lupeni
iarna â sosit. Copiii și-au 

patinele ți oriunde au găsit
diții, au pornit In Viteză pe luciul 
ghețiî. Ca de fiecare dată, iubi
torii patinajului șl hocheiului din 
Lupeni sînt mai avantajați. Grija 
forurilor competente a făcut ca 
patinoarul din localitate să fie 
deja amenajat de ti-e mai mare 
dragul. Deci iubitorii sportului pe 
gheață nu mai sînt în căutare de

îndrăzneala să-i întrebăm 
Pe cînd patinoare, tova- 
avețî de gînd să le ame- 
primăvară l

*«*<»»«*»»»»«4•«•♦♦♦♦♦♦♦•••♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦••♦♦*

^ш) italie La drain ețitJ Iarna a început
♦ cam de multișor
♦ să dea tircoăle
• Vdd Jiului. în
* primele zile i-a tras un pic de
ț geruieț, ce s-a dovedit meșter is-
♦ cusit pictind pe geamuri niște
♦ flori de toată frumusețea. A țe-
* sut apoi un covor de omăt dit.
• creștetul munților și pină aproape 
J de poale.
• Cetele copiilor au și încins In
♦ mare grabe o lupta cu zăpada. 
e iar săniuțele au fost scoase la 
ț iveală. Iubitorii sportului pe
• schiuri privesc cu Mulțumire câ-
♦ clulile albe ale munțtfot și-și pre-
♦ gătesc cu atenție și migală unei- 
etele. Dar iată săptămina de mun-
* că rodnică s-a terminat. Nerăbdă

tori să ajungă mai devreme, iubi
torii înălțimilor Iși pun scbtutile 
la spinare șl o pornesc la drum 
cu noaptea in cap. Urcușul e greu,

* dat plăcut. Cabanele, tie că e vor- 
ț ba de Pusu, Paring, Straja ori 
t altele ii așteaptă primitoare. Un
• scurt popas, un ceai ilerblnte re-

. ♦ coMortant șl din nou iă drum.
♦ Pe muiți dintre excursioniști îi
♦ prinde răsăritul sus pe creste. In 
j fața ochilor ie apare o priveliște 
a de basm. Chiciura brazilor, nenu-
* mărețele steluțe ale covorului de
• Mjbaad par poleite In «ut ягй-
* lucitor. Stai și adtnirî îndelung

1

aceste îrumusețti apoi începi sd 
Cobori vertiginos pe pirtie. Co
bori in lifnp scurt, apoi urci din 
nou. Deși oboseala începe sd se 
facă simțită, ли-ți vine să cedezi 
cu una cu două,

Cînd Soarele a scăpătat spre as
fințit, vrînd nevrînd trebuie să

o pornești spre ca
să. Un nou po
pas la cabană și 
apoi la drum.

Obosiți dat plini de voie bună 
schiorii afung ia casele lor. După 
un somn reconfarlant, a doua zi 
djft nou la muncă sau la învăță- 
'ură cu forțe sporite. Frumusețtlt 
naturii invită la drumeție.

D. CRIȘAN

E iarnă. Mult așteptata zăpadă a sosit. Schiorii au pornit spre 
înălțimi, lin mic popas.,. $î din nou la drum.

£*S' flS
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Noul birou al orgunizufiei de bază 
a pornit Ia munci

ȘTIRI DIN Ș COLI

N-a trecut mult timp de la a* 
duna rea generală pentru darea de 
seamă și alegerea noului birou al 
organizației de bază din sectorul 
de investiții al minei Petrila, dar 
numeroase fapte dovedesc că în 
această perioadă s-a făcut mult 
pentru îmbunătățirea muncii de 
partid in sector. Datorită faptului 
că fostul secretar al organizației 
de bază nu-și îndeplinea sarcinile 
in activitatea organizației de bază 
•U existat o serie de lipsuri.

Irttnânunchind gîndirea colectiva 
a comuniștilor organizației de ba
ză, hotărîrea adunării generale в 
stabilit, prin prevederile ei, prin
cipalele direcții în care noul birou 
să-și îndrepte atenția, Traducînd 
în viață aceste prevederi, noul bi
rou a) organizației de bază (se
cretar tov. Cenaru Gheorghe, loc
țiitor tov. Tontea Ioan) a luat о 
serie de măsuri eficiente menite 
ăl ridice nivelul muncii de partid 
In sector.

Pentru a putea desfășura o mâi 
largă muncă politică și organiza
torică In vederea mobilizării în
tregului colectiv la muncă Con, 
ftienta, disciplinată, în vederea 
realizării sarcinilor de plan, noui 
birou a revizuit atîl activul fără 
de partid al organizației de bază 
cit și colectivul ei de agitatori. 
ASțfel, activul fără de partid a 
fost lărgit cu .7 tovarăși iar nu
mărul agitatorilor a crescut cu 
încă 8. Activul fără de partid, co
lectivul de agitatori, precum și 
colectivul de redacție al gazetei 
de perete — care a fost șl el re
organizat și lărgit au fost con
firmate în prima adunare gene
rală care s-a ținut după alegeri

Măsuri imediate au fost luate, 
de asemenea, șj pentru înlăturarea 
unor deficiențe In desfășurarea 
lnvițămîntulul de partid. In scopul 
îmbunătățirii frecvenței și întăririi 
controlului asupra studiului ctirsan- 
ților, toți cei 7 membri a) biroului 
organizației de bază au fost іе- 

. partizați să răspundă flecare de 
cite un cerc sau curs de partid, 
datorită cărui fapt frecvența s-a 
ridicat la 86 -90 la sută. Totodată 
s-a revizuit încadrarea unor to
varăși în învățămîntul de partid i 
tovarășii Pașcandi Francisc, Eroș 
Stefan, Molnar Alexandru și Fleș
căit Constantin care studiau de 
mat multă vreme în aceleași for
me de învățămlnt, au fost îndtu- 
tnati spre cercul de economie con
cretă, unde In calitate de mineri 
cu o mare experiență, vor putea 
Contribui la studierea Paulina (clasa a V-a, Școala de 8activității

Constructorii raportează
Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri din cadrul 

șantierului 7 construcții Lupeni a dat tn folosință în prima jumă
tate a lunii decembrie a. c. 160 de apartamente, respectiv blo
curile G 1, G 2, В 3, В 5 și В 6.

Cu acestea constructorii lupeneni au predat în total pe acest 
an un număr de 560 de aparta mente.

Pentru predarea la timp și executarea la un nivel calitativ 
corespunzător a celor 160 de apartamente au muiiclt cu rtvnă 
brigăzile de instalatori de încălzire centrală conduse de tov. Ștîn- 
gaclu Vasile, Comșa Achim, Smith Gheorghe. Electricienii din 
echipele conduse de tov. Anghei Petre, Harangus Ariton și-au ter
minat cu 5 zile mai devreme lucrările. Iar instalatorii de apă con
duși de Istodor Vintilă și Ale xandru Mihai au terminat' Instala
țiile sanitare cu 3 zile înainte de termen. S-au evidențiat și bri
găzile de zugravi conduse de tov. Ferestreu loan, Mogoșan loan, 
Berciu Gheorghe si brigăzile de mozaicari conduse - de Braicău 

Nicolae și Stnaranda Constantin care și-au terminat lucrările cu 5 
zile Înainte de termen. Term! narea la timp a lucrărilor la noile 
blocuri se datorește șl Îndrumă rli brigăzilor de către maiștrii He- 
Vele Mihai, Manole Radu, Prodanciuc Mihai. .

Colectivul de constructori de pe șantierul 7 Lupeni este ho
tărî! ca pînă la data de 20 decembrie a. e. sa dea in folosință încă 
80 de apartamente, dec, cu 80 de apartamente în plus de preve
derii* planului anual.

V. CÎRSTO1U 
. corespondent

7 O A R T E BINE!

t

Șapte perechi de ochi privesc 
Cu interes la vopslioria impeca
bilii a cerceveletor de la ferestre, 
a ușilor. Si tot atîtea trilini se 
plimbă pe mozaicurile lucioase Ș> 
netede ca oglinda, pe parchetul de 
stejat cutat și tari hid o aspeti- 
tote. 

economice a sectorului în vederea 
îmbunătățirii procesului de pro
ducție.

Cu deosebită răspundere a mun
cit noul birou pentru repartiza
rea de sarcini concrete tuturor 
membrilor și candidaților de partid. 
Pentru a repartiza sarcini țiulnrl 
seama de posibilitățile și de ni
velul de pregătire al fiecăruia, 
biroul organizației de bază a atras 
la această acțiune șl alțl tovarăși 
care cunosc oamenii, aptitudinile 
șl capacitatea lor, între care tov 
Butuza Gheorghe, propagandist, 
lacob Alexandru; Marineț Alexan
dru, maiștri. In repartizarea de 
sarcini, biroul a ținut seama de 
necesitatea îmbunătățirii muncii de 
primire și de educare a noilor 
membri de partid, de întărire a 
preocupării pentru calitatea lucră
rilor de deschideri, de intensifi
care a muncii politice de masă 
pentru mobilizarea întregului co
lectiv la muncă susținută In pro
ducție, Astfel, tovarășii Nidermaiei 
Ludovic, maistru minier și Boteanu 
Nicolae, șef de brigadă care exe
cută lucrări de bună Calitate, au 
primit sarcina de a ajuta brigă

zile conduse de tov. Tătare Pe
tru, precum si ■ " b - n
duse de Fiilop Petru, Haidamac 
Georghe și Boros Ilie să respecte

-------------- ©

Practica și teoria — două noțiuni inseparabile. IN CLIȘEU ; Tov. 
Buric Gheorghe, maistru in atelierele practice ale Școlii profesionale 
din Lupeni dă explicații la tablă unor elevi, despre teșirea și adtn- 
cirea găurilor.

Apoi rtiiinile trec pe mozaicurile 
din coridoare, pe faianțele băilor, 
ochii se lotesc de țur Împrejur 
admirind zugrăveala pc care parcă 

. adevărată mină de ârtist a aș- 
teinut-o pe pereți. Unde ne a- 
iiăm ? Sihtem în blocurile <3 1 și 
<3 2 pe c re constructorii de pe 

cerințele privind calitatea lucrări
lor de investiții. Tovarășul Dogaru 
Sebastian, care folosește cu mult 
succes perforajul umed la înain
tări în piatră, a primii sarcina de 
a ajuta și alte brigăzi să aplice 
acest procedeu eficace de ColHba 
tere a prafului silicogen. Sarcini 
în această privință au primit șl 
ălți membri de partid, spre a sp 
asigura creșterea numărului locu
rilor de muncă unde se aplică per- 
forajul umed de la 5 la 9.

Alti membri de partid au pri
mit sarcini în ce privește pregă
tirea de recenzii asupra unor cărți, 
sprijinirea organizării de acțiuni 
patriotice cu tinerii, difuzarea pre
sei, educarea candidațtlor etc„ 
sarcini a căror îndeplinire contri
buie la activizarea tuturor celor 
123 membri de partid și candidați, 
la mobilizarea Întregului colectiv 
al sectorului la realizarea sarcini
lor economice.

Periodic, biroul organizației de 
bază și-a propus să analizeze mo
dul cum sînt duse la îndeplinire 
prevederile hotărîrilor adunării 
generale de alegeri, propunerile 
făcute de membrii și candidații de 
partid, să ia măsuri de aplicare a 
lor, spre a ridica activitatea orga
nizației de bază la un nivel tot 
mai înalt.

șantierul 7 — Lupeni le-au dat în 
folosință.

De dala aceasta datul pe care 
constructorii șantierului 7 — Lu- 
petil l-au pregătit pentru oamenii 
muncii In cinstea Conferinței o- 
rășenești de partid, a satisfăcut 
exigențele.

Dat cine sînt „musaiirii‘‘ aceș
tia care se plimbă din apartament 
în apartament și nu se mai satură 
privind ?

Din inițiativa conducerii servi
ciului de investiții a! f.C.p. Pe
troșani au lost aduși la acest bloc 
reprezentanți ai beneficiarului, at 
constructorilor, să vadă, să se 
bucure de frumos și să ducă cu 
ei pe șantierele lor experiența 
constructorilor de la șantierul 7 
(șef ing. Beloiu Nicolae).

De fapt a fost o înlrecete între 
cele două ioturi de pe șantier, 
pentru cel mai trumos bloc. A ciș- 
tigat-o comunistul Hevele Mihai 
— maistru responsabil de lucrare 
și brigăzile de constructori, dar 
cei care ciștigă cei mai mult vor 
'fi noii locatari care se vor ins
tala zilele acestea în apartamente.

Dar cum s-au realizat aceste lu
cruri atît de frumoase ? Cu Citva 
timp în urmă, într-una din ședințele 
biroului organizației de bază P.M.R. 
a șantierului 7 Lupeni se discuta 
fu aprindere o problemă de prim

йшякіма friMlașitar 
la invățltară

Intre elevii Școlii profesionale 
comerciale din Petroșani și elevii 
Școlii profesionale de ucenici- Sin 
Lupeni există strînse legături de 
prietenie. Aceste legături s-au 21 
mentat cu ocazia organizării diferi
telor întîlniri sportive și cultu
rale ipțre școli.

Incurajînd aceste întîlniri, comi
tetele U.T.M. ale celor două școli 
au hotărît să organizeze împreună 
o serie de acțiuni. In cadrul pl<> 
nului comun s-a prevăzut și or
ganizarea unor reuniuni, la care 
să ia parte elevii fruntași la învă
țătură din cele două școli. Pină 
îb prezent au avut lor două ase
menea reuniuni, ultima duminica 
trecută.

Cei peste 180 de elevi care au 
luat parte la reuniunea organizată 
la Petroșani, în sala cantinei Șco
lii profesionale comerciale, s-au 
declarat mulțumiți de seara petre
cută împreună. Și-au dat concursul 
orchestra Școlii profesionale din 
Lupeni, brigada artistică de agita
ție a' anului И В de la Școala co
mercială și, bineînțeles nelipsiții 
soliști vocali. Tot aici au fost or
ganizate diferite concursuri de re
citări dansuri etc.

Un singur lucru a umbrit oare
cum atmosfera plăcută a reuniunii 
— lipsa dirigmților de la Școala 
profesională comercială.

Concursul celor mai buni 
recitatori ți soliști

Casa pionierilor din Petroșani 
organizează cu regularitate pentru 
pionierii și elevii din localitate 
diferite concursuri cu caracter 
instructiv-educativ.

O asemenea acțiune a fost orga
nizată și duminica trecută la Ca
sa pionierilor. Este vorba de con
cursul „Pentru cel mai bun reci-
tator și cel mai bun solist", con
curs închinat aniversării Republi
cii.

La acest concurs au luat parte 
26 de recitatori, 10 soliști și... 84 
de spectatori. Iată acum ciștigătorli 
concursului, RECITATORI CICLUL 
II; Ungureanu Nicolae (clasa a 
V-a, Școala de 8 ani nr. 4): 2. Ce- 
leopacă Georgeta (clasa a V-a
Școala de 8 ani nr. 5); 3. Afrini 

ordin: calitatea. Dacă la capito
lul predare apartamente se ajun
sese la rezultate mulțumitoare, ia 
capitolul calitate se mal șchiopă
ta în unele locuri. Și atunci s-a 
luat hotărîrea ca unul din mem
brii biroului să ia asupra sa sar
cina realizării unui bloc etalon 
care să devină unitatea de mă
sură pentru calitatea celorlalte 
blocuri,

A fost desemnat tov. Vasian 
Cornel, Zugravii lui Haidu Ioan, 
Baciu Vasile, mozaicarii lui Brăică 
Nicolae, parchetarii iui Dumitrii; 
Aurel, timplarii comunistului Ро
га Constantin, aii pornit ia lucru.

Și intr-un timp relativ scurt qu 
reușit să aducă blocul in starea 
de a satisface exigențele. Poarte 
bine, constructorii Foarte bine, 
foarte frumos, așa au spus și be
neficiarii și oamenii veniți in 
schimb de experiență. Cu foarte 
bine a calificat și comisia de re
cepție eforturile constructorilor 
Minunat, spun viitorii locatari ăi 
bloculuil

Dacă pină acum șantierul 9 a 
deținut titlul de fruntaș la capito
lul calitate, în prezent ih lupta 
pentru calitate au intrat și cons
tructorii de pe șantierul 7 — Lu
peni. ■■■•-—
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ani nr. 1). RECITATORI Cl Cl. ÎL 1 
1. Fărâm Gheorghe (clasa a 11-a 
Școala de 8 ani nr. 4); 2. Olaru 
Cornelia (clasa a Ш-a, Școala de 
8 ani nr. 1) I 3, Dulgherii George- 
ta (clasa a Ill-а, Școala de 8 ani 
nr. 5). La soliști nu s-a acorwoi 
deci! premiul II obținut de Ungă 
reanu Nicolae.

SMSfttvire eu părinții
Periodic, la Școala profesionali 

de ucenici din Lupeni, se organi
zează întîlniri între cadrele didac
tice și părinții elevilor. La întHnl- 
rea câte a avut loc de curînd, au 
luat parte profesorii-dirigjnti, act.- 
vul U.T.M., elevii rămași in urmi 
la învățătură și părinții acestora. 
Referatul privind situația la învă
țătură și disciplină a elevilor pe 
primul trimestru al anului Școlar, 
a fost prezentat de către tovarășul 
Țintea Cornel, secretatul comite
tului U.T.M. al Școlii. După aceas
ta au urmat discuțiile pe margi
nea referatului. Spiritul în care 
s-au purtat discuțiile, nivelul lor 
au dovedit preocuparea cadrelor 
didactice și a părinților în creș
terea și educarea viitorilor mun
citori.

Prieh»ni ai cârtii
Comitetul U.T.M. de la mina 

Lupeni acordă atenția cuvenită 
muncii cu cartea în rîndul tineri
lor. In acest an, numărul tinerilor 
cititori ai bibliotecii clubului mun
citoresc a sporit cu încă 300. Co
misia pentru concursul „Iubiți 
cartea”, îndrumată îndeaproape de 
comitetul U.T.M. pe mină, a în- 
mînat tinerilor de Ia mina Lupeni 
de la începutul anului și pină în 
prezent 270 de insigne „Prieten al 
cărții".

18 decembtie
PROGRAMUL I. 7,10 Muzică in

terpretata de fanfară, 8,00 Suma
rul presei centrale; 8,06 Muzică
de estraoă, 8,30 „Uvertura veselă" 
de Felix Weincjartrier. 9,31 Cvar-, 
tetul de coarde în sol minor de 
Nicolae Buicliu, 10,00 Teatru la 
microfon : „Oedip", de Sofocle, 
11,54 Muzică populară, 12,2 Me
lodii din filme, 14,00 Din cîntecelc 
și dansurile popoarelor. 15,00 Val
suri interpretate de formații de 
coarde, 16,15 Vorbește Moscova!,
16.45 Muzică ușoară, 17,30 Prietena 
noastră cartea, 18,00 Cîntece crea
te în anii puterii populare. 18,30 
Program muzical pentru evidential 
în întrecerea socialistă, 19,25 Ro
manțe, 20,55 Muzică ușoară inter
pretată de lolanda Mărculescu ți 
Valentin Teodorian, 21,15 „Cine 
știe cîștigă!" (reluare), 22,20 Mu
zică simfonică, PROGRAMUL II. 
10,10 Cîntece de compozitori din 
țări socialiste, 11,00 Cîntece și 
jocuri populare, 11,30 Melodii 
de estradă, 12,05 Muzică din opere,
12.45 Din viata de concert a Ca
pitalei, 13,40 Muzică populară inter
pretată de Vasile Cănănău și Pi
vei Tornea, 14,05 Melodii de dra
goste din operete, 15,30 Cîntece din 
folclorul nou și jocuri populare, 
16,12 Lieduri de Hugo Wolff, 17,00 
Muzică populară, 18,05 Concert de 
estradă, 19,45 „Melodii... melo
dii...' — emisiune de muzică u- 
șpară rotnțnească, 21,20 Muzică de 
cameră de Ludwig van Beethoven, 
22,08 Muzică de dans.
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18 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Escondida I Republica : Ah, acest 
tineret I i ISCRONI : La noapte va 
muri orașul; BĂRBÂTENf; Lăsa
rea nopții I URjGANl; t>ă-i înainta 
fără grijă.
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gerpres, St. Deju, transmite t
La 16 decembrie a plecat1 din 

Viena ministrul afacerilor externe 
al R.P. Romîne, Corneliu Mănescu, 
cu soția* care. Ia invitația ministru
lui afacerilor externe al Austriei, 
dr. Bruno Kreîsky, a făcut o vizită 
de șase zile în Austria. Cu ace
lași tren au plecat spre patrie 
Pompilîu Macovei, adjunct' al mi
nistrului afacerilor externe al R.P. 
Romîne, și celelalte persoane care 
l-au însoțit pe Corneliu Mănescu 
în vizitai sa în Austria.

Sesiunea Comisiei economice și sociale 
a Organizației Unității Africane

NIAMEY 16 (Agerpres).
Participanții la prima sesiune or

dinară a Comisiei economice și so
ciale a Organizației Unității Afri
cane, care și-a încheiat lucrările 
la Niamey (capitala Nigerului), au 
adoptat mai multe rezoluții asupra 
problemelor dezbătute. Unele din
tre aceste rezoluții definesc sarci
nile comisiei și relațiile ei cu Co
misia economică a O.N.U. pentru 
Africa. Potrivit rezoluțiilor, Co
misia urmează să studieze proble
ma constituirii unei bănci centrale

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

Roma: înființarea Asociației 
de prietenie cu Cuba

ROMA 16 (Agerpres).
Din inițiativa unor cunoecuți 

reprezentanți ai vieții politice și 
culturale din Italia, la Roma a luat 
ființă Asociația de prietenie cu 
Cub,a. Fondatorii asociației au dat 
publicității o declarație în care 
se arată că toți cei care năzuiesc 
spre pace trebuie să-și exprime so
lidaritatea cu Cuba.

Declarația a fost semnată de 
Agostino Novella, secretar gene
ral al Confederației Generale a 
Muncii din Italia, de Arrigo Bol- 
drini, președintele Asociației națio
nale a partizanilor italieni, de re
gizorul Cesare Zavattini și de alte 
personalități ale vieții politice și 
culturale din Italia.

La plecare, în gara de vest din 
Viena au fost prezenți ministrul 
afacerilor externe al Austriei, dr. 
Bruno Kreîsky, Ludwig Steiner, se
cretar de stat în M. A. E„ 
Paul Wetzler, ambasadorul Aus
triei la București, funcționari su
periori în Ministerul Afacerilor 
Externe. Au fost de față membrii 
ambasadei R. P. Romîne la Viena.

Ambasadorul R.P. Romîne la 
Viena, ing. Mircea Ocheană, l-a 
însoțit pe ministrul afacerilor ex
terne pînă la granița Austriei.

și coordonării politicii financiare 
a statelor africane, pentru a elibe
ra treptat monedele africane de' 
orice dependență față de străină
tate, A fost' hotărîtă, de asemenea, 
crearea unui fond comun de stabi
lizare a prețurilor materiilor prime 
și organizarea unor tîrguri și ex
poziții africane. Rezoluțiile definesc 
totodată poziția pe care țările afri
cane se vor situa la viitoarea con
ferință mondială a O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare.

Pe plan social, comisia a acor
dat o deosebită atenție examinării 
problemelor mișcării de tineret și 
dezvoltării sportului în țările afri
cane. Comisia și-a asumat, de ase
menea, sarcina de a promova 
schimburi de vederi privind legis
lația socială între statele membre.

S- u- A : Reducerea fondurilor destinate 
pentru străinătate

WASHINGTON 16 (Agerpres).
Comisia pentru alocări a Came

rei Reprezentanților a redus fondu
rile destinate programului american 
de ajutor pentru străinătate la 2,8 
miliarde dolari, cu 800 milioane 
maj puțin decît cifra aprobată de 
Camera Reprezentanților și Senat 
în proiectul de lege pentru autori
zarea ajutorului pentru străinătate.

După cum subliniază agenția 
U.P.I., comisia s-a abținut de a

In legătură cu 
evenimentele din Aden

CAIRO 16 (Agerpres).
Ziarele din Cairo au publicat 

declarația secretarului general ad
junct al Ligii Arabe, Nofal, în le
gătură cu evenimentele din Aden, 
în care se spune, printre altele: 
măsurile represive luate de Anglia 
după ce Organizația Națiunilor U- 
nit'e a aprobat rezoluția privitoare 
la evacuarea trupelor engleze din 
Aden și a recunoscut dreptul po
porului din Aden de a-și hotărî sin
gur soarta, demonstrează că sînt 
încălcate Carta și principiile 
O.N.U.

Secretariatul Ligii Arabe, subliniază 
Nofal, se consultă în prezent cu 
guvernele țărilor arabe în vede
rea elaborării unei poziții unice 
împotriva noilor acțiuni agresive 
în Aden. ...

☆

ADEN 16 (Agerpres).
Agenția Reuter relatează că au

toritățile din Aden au efectuat noi 
arestări în rîndul patrioților. Prin- 
trei cei arestați se află și Zo- 
kari, membru al conducerii Con
gresului sindicatelor din Aden, 
care tocmai s-a reîntors din străi
nătate. La sediul Congresului sin
dicatelor au fost efectuate perche
ziții. Poliția a confiscat mașini de 
scris și multiplicatoare.

Pe străzile Adenului au fost răs- 
pîndite manifeste în care se cere 
încetarea convorbirilor de Іа Lon
dra cu privire la viitorul statut al 
acestui teritoriu, punerea în liber
tate a tuturor deținuților, abroga
rea stării excepționale, dizolvarea 
Adunării legislative nereprezenta
tive.

reduce fondurile alocate pentru a- 
jutorul militar, dar a introdus re
duceri importante în ce privește 
fondurile pentru împrumuturi în 
vederea dezvoltării economice.

După aflarea hotărîrii Comisiei, 
președintele S.U.A., Lyndon John
son, a remis presei o declarație în 
care a criticat cu asprime hotă- 
rîrea Comisiei pentru alocări a 
Ccmerei Reprezentanților.

GREVA MINERILOR DIN JAPONIA
TOKIO 16 (Agerpres).
Muncitorii a șapte din cele mai 

mari societăți miniere din Japonia 
au declarat luni o grevă pe termen 
nelimitat cerînd sporirea salariile i 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Greva nu a durat însă 
decît' trei ore, deoarece administra

O rezoluție ilegală*
A. E.

И
Declarația M.

PHENIAN 16 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al Minis

terului Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Democrate Co
reene, anunță agenția Centrală Te
legrafică Coreeană, a dat publici
tății o declarație în care califică 
drept ilegală și contravenind inte
reselor și voinței poporului core
ean rezoluția adoptată de Adunarea

—-------------©----------------

Spre reglementarea conflictului 
din regiunea Catavi

LA PAZ 16 (Agerpres).
In capitala Boliviei s-a anunțat 

că între președintele țării. Victor 
Paz Estensoro, și vicepreședintele 
Juan Lechin a fost realizat un a- 
cord în scopul reglementării con
flictului care opune guvernului 
peste 7 000 de mineri greviști din 
regiunea Catavi. După cum s-a 
mai anunțat', minerii au declarat 
grevă începînd de la 6 decembrie 
și au luat un număr de ostatici 
din rîndurile conducerii și tehni
cienilor mineri, în semn de pro
test împotriva arestării unor frun
tași sindicali. împotriva minerilor, 
care sînt înarmați, guvernul a 
trimis peste 3 000 de militari, care 
au ocupat poziții în apropierea lo
calității Oruno. Vicepreședintele 
Boliviei, Juan Lechin, cunoscut 
fruntaș sindical, a sprijinit punctul 
de vedere al minerilor și a stat tot 
timpul în mijlocul lor pînă sîmbăta 
trecută, cînd s-a înapoiat în capi
tala țării, pentru a purta tratative 
cu președintele Estensoro.

Intr-o cuvînt'are radiodifuzată, 
președintele Boliviei a declarat că 

ția acestor societăți înspăimîntată 
de amploarea acțiunilor comune ale 
minerilor a acceptat să satisfacă 
o mare parte a revendicărilor mi
nerilor. In legătură cu aceasta Fe
derația națională a sindicatelor 
muncitorilor din industria cărbu
nelui a adoptat hotărîrea de a în
ceta greva.

©--------------

al R. P. D. Coreene
Generală a O.N.U. în problema 
coreeană. Declarația subliniază ne
cesitatea retragerii trupelor străine 
din Coreea de Sud și crearea con
dițiilor pentru unificarea pașnică 
a Coreei. Unificarea, arată decla
rația, este o chestiune internă a 
poporului coreean și nici o putere 
străină nu are competența de a se 
amesteca în această problemă.

acordul realizat prevede retrage
rea trupelor trimise împotriva mi
nerilor, eliberarea ostaticilor luațî 
de mineri și asigurarea, din partea 
guvernului, că liderii sindicali ă- 
restați Irineo Pimentel și Federico 
Escobar vor fi judecați imparțial, 
fără nici un fel de presiuni din 
partea autorităților. Potrivit relată
rilor agențiilor occidentale de pre
să, procesul celor doi fruntași sin
dicali ar urma să fie traiisferat 
din capitala țării în orașul Catavi, 
centrul regiunii miniere cu același 
nume.

Duminică seara, vicepreședintele 
Boliviei, Juan Lechin, a plecat spre 
Catavi, pentru a supune acordul 
realizat aprobării unei Adunări a 
reprezentanților minerilor, fără de 
care el nu poate fi considerat va
labil. După cum transmit agențiile 
de presă, în rîndurile acestora se 
manifestă rezerve față de acest a- 
cord, întrucît nu prevede elibera
rea fruntașilor sindicali, așa cum 
au cerut minerii greviști.

Potrivit agenției U.P.I., auto ’- 
tățile au arestat pe Irineo Pimen-

PARIS. In seara zilei de 15 de
cembrie, la Paris a fost dat publi
cității un decret semnat de preșe
dintele Franței, de Gaulle, prin 
care sînt amnistiați 103 tineri con
damnați pentru activitatea teroris
tă în cadrul O.A.S. înainte de 1 iu
lie 1962 (data independenței Al
geriei — n.r.j. In decretul de am
nistie nu se încadrează membrii 
grupului care au comis în august 
1961 atentatul împotriva locuinței 
lui Andre Malraux, ministrul de 
stat însărcinat cu problemele cul
turale în guvernul francez.

GENEVA. Agenfia France Pres
se, citind ultimul număr al Bule
tinului Organizației Mondiale pen
tru sănătate, arată că în prezent 
există in lume circa 2,5 milioane 
infirmiere caiiiicate cu diplomă.

Potrivit datelor furnizate de bu
letin, Europa dispune de o infir
mieră la 335—1 195 locuitori, con
tinentul american de o infirmieră 
la 300—6 026 locuitori, iar în Asia 
o infitmieră revine ld 423—8 267 
locuitori.

Continentul cel mai rămas in 
urmă in acest domeniu este Afri
ca unde proporția este de o infir
miera la 750—12 445 locuitori.

LONDRA Șeful Reprezentantei 
diplomatice congoleze la Londra, 
Thoms Kanza, și-a prezentat de
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nințați de concediere chiar în pri
mele zile ale noului an.

misia din cauza dezacordului său 
cu politica promovată de guvernul 
congolez.

BONN. La Bonn s-a anunțat că 
după încetarea din viață a lui 
Erich Ollenhauer funcția acestuia 
de președinte al Partidului social- 
democrat din Germania va fi pre
luată de Willy Brandt, primarul 
Berlinului occidental, in afară de 
Brandt, din conducerea P.S.D.G. 
vor mai face parte Herbert Weh
ner, vice-președintele acestui partid, 
șt Fritz Erler, actualul vice-pre- 
ședințe al grupului parlamentar, 
care va ii în același timp și pre
ședintele grupului.

Această conducere provizorie va 
funcționa pînă la viitorul Congres 
al Partidului social-democrat din 
Germania, care va avea loc în 
noiembrie 1964, cînd va fi ales 
noul președinte al P.S.D.G.

LONDRA. — „Să salvăm indus
tria cinematografică engleză" — 
sub această lozincă a avut loc du
minică la Londra un miting al lu
crătorilor din cinematografia An
gliei care, după cum se știe, trece 
în prezent printr-o serioasă criză. 
O treime din lucrătorii din acest 
domeniu n-au în prezent de lu
cru, iar numeroși alți sînt ame

SAANA. Potrivit relatărilor din 
Saana, la 7 decembrie un avion 
englez a bombardat localitatea Al 
Badel din regiunea Hariba din Ye
men. In urma acestei acțiuni au 
fost uciși și răniți mai mulți lo
cuitori. Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii Arabe Yemen 
a dat publicității o declarație în 
care protestează împotriva acestor 
acțiuni și subliniază că Republica 
Arabă Yemen va lua toate măsu
rile necesare pentru asigurarea se
curității teritoriului său.

TOKIO. Intr-un raport cu privire 
la starea economiei mondiale pre
zentat Consiliului de Miniștri, Bi
roul planificării economice din 
Japonia s-a pronunțat pentru lăr
girea comerțului cu țările socia
liste și pentru sporirea ajutorului 
economic acordat țărilor în dirs 
de dezvoltare.

PARIS. La Paris a încetat din 
via(ă în vlrstă de 88 de uni, Ma
rie Marvingt, prima femeie pilot 
din lume.

O sportivă excelentă, practicing 
atletismul, înotul, judo, tenisul, 
golful, skiul, Marvingt a reușit una 

din cele mai surprinzătoare perfor
mante ale acestui început de se
col ; traversarea în 1909 a Mării 
Nordului într-un balon. Gîțiva ani 
mai tîrziu ea obține brevetul de 
pilot.

DUBLIN. După cum relatează 
agențiile occidentale de presă, pri
mul ministru al Irlandei, Lemass, 
rostind în Parlament tradiționala 
cuvintare în ajunul începerii va
cantei parlamentare de iarnă. S-a 
pronunțat împotriva oricărei majo
rări a salariilor oamenilor muncii 
și funcționarilor irlandezi, deși a 
recunoscut că anul 1963 a fost pen
tru Irlanda un an destul de greu.

OSLO. Agențiile de presă anunță 
că nava norvegiană de mărfuri 
„Jonetta", cu un deplasament de 
850 de tone, s-a scufundat la vest 
de localitatea Namsos (Norvegia 
mijlocie). Gu excepția unui singur 
marinar, ceilalți membri ai echipa
jului sînt dați dispăruți.

ISTANBUL. După cum anunță 
agenția France Presse, Hatice Can, 
originară din localitatea Balikesir 
din apropiere de Istanbul, a năs
cut zilele acestea patru copii — 
3 băieți și o fată. Atît mama cit 
și cei patru născuți sînt sănătoși. 
Agenția France Presse relatează că 
în anul 1952 Hatice Can a mai 
născut alți trei gemeni iar în 1961 
— 2 gemet

tel și Federico Escobar sub acu
zația de a fi încercat să „sabote
ze" planurile guvernului de reor
ganizare a minelor de cositor din 
regiunea Catavi, Cei doi au protes
tat împotriva acest'ui plan, întru ■ 
cît acesta prevede concedierea cî-- 
torva mii de mineri. —

--- Q----
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тІиМог P. [. dig Marot

RABAT 16 (Agerpres).
Ziarul „Nation Africaine" rela

tează că conducătorii Partidului 
Comunist din Maroc, Aii Yata, 
Abdelslam Burqia și Abdallah 
Layachi, arestați de către autori
tăți, au compărut în fața judecă
torului de instrucție al Tribuna
lului militar din Rabat. Potrivit 
ziarului, cei trei conducători sînt 
acuzați de acțiuni îndreptate spre 
„demoralizarea armatei" și de „a- 
tentat la apărarea națională și la 
integritatea teritorială a tării".

Ziarul „Al Mukafih" a publicat' 
în legătură cu aceasta numeroase 
declarații ale colectivelor de mun
citori, țărani, tineret, în care se 
cere punerea imediată în libertate 
a conducătorilor Partidului Comu
nist din Maroc. t


