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Accentul pe sporirea producției* 
creșterea vitezelor de avansare 

și înzestrarea tehnică

Preocupări 
de buni gospodari

In localitățile Văii Jiului, au avut 
loc recent mai multe adunări popu
lare pentru discutarea problemelor 
de ordin gospodăresc. Cu un astfel 
de prilej, locuitorii satului Dîlja Mare 
au hotărît împrejmuirea școlii ele
mentare prin contribuție voluntară. 
Tot prin contribuție voluntară, anul 
trecut spațiul școlii respective a fost 
lărgit cu încă o sală de clasă. La 
adunarea populară care a avut loo 
recent, dîljenii s-au angajat să dea 
și cfte o mînă de ajutor la împrej
muirea școlii, la fel cum au muncit 
și la

O 
luată 
saiftil 
fost <

t construirea noii săli de clasă, 
hotărîre asemănătoare a fost

I și în adunarea populară din 
Slătioara. Aici, în acest an, a 

construită o școală nouă și s-a 
preconizat împrejmuirea ei prin con
tribuția voluntară a locuitorilor.

Cetățenii din satul Bărbăteni s-au 
orientat pentru anul care vine spre 
repararea unei porțiuni de drum și 
construirea unui zid de sprijin la 
pîrîul Mierleasa. Sumele necesare 
pentru aceste lucrări, ei s-au anga
jat șă le acopere din contribuția lor.

Asemenea adunări populare, în care 
s-a discutat despre lucrările gospo
dărești care să se efectueze în cursul 
anului viitor, prin contribuția băneas
că a cetățenilor, au mai avut loc la 
Dricani, Iscroni, Gîmpu lui Neag și 
Banița.

ftniHrl si BioOrnizărî
Conducerea cooperativei „Jipl“ din 

Petroșani a luai măsuri pentru schim
barea înfățișării unor unități de de
servire. Printre acestea se numără 
unitățile de frizerie numărul 11, 12 
și 16, primele două 
iar ultima- din Petrila. 
setția de tîmplărie a 
executat o parte din 
cesar, • s-au procurat 
lice și hidraulice, iar 
cializată a efectuat lucrările necesare 
de modernizare și înfrumusețare.

Lucrările efectuate, cît și datarea 
unităților de frizerie, mai sus amin
tite, cu mobilier modern, au schimbat 
vechea înfățișare a acestora, înfru- 
musețîndu-le.

din localitate, 
In acest scop, 
cooperativei a 
mobilierul ne- 
scaune meta- 
o echipă spe-
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Ordine, curățenie,
mese a Școlii profesionale din Petroșani.

Băieții de la preparație

t

Sintem la Lupeni, la blocul 
cu 200 de apartamente. Pri
viți de la înălțimea celor 9 
etaje, oamenii se văd mici, 
iar mișcarea lor precisă, or

donată, lasă impresia că ar 
fi dirijată de un nevăzut a- 
gent de circulație. Eferves
cența de jos se explică prin 
apropierea noului an. Con
structorii își pregătesc darul 
pentru pomul de iar iă. Dar 

nu se poate construi fără ■ căldură, 
nu se poate locui fără căldură. Și 
fără „inimă" cu puls normal care să 
împingă pe arterele de metal căldu
ra, în complicata ființă a colosului 
de beton și cărămidă — acum cînd 
mercurul coboară progresiv sub zero 
grade — acesta s-ar chinui in pro
cesul său de naștere. Dar oamenii, 
care operează fragmentat pe inima 
colosului — centrala 
reușit în ziua de 11 
facă să pulseze.

Cei ce lucrează la
că, au venit pe șantier cu trei săptă- 
mini în~ urmă, de la preparația Lu
peni, în cadrul acțiunii de sprijinire 
a constructorilor. Dar dacă stai de
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termică — au 
decembrie să o

centrala termi-

Un nou bloc termoficat
Ieri, pe șantierul de construc

ții din Vulcan s-a terminat 
racordarea punctului termic nr 
1 la blocul D 12. O dată cu a- 
ceasta, parchetarii, dulgherii.

mozaicarii și instalatorii, care 
execută finisarea celor 8 etaje 
ale blocului, au asigurată căl
dura necesară bunului mers al 
lucrului pe timp de iarnă.

vorbă cu meșterul Forgo de la insta
lații o să-ți spună cam așa: „Au 
făcut treabă bună băieții, slntem 
mulțumiți de ei".

Am făcut și noi cunoștință cu cei 
șapte instalatori de centrale din bri
gada lui Chelu Constantin. Vorbim 
desore munca lor aici pe șantier. E 
o discuție plăcută pentru șeful echi
pei și utilă pentru reporter, care, în
tre timp, iși completează notesul cu 
însemnări și observații.

—t Ne-a fost greu. — spune șeful 
• dV'fchipă — ia început cind am ve

nit pe șantier. Condițiile de lucru de 
pe șantier nu 
din atelierele 
am venit noi. Apoi oamenii se- adap
tează în mod
de lucru. Ne-am descurcat totuși. In 
două săptămîni am montat cete pa
tru cazane pe care le-am pus în func
ție. Acum pregătim cele necesare 
pentru montarea restului de cazane. 
Mai avem de stat pe șantier pînă ■ la 
Anul nou și socotim că ma< putem 
face ceva.

Se mai poale face intr-adevăr ceva. 
In două săptămîni s-au pus in func
ție patru cazane. In încă 18 zile se 
mai pot monta alte patru, așa după 
o socoteală sumară și judecind după 
hotărirea oamenilor din echipa Hui 
Chelu. Discutăm, dar oamenii își văd 
în același timp de treburi. Oprea

I. CIOCLEI

sînt asemenea , celor 
preparației, de unde

Spectacole
In Valea Jiului au 

sosit în turneu oficial 
noi colective de ac
tori ale teatrelor de 
stat din țară. Mîine, 
Teatrul regional de 
estradă din București 
prezintă în premieră, 
la Lupeni, concertul- 
spectacol 
iodiilor“.
stat din Constanța, 
secția dramă-comedie, 
prezintă azi la ora 17 
și la ora 20, în sala 
Teatrului de stat din 
Petroșani, spectacolul 
„E vinovată Corina?”.

„Sera me- 
Teatrul de

CONFERIVȚE
Azi, la ora 17, în sala de lectură 

a clubului sindicatelor din Vulcan 
va fi prezentată conferința „Forma
rea limbii și poporului romîn", Mîî- 
ne, salariații fabricii de pîine din 
Petroșani vor audia la terminarea 
schimbului I, conferința : „Originea 
și evoluția omului". Conferințele sînt 
organizate de către Comitetul oră
șenesc pentru cultură și artă din 
Petroșani. /

In ajutorul pictorilor amatori
Conducerea clubului sin- versale. In cadrul acestei 

dicatelor din Lupeni a or- acțiuni, azi la 
ganizat pentru pictorii a- 
matori, un ciclu de ședin
țe în care sînt discutate 
aspecte din creația mari
lor clasici ai picturii uni-

I

Acțiuni cu cartea
Colectivul bibliotecii clubului ener- 

geticienilor din Paroșeni întreprinde 
periodic, acțiuni de popularizare a 
cărților. In cadrul acestor acțiuni, 

bibliotecara Tudo- 
ran Olga a pre
zentat 
cărții 
de
nu. 
cipat 
100 
muncii, dintre care 
mulți sînt partici
pant la concursul 
„Iubiți cartea".

orele 19, 
în sala cercului de pic
tură al clubului, tov. 
Csatai Emil va prezenta 
o scurtă expunere despre 
viața și opera lui Paul 
Sanguin.

recenzia 
„Focul viu“ 

D. Moroia- 
Au parti- 
aproximativ 

oameni ai

Mina Uricani se numără printre 
colectivele care, lună de lună au ob
ținut succese în creșterea producției 
de cărbune cocsificabil, a randamen
tului și realizarea de economii, reu
șind să îndeplinească înainte de vre
me indicatorii principali ai planului 
de producție. In anul viitor. în fața 
minerilor de la Uricani stau sarcini 
mult sporite. Cum s-a pregătit 
lectivul minei pentru a face 
acestor sarcini ? Pentru a afla 
șurile întreprinse, ne-am adresat
ing. Teslici Nicolae. șeful exploatării 
miniere Uricani.

ÎNTREBARE: Ce rezultate a ob
ținut colectivul minei pînă în pre
zent ?

RĂSPUNS:’ După 11 luni, plusul 
la producție se ridică la 27 500 tone 
cărbune, productivitatea realizată a 
fost de 1,549 tone pe post față de 
1,449 tone/post planificată, iar eco
nomiile se cifrea
ză la 838 000 lei 
Deci, rezultate fru-

Există 
ca 
să 
cu 

15—

deschiderea de urgență 
zone pentru exploatare, 
că aceste sarcini pot 
și chiar depășite. Dc 
a determinat pe minerii

co- 
față 
mă- 
tov.

proape sută la sută. In această pri
vință trebuie să depunem eforturi 
pentru o bună organizare a lucră
rilor deoarece sarcinile producției de 
viitor impun 
a unor noi
Considerăm 
fi realizate 
fapt aceasta
noștri, întregul colectiv, să se anga
jeze să extragă în anul viitor 10 000 
tone de cărbune peste sarcinile de 
plan, să depășească productivitatea 
planificată cu 15 kg/post și să reali
zeze economii la prețul de cost de 
200 000 Iei. La calitate, ne-am pro
pus să reducem procentul de cenușă 
admis cu 0,2 puncte, iar vitezele de 
avansare planificate să le mărim cu 
I m I în galerii 
taje.

ÎNTREBARE: 
pînă în prezent

și cu 2 m 1 în aba-

Interviu eu tov. 
ing. Teșitei Nicolae, 

șeful exploatării miniere 
Uricani

devreme,. De remarcat

moașe, 
peregrin 
planul < anual 
fie îndeplinit 
aproximativ 
16 zile mai
este faptul că în lunile august — 
octombrie am realizat și depășit pro
ductivitatea planificată pe anul 1964. 
întregul colectiv al minei este pre
ocupat să îndeplinească în mod 
exemplar sarcinile de producție din 
acest an, știind că aceasta este o 
condiție esențială pentru obținerea 
de rezultate bune în anul viitor.

ÎNTREBARE: Ce sarcini stau în 
fața colectivului în anul viitor ?

RĂSPUNS : In general, sarcini 
mai mari decit in anul 1964: pla
nul de producție crește cu 20000 
tone cărbune, productivitatea planifi
cată crește cu 130 kg/goșt. In ceeș 
Ce privește- lucrările de pregătire, 
volumul preliminat a fi excavat este 
mai mare cu 19520 mc. O impor
tanță deosebită vom acorda in anul 
1965 lucrărilor de investiții > al căror 
volum crește față de acest an cu a-

Ce măsuri s-au fuat 
sau urmează a fi 
luate pentru a a- 
sigura îndeplinirea 
planului și a an- 

: gajamentelor ?
RĂSPUNS: Pen

tru asigurarea ca
pacităților de pro
ducție, încă în a- 

ci an au început pregătirile la blo
cul- IV stratul 17—18. Aici urmează 
să punem .în . funcție 3 abataje ca
meră care vor fi deservite de o sin
gură brigadă pentru a putea urmări 
cu mai multă ușurință calitatea căr
bunelui și randamentele obținute. O 
deosebită atenție acordăm lucrărilor 
de investiții de Ia orizontul 500 și în 
mod deosebit pregătirii blocului II 
— nord pentru a pregăti aici in
trarea în exploatare a abatajelor 
frontale din lentila 3, pe stratul 18. 
Încă din luna decembrie vor fi pre
gătite pentru intrarea în exploatare 
3 abataje cameră în partea de sud- 
vest a lentilelor I și II din blocul 
II nord, stratul 17—18. Se lucrează 
la cercetarea straielor 15 și 17—13 
din blocurile II și III nord. Se pre-

(Continuare in pas. 3-a)
diferit la condiții noi

(Continuare în pag. 3-n) .

Interviu luat de F. VETRO

Cu sarcinile de plan îndeplinite 
înainte de termen

am a- 
tov. .
sec-
ur-

Zilele trecute, colecti
vul secției de tîtnplărie- 
mobilă din cadrul I.O.I.L.- 
Petroșani a raportat 
realizarea sarcinilor de 
plan anuale: Pentru a 
cunoaște munca depusă 
și proiectele de viitor 
ale colectivului,
vut o discuție cu 
Popa Petru, șeful 
ției, care a relatat 
mătoarele :

Anul acesta, în : 
ția tîmplârie-mobilă 
LO.I.L.-Petroșani 
desfășurat o însuflețită 
întrecere pentru realiza
rea planului. printr-o 
mai bună folosire a 
capacităților de produc
ție și perfecționarea 
cunoștințelor profesio
nale ale muncitorilor. 
Pe această cale a cres
cut, lună de lună, nu
mărul muncitorilor care 
obțin realizări superioa
re în producție și deci, 
sîat declarați evidențiat!

sec-
i a

s-a

[uliu, Gurlup Constantin, 
Eva Petru, G turcă Vir
gil și alții. De Curîrid, 
s-au introdus în lucru 
noi sortimente: mobila 
„Bușteni", canapelele 
„Carpați", precum și pa
turi pentru copii, tip 
„Snagov", prevăzute pen
tru anul 1965.

Conducerea secției s-a 
și planul la îngrijit din timp de pro- 

Tot ca 
seamă 
în pe- 

s-au 
bucăți

în întrecere. Prin buna 
organizare a muncii, 
prin depășirea producti
vității planificate cu 6 
la sută, colectivul sec
ției de tîmplărie-mobilă 
și-a îndeplinit cu □ lună 
înainte de termen sarci
nile la planul valoric 

. pe anul în curs, iar pînă 
la 15 decembrie își vă 
îndeplini 
producția marfă, 
o realizare de 
este și aceea că 
rioada ■ trecută 
livrat peste 700 
canapele „Carpați". pes
te 200 .studiouri „Codlea" 
și alte sortimente, care 
la recepție au fost a- 
preciate de calitate 
foarte bună. La aceste 
realizări a 
cliipa de vopsitori 
lustruitori
Biro Alexandru și 
Elena, precum și 
meroși tineri ca Mokșoi

Dintre echipele de la sectorul VI 
transport al minei Uricani, cea con
dusă de tînărul Rizea Constantin se 
numără printre cele evidențiate în 
întrecerea socialistă.

contribuit

condusă

e-

de
Eva
nu-

cutarea documentației și 
a materialelor corespun
zătoare pentru fiecare 
sortiment nou și. s-a 
făcut o reorganizare a 
secției (pe brigăzi și e- 
chipe), stabiilindu-se me
seriași cu categorie co
respunzătoare sortimen
tului prevăzut spre exe
cuție. Colectivul secției 
este hotărît' să păstreze 
ji pe viitor drapelul 

evidențiată 
întrecerea socialistă.

NSGRUȚ MARIA 
lewgcindm

de 
în

Condiții avantajoase 
de odihnă și tratament

Pentru luna ianuarie 1965, Oficiul 
Național de 
la dispoziția 
la odihnă în 
deal, Sinaia, 
sec.

Pentru cei 
seriile au o

Turism „Carpați" pune 
oamenilor muncii locuri 
stațiunile Bușteni, Pre- 
Păltiniș, Sovata și Bor-

ce pleacă la odihnă, 
durată de 3—12 zile, 

iar cele pentru tratament. între 
și 20 zile. Copiii pînă la 7 ani 
nefîciază de cazare gratuită și 
la sută reducere din costul mesei, 
cei între 7—14 ani, de reduceri 
50 la sută din costul cazării, 
solicitanții beneficiază de 50 la șută 
reducere din tariful transportului pe 
calea ferată și cu aetobuzele l.R.T.A.

Pentru practicarea spori urilor de 
iarnă, în Juna ianuarie, la cererea 
unor colective, agențiile O.N.T.- 
,.Carpați" organizează tabere și ex
cursii în diferite stațiuni balneo-cti-

■ 14 
be-
50 

, iar 
i de 
Toți



STEAGDT, WȘU
------- .1.И..ІШ.Ш.................. -

De cîțiva ani la rînd, asociație 
sportivă Preparatorul-Lupefil se situ
ează mereu pe primul loc în ceea ce 
privește amenajarea patinoarelor. 
Tradiția a fost respectata și de astă.

In „Cupa R. P. R.°la fotbal

Minerul Vulcan — Pandurii Tg. Jiu 3-2
Dumînlcă dimineața gerul a fost 

mai aspru ca pînă acum. Dar el nu 
a constituit un obstacol pentru multi 
iubitori al fotbalului din Vulcan, in 
eptațunănați eu paltoane, cojoace și 
căciuli au venit bucuroși la stadion 
»ă-șl încurajeze echipa favorită, S'O 
conducă pe drumul victoriei. Și pînă 
la urmă, vulcănenii au izbutit să 0b- 

(3 fază din meci

țină victoria, cu 3—^2, printrmn plus 
de voință și combativitate.

De fapt, cei care încep meciul și 
au inițiativa din primele minute sînt 
„băteții" lui Tudor Parașchiva- Chiar 
în minutul 3, Chițimia îl lansează 
pe Naidin pe aripa stingă, acesta 
fug» și centrează la Băfoiu cate 
rele puternic în plasă, Pandurii con
du? cn l-O. Treptat vulcănenii să 
încălzesc. ieapădă „plumbul" din 

picioare și ies hotărîți la atac. Ac, 
țiunile se poartă mai ales pe centru 
și pe partea sțîngă, unde Chiceanu 
muncește mult- De altfel el aduce 
egalarea pentru echipa sa în minu
tul 28.

In continuare se ratează ocazii d»-ț> 
parte și de alta, autorii Jar fiind 
Băloiu, Chițimia și Naidin de la 
oaspeți, Pal și Chiceanu de la gaz
de, Repriza I-a ia șfîrșit cu scorul 
de 1-1.

Repriza secundă începe mai dina-

mie. Acțiunile ae poartă în viteză, 
dar apărările sînt întotdeauna ia post 
Mai tehnici, eu mai multă fantezie 
în conducerea balonului, Pandurii iau 
din nou conducerea printr-un gol de 
togtă frumusețea fascriș din voie 
de acejași Băloiu. Minutele se scurg 
și rezultatul nu se mai modifică. Vul- 
cănenii asaltează încontinuu poarta 

lui Brumeanu dar 
apărarea Panduri
lor avînd în Dră 
gan un adevgrat 
ștîip, respinge to
tul. Cînd toată lu
mea aștepta flit' 
ierul final el ar
bitrului (si pentru 
a scăpa de aspri' 
mea gerului), ț)8 
produce o învăț' 
mășeală în careul 
oaspeților și Pal 
I introduce ba
lonul în poartă. 
Oaspeții reclamă 
anularea 'golului 
deparece mingea 

fusese prinsă 
de portar pe linia 

porțji. Totuși arbitrul acordă just 
repunerea balonului de la centru. 
Deci, după 90 dț minute, scorul este 
2—2- Conform regulamentului meciul 
sg prelungește cu două reprize a 15 
minute fiecare,

in aeegștg parte a meciului jocul 
scade în intensitate. Jucătorii dau 
semne de oboseală după eforturile 
depus? la care contribuie și gerul tot 
mai pătrunzător. In minutul 1Q3, ia 
un eontraatac, pe partea stingă, Vîr- 
țopear.u centrează și Chiceanu reia 
iuif.arabil cu capul în poarta. Meciul 
ește jucat, pfnă la fluierul final se 
joacă lent, ambele echipe părînd mul
țumite de rezultat.

Victoria vulcănșnilor este p? de
plin meritată. Ei au muncit mai 
mult, au fost mai hotărîți în fazele 
de poartă, dovedind maturitate în 
joc.

Cu toate că din formația au lipsit 
5 jucători de bază. Pandurii a de-

monstrat că este o eehipă tehnică, 
omogenă, cu clarviziune în joc, a- 
vînd eîteva individualități demne de 
apreciat.

Arbitrul Aneșcu Alexandru din 
Deva a condus următoarele formații: 
Minerul Vulcans Păducel, kACHS- 
DETER, Roff, DUMITRAȘCU. SA- 
LANCEA. Beudean, Pal I, Pal II, 
CHICEANU, Vlad, (Vîrtopeanu); 
Pandurii Tg. Jiu: Brumeanu, Grama, 
ROMAN. DRAGAN. Schipor, Steria, 
Matoroiu, Melinte II. BĂLOIU, Chiți
mia, Naidin- a mateescu

D. GHEONEA

EPIGRAMĂ
Studentul Lîcă, fotbalist la 

Știința Petroșani are rezultate 
bune și la învățătură și la 
sport.

Lică-șl dă mereu silința
Dovedind șu prisosință t
Pe teren e pentru Știința 
Iar la școală pentru știință.

G. B.

La Iscroni

„Cupa 30 Decembrie*4
Duminică, peste 100 de pionieri și 

școlari din Isoroni au luat parte la 
startul întrecerilor sportive din ca
drul „Cupei 30 Decembrie1' organi
zată la școala de 8 ani din comună.

întrecerile desfășurate duminică Ia 
handbal în 7 au stîrnit un viu inte
res. in urma jocurilor desfășurate, 
pe primul loc în clasament se află 
attt la fete cît și la băieți reprezen
tativele claselor a VllI-a.

Întrecerile vor continua și la alte 
discipline sportive pînă în ziua de 
28 decembrie. In ziua de 30 decem
brie intr-un cadru festiv va fi îninî- 
nată o cupă clasei care va obține 
cel mai bun punctaj.

CORNEA ТП

Patinoarul din Lupeni 
și-a deaohle porțile

gheața, după o si de munefi ori fo» 
vățătură, sînt reconfortante.

Complet reamenajat și b®e Hunii» 
nat, patinoarul atrage numeroși iu» 
bitori ai hocheiului și patinajului.

Bucuroși de timpul friguros patinatorii alunecă cu viteză pe luciul ghețit

dată. In timp ce în celelalte locali
tăți ale Văii Jiului nu ae observă 
nici o mișcare în această direcție, 
ia Lupeni au avut loc deja primele 
întreceri de hochei și patinaj- Că re
zultatele n-au fo6t de performanță e 
și normal. Sîntem abia te începutul 
salonului- fa schimb cîieva ore pe

V O l E I

Sliiflîa Piliijoi — Mi iiltn faima 3-1
In cadrul penultimei etape a turu

lui campionatului republican d? velei, 
seria a 11-a, duminică, echipa Știin
ța a avut ₽g partener echipa Eleptro- 
putere Craiova.

Numeroși suporteri ai Științei au 
ținut să-și încurajeze echipa favori
tă in ultimul meci pe care-1 susține# 
„acasă4. Prin jocul prestat, studen
ții și-au deziluzionat însă suporterii. 
A fost cea mai slabă evoluție a 1 
în actuala edițje a campionatului. Și 
in acest meci au ieșit la iveală ri
nele carențe din jocul echipei, sem
nalate și mei înainte ■ Alternarea 
atacurilor și serviciilor în forță cu 
cete Inflate. folosirea te maximum w 
noilor modificări de regulament vi
se aplică de două etape.

Redăm mai jos eîteva momeiik 
mai importante din partidă:

La începutul setului 1, studenții 
nu se regăsesc, permițînd eraioveni 
lor să conducă pînă la 4-3. Urmează 
o perioadă cînd Știința se eoncen

Tovarășii din secțiile de patinaj 
și hochei ale celorlalte asociații 
sînt invitați să meargă la patinoa
rul din Lupeni spre a lua exemplu 
de cum trebuie amenajată c bază 
sportivă d? iarnă dui tatp, bine și 
repede. f 

trează puțin și scorul devine 9-4. Q 
relaxare in jocul petroșanenilor per- 
mito adversarilor să se apropie doar 
te un singur punct (9-8). De la aeasi 
scor studenții joacă sigur detașîn- 
du-se și cîștigind setul cu 15—8.

Același joc sigur îl practică stu
denții și la începutul setului II cînd 
conduc, la un moment dat, cu 5-0. 
Prea sigură în victorie, Știința nu 
mai joaea atent și consecința o in
dică foaia de arbitraj (de ce nu ta
bela de marcaj care era prezentă la 
meci ?) scorul devine 12-5 pentru 
Eîeetroputere, care cîștîgă cu 15-8.

In setul HI, scor strîns pînă la 
5-4, cînd studenții cîștîgă succesiv 
10 puncte și totodată setul.

Setul IV are aceeași desfășurare ca 
și setul II. Evoluția scorului alter
nează pînă la 5-5. după care oaspe
ții se detașează la 11-5. Localnicii 
joacă mai atent și reușesc nou^ 
serie de 10 puncte, cîștigînd partida.

CORNEL TAUTU

Dezvoltarea fotbalului în preșul 
Lupeni este condiționată de crește
rea și educarea elementelor ținere 
autohtone, de cuprinderea a cit mai 

multi copii în procesul de in
struire.

Cu resursele noastre locale, mate
riei» și umane, împletite cu dre- 
goetes față de acest sport, se pot ob
ține rezultate mult superioare celor 
actuale fa cțeg ce privește nivelul 
fotbalului în o-raș. Succesele nu vin 
însă de la sine. Pentru obținerea lor 
trebuie să muncim cu răbdare ani

I fa șir.
Însăși viața ne-a demonstrat că 

ieșirea unor jucători din activitatea 
competițională și neînlocuirea lor cu 
elemente te fel de bun? a făcut să 
scadă de multe ori valoarea echipei 
noastre,

Invățînd din lipsurile anterioare, 
amil acesta, in cadrul asociației spor
tive Minerul Lupeni, s-a reorganizat 
întreaga muncă instructiv-edueativă 
a tinerilor fotbaliști. Munca educa
tivă a primit un caracter științific, 
avînd la bază principiile pedagogiei 
socialiste. Educația fizică în general 
și fotbalul în special, ește doar o ia 
teră importantă a educației comu
niste

fa cadrul secției de fotbal, antre
norul în colaborare eu medicul spor
tiv. asigură dezvoltarea fizică mul
tilaterală a tinerilor.

In cgdrul procesului de institute, 
tinerii fotbaliști sînt împărtiti în trei 
grupe, după criterii de virată. Prima 
grupă înglobează începătorii, copiii 
de Ia 12— И ani; grupa a doua, în
tre И—15 ani, aceștia șint piticii, 
■r grupa a treia, de te 15 ani pînă 
la terminarea junioratului.

Planul procesului de instruire, 
adtole de Reții. mat alcătuite mi»

Piticii și juniorii. pepiniera fotbalului

nuțios, munca cu tinerii fotbaliști 
fiind complexă și delicate.

In ceea ce privește metodele de 
lucru, nu putem арЦеа mecanic me
todele folosite Ia echipele de perfor
manță. Pregătirea și instruirea tine
rilor fotbaliști pune în fața antreno
rului o serie de probleme legate de 
cunoașterea calităților fizice ș! psi
hice ale aceșfora. Trebui? șă ținem 
șoamg de particularitățile organismu
lui fînăr în plină creștere, iar noi, 
prin exerciții selecționate cu multă 
grijă, avem datoria de a favoriza a- 
cest proces, nicidecum să-l împie
dicăm. folosind cu predilecție exer
ciții de îndemînare, coordonare și 
viteză.

Lecțiile de antrenament cu înce
pătorii, sînt planificate de două ori 
pe săptămînă cît? 60 de minute, cu 
c intensitate mică, in cadrul aces
tor lecții, copiii între j2—14 ani. se 
familiarizează cu ambianța fotbalis
tică a stadionului, cu procedeele 
tehnice cete mai simple ea: lovirea 
mingii eu piciorul, eu capul, oprirea 
mingii.

Grupa începătorilor este pepiniera 
echipei de pitici, care este angrenată 
deja fotr-o competiție oficială; cam
pionatul de copii pe Valea Jiului, 
unde alături de Jiul I. Jiu) II. Lunea, 
Petiția, Ariinoasa și Vulcan joacă 
și echipa copiilor de la Minerul Lu
peni,

Echipele de pitici, au trei lecții de 
antrenament pe săptămînă cu o du
rată de 90 de minute și cu o intern 
sita te mică-medie.

din Lupeni
In cadrul acestor lecții copiii între 

14—16 ani fac exerciții tehnice, tac
tice și fizice destul de complexe. 
Aici se lucrează deja pentru forma
rea șj perfecționarea viitorilor fot
baliști.

In cadrul lecțiilor teoretice, tinerii 
fotbaliști se familiarizează cu no
țiunile de bază ale tacticii moderne : 
așezarea jucătorilor pe teren în di
ferite faze de joc, apărare sau atac, 
marcare, demarcare etc.

Roadele acestor metode și a mun
cii noastre nu au întîrziat să se a- 
rate. Echipa de pitici s-a clasat pe 

Echipa de pitici a asociației sportive Minerul Lupani- De Ia stingă 1a 
dreapta în picioare: (epure, Berna, Suciu,. Groș,/ Precup, Cacula, Gorea, 
Gașpar. In genunchi: Petrovan, Măran, Rus, Kelemen Peetar, Vowt.

primul loc în campionatul rezervat 
copiilor pe Valea Jiului, cîștigînd toa
te partidele și mareînd 19 goluri, 
primind doar 3, totalizînd 10 puncte, 
Dar asia nu este totul. Important e 
câ muiți dintre ei, în anul viitor, își 
vor ocupa pe merit locurile în echipa 
de juniori și, mai tirziu îi vom întilni 
în formațiile echipelor mari care, de 
altfel, este și scopul antrenamentelor 
cu copiii.

Pe parcursul aceatui an. dia ca
drul echipelor de copu fonțphKn. 
prin comportarea lor disciplinat» ? 
meritorie s-au evidențiat Lărincz, 

Boltea, Răduț, Filip, Albert, Mihăllă, 
Luxam. Corvațchi, Santa, Szabo, 
Stingă, Gontos, Muller, Rotaru, Su- 
rani, Budai, Aruncuteanu, Borza, 
Solomon, Macovei, Crișan IL.pntT"41, 
Ignătescu, Koncse, Meszaros^. Kovach 
Korondl.

Din cadrul echipelor de pitici, pu
tem evidenția pe Gaspar, Iepure, 
(torcea, Precup, Petrovan, Seoro- 
moslei. Rus I, Kelemen, Rus V, Ră- 
cășan, Abraham, Cacula, Gros. Cio- 
flica, Gavrilă, Constantinescu, Prata, 
Uilecan, Neagoe, Suciu, Cazan, Rus 
L„ June I, Pecsar și Muțlu.

Lecțiile de antrenament cu junio
rii șînt în număr de patru pe săp-

ș a c i—nsiUM. nedie-msre. Iv 
cadrul acestor lecții și în special cu 
tinerii de 17—18 ani м folosesc deja 
și exerciții penlru dezvoltarea forței 
și a rezistenței generale. Aici repe
tarea și învățarea noilor procedee 
tehnice, în diferite condiții de joc 
șîrit pe prim plan. In cadrul lec
țiilor teoretice se învață deja dife
rite sisteme de joc, accentul fiind pa 
sistemul 4—2—4 cu variantele lui.

Datorită ambianței plăcute, sănă
toase create și interesului manifestat 
de asociația noastră, numărul junio
rilor care activează în competiție z-a 
dublat, iar în ceea ce privește cali
tatea jocurilor prestate de ei vorbesc 
rezultatele obținute.

Înainte de a încheia acest articol 
vreau să evidențiez cîțiva dintre a- 
cești tineri. Printre ei se numără 
Faur, Șerban. Purice. Csiminga Po
pescu. Marcus, Hristea Nemeș. Brif- 
neț, Maeovei. Poenar. Nrrelt Pai- 
gar, Grofu, Alexa, Malaga. Șaadru. 
Pop E.

ȘTEFAN SZICFT
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Băieții de la preparatie
(Urmare din pag. 1-a)

Aurel, unul din cei doi sudori ai 
chipei, nu pare să fi depășit 22 de ard. 
Are în el ceva din felul de a vorbi 
al celor ștrengari, crescuți pe șantie
re, aprigi la Іцеги dar care nu se dau 
in lături cind в vorba de a găsi pri
lej de veselie. E bine așa. Tinere
țea, munca și Zimbetul trebuie să fie 
buni tovarăși. Be altfel, șeful de e- 
ehipă îl caracterizează în cîteva cu
vinte : „bun băiat, priceput și har
nic". De altfel, harnici la treabă și 
pricepuți sînt toți cei din echipă : 
Popescu Constantin, Izsak Ladislau, 
Bardocz Bela, 
Cioflieă Simian, 
plică rezultatele 
«ci pe șantier.

1 ■ ■ ■

Șimandan loan 
Numai astfel se 
bune ale muncii

e-

și
ex- 
lor

pe șeful echipei. Totuși nu 
să-mi amintesc unde. II In
unde a mai lucrat. Răspun- 
derutează: la Hunedoara la

Be aproape un ceas mă frămîntă 
ceva: sînt sigur că l-am mal văzut 
undeva 
reușesc 
treb pe 
sul mă
blaming, la Călan, la Onești și pe 
multe alte șantiere. Nu, pe aceste 
șantiere eu nu am fost. Nu știu de 
unde mi-a răsărit in minte ideea că 
l-am mai văzut pe șeful echipei. 
Sau poate portretul moral ai său 

să fie comun eu al altor oameni de 
ispravă pe care i-am cunoscut.

Aici pe „inima" șantierului 
pă cum o arată 
rurgu“ venifi de 
peni au „operat" 
vlnt bun pentru 
tivul din care au

- du- 
rezultatele — „chi
la preparșția Lu- 
cu succes. Шп au-' 
el și pentru colec- 
venit pe șantier.

Ѳ JOIE... „FULGER"
Conform tradiției, la clubul sindi

catelor din Petroșani a fost argani- 
idtc- joia de tineret. A fost organi
zată e un fel de a spune, deoarece 
numai organizată n-a fost. Comite
tul orășenesc U.T.M. și-a dovedit 
încă o dată pasivitatea pe care o 
manifestă față de această formă de 
educare a tineretului. Și formă de 
educare este tot un fel de a spune, 
pentru că la Petroșani numai formă 
de educare nu este joia tineretului.

Dar să vă relatez mai bine cum 
a decurs ultima joie de tineret la 
clubul sindicatelor din Petroșani, joie 
aere a semănat leit cu multe altele. 
Be fapt, nu prea a decurs, pentru că 
lntr-о jumătate de oră... s-a scurs.

Ora anunțată, 20, trecuse de mult. 
Sala, deși bine încălzită, era goală. 
Nici muzica nu sosise. A venit ora 
20,30, apoi ora 21, insă nimic. Doar 
vreo 5 tineri se preumblau stingheri 
prin sală. Unul mai curajos începu 
să bată toba, în semn de chemare a 
confraților la distracție. La 21,10 
fix, orchestra a atacai primul... 
twist. Se adunaseră cîteva perechi 
și simțeau nevoia „balansări?’. Ve
niseră și trei tovarăși din Biroul Co
mitetului orășenesc U.T.M. Dar... 
neputincioși să oprească elanul tine
rilor, să le tempereze... temperamen
tele și să înceapă așa-zlsa joie de 
tineret, rezemau soba de teracotă și 
priveau indiferenți la cele ce se pe
treceau în sală. Baloane, pardesie, 
paltoane, șepci, atîrnate prin geamuri 
sau aruncate pe scaune, mulți tineri 
îmbrăcați ca de... Moș Oerilă și tră
gind tacticoși la tutun, grupuri ve
sele...
mult zgomotoasă dealt distractivă, 
toate concurau la atmosfera unei 
joi... de pomină.
I sDedâată pătrunse în sală, ca scă
pat diră^pușeă, un tînăr slăbuț, mă
runt, dar..', mare twistman. Orches
tra trecu de la medison la un twist... 
tare, preferai de cel ce intrase. In , 
jurul acestuia se strînseseră toți tine
rii, pentru că veniseră deja foarte 
mulți, ca la... tiribombă. Și el, săr
manul, abia vizibil prin „ceața" fu
mului de țigară, pe care 
tai cu cuțitul nu alta, se 
se îndoia pînă la pămlnt, 
iar se împrăștia, din nou
icnind din cind în cind, ca ieșit din 
minți, twist, twist...

ca 
la 
să 
pe 
a-

ca la talcioc, o orchestră mai

Cei trei tovarăși de la Comitetul 
orășenesc U.T.M. plus vreo trei de la 
comitetul U.T.M. al U.R.U.M.P. pri
veau și ei dezolați la cel ce... se 
сЩшйа. Be fapt, a fost inițiativa 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
„marele twistman“ Pepi, baterist 
restaurantul „Minerul" Petroșani, 
vină ta club și 9І-І învețe twist 
tineri. Acest lucru este bun și se
plică cu succes in multe cluburi, dar 
la Petroșani e cam... anapoda. Mai 
i-urind s-ar înființa aici alte cercuri 
de dans, cu instructori pricepuți, nu 
adunați de prin restaurante. Ba, 
chiar, este necesară înființarea unor 
cercuri de dans la cluburile noastre 
muncitorești, pentru că mulți tineri 
nu știu să danseze și, văzlnd pe alții 
cum dau din miini și din picioare, 
fac șl ei la fel, crezind că așa se 
dansează.

Nu mai departe ca la foia cu pri
cina. ISn puști de la șantierul de 
construcții. cu fruntea acoperită de 
o chică respectabilă și încins cu o 
chingă cu suie de nituri lucitoare pe 
ea, se căznea să scoată și el niște 
figuri de... pinguin, dar nu-i reușeau 
nici cum. Și nimeni... nu-l scotea 
din încurcătură. Ca să vedeți ce 
muncă educativă se duce de către 
unele organizații U.T.M. din orașul 
nostru t... Dar să fim clari. Exem
plul vine de la cei mari. In cazul 
nostru da la Comitetul orășenesc 
U.T.M. Ajutorul, educația tineretului 
trebuie să plece tot de la ei. Sînt 
atîtea forme plăcute, instructive, edu
cative, distractive pe care le putem 
oferi tineretului. Dar hai s-o facem. 
Putem, avem condiții, dar n-avem... 
Fără continuare și fără comentarii.

La ora 21,40 fix, joia... ,fulger" 
s-a terminat.

D. PLOIEȘTEANU

lumii и «h mimiiii. ипшн ѵішіііі 
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(Urmare din pag. 1-a)

gătește un nou abataj frontal 
struțul 18, blocul V/3 nord.

In curînd va începe* adîttcirea ' pu
țului nr. 3 între orizonturile 450 >i 
330. La puțul nr. 4 urmează să fie 
mecanizat transportul în circuitul de 
la orizontul 500.

In ceea ce privește înzestrarea 
tehnică, in prezent se lucrează la 
montarea unei stații centrale de dis
tribuție a energiei electrice la ori
zontul 500 ce va alimenta toate lu
crările din subteran. Pentru îmbu
nătățirea transportului în blocul II 
nord, la orizontul 580, se va pune în 
funcțiune încă în luna ianuarie un 
garaj pentru locomotivele LAM-4.

Ulterior, in incinta nouă a minei, 
în apropierea puțului nr, 3 va fi ins
talată o stație centrală de compre- 
soare de 45 mc/minut ceea ce va 
duce ia creșterea presiunii aerului 
comprimat și la economisirea ener
giei electrice, deoarece se desființea
ză trei stații mici de compresoare. 
In același complex se va monta și 
un tablou 
tensiune < 
subteran 
minei.

Pentru
cu aer comprimat, în blocul II nord

in

I de distribuție de înaltă 
care va alimenta întregul 
și obiectivele din incinta

îmbunătățirea alimentării

Succese ale muncitorilor 
forestieri

Colectivul întreprinderii forestiere 
Petroșani a dat peste plan pînă la 
începutul lunii decembrie 2 825 m c 
bușteni de gater rășinoase, 3 163 m e 
eherestea rășinoase, 887 m c cheres
tea fag etc.

La obținerea acestor succese și-ait 
adus contribuția în mod deosebit 
comuniștii llie Dumitru de la gate
rul Lonea. i’avel Ștefan de la ex
ploatarea Uricani, Mihoc Silvestru, 
maistru la exploatarea Jieț, brigăzile 
complexe conduse de Senatovici Ște
fan, Tesa Sicoi, Todea loan II, me
canicul Grecii Nicolae

In Editura politica
au apă ut:

In ajutorul celor 
probleme de bază 
P.M.R.
(cercuri și cursuri 
II — orașe - 312

☆ '
celor 
bază

In ajutorul 
probleme de 
P.M.R.
(cercuri și cursuri 
II

ce studiază 
âle politicii

serale) anul 
pag. 5 lei,

ce studiază 
ale politicii

serale) anul
sate — pag. 376, 6 lei.

Condifii bune de călătorie

puteai s-o 
tot rupea, 
se ridica, 
se aduna,

In ultimii ani s-au îmbunătățit 
considerabil condițiile de călătorie pe 
calea ferată prin darea în folosință 
a sute de vagoane moderne și de 
mare capacitate, modernizarea sălilor 
de așteptare, simplificarea modului 
de procurare a legitimațiilor de că
lătorie, înființarea de noi case de 
bilete. S-a acordat atenție si seur-

tării duratei de călătorie prin pune
rea în circulație a unor trenuri di
recte de lung parcurs și remorcarea 
trenurilor de locomotive mai puterni
ce și cu viteză mai mare. Astfel, pe 
distanța Craiova -■ Petroșani și Pe
troșani- Craiova remorcarea trenu
rilor accelerate '205, 206 și a trenu
rilor personale 2005, 2006 se face cu 
locomotive din

? 7 > л'
e “ S'. - fo. $£. .-.-J l

seria 142, care au 
o viteză mai ma
re, în locul loco
motivelor din se
ria 230. Datorită 
acestui fapt, tim
pul de. mers la 
cele 4 trenuri, i 
fost scurtat cu a- 
ptoape 5 ore : nu
mai la trenul 200'5 
impui de mers de 

la Petroșani la 
Craiova a fost re
dus cu 2 ore și 
un sfert.

In clișeu : Tre
nul 2006 remor
cat de locomotiva 

(mecanic 
Anton) 

de ple- 
stația

142066 
Militarii 
este gata 
care din
Petroșani.

se va săpa un plan înclinat unde 
va fl montată conducta dintre planul 
V și orizontul 580.

Pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui vom urmări, aplicarea unor 
norme ținînd seamă de situația și 
schimbările de la locurile de mun
că, alegerea sterilului de pe banda 
de la siloz, premierea brigăzilor care 
aleg conștiincios sterilul. In viitor 
vom introduce în exploatare abataje 
frontale în zonele cu intercalați! groa
se între straiele 17—18. Această me
todă va îmbunătăți simțitor calitatea 
cărbunelui. In vederea asigurării în
deplinirii sarcinilor de producție, în 
cadrul consfătuirii de producție pe 
exploatare, pe baza propunerilor pre
zentate de către muncitori, 
și tehnicieni, a fost întocmit 
prinzător plan M.T.O.

Sînt cîteva aspecte legate
gătirea producției pentru anul viitor. 
Conducerea minei Uricani are con
vingerea fermă că, sub îndrumarea 
comitetului de partid, prin contribuția 
întregului colectiv de mineri, mese
riași, tehnicieni și ingineri, sarcinile 
pe anul viitor pot fi realizate și 
depășite.

Spectacol», spectatori
De la începutul acestui an și P** 

«cum, la cinematograful „7 ЯоІЙ*- 
brie" din orașul Petroșani au fost 
prezentate 1540 spectacole care au 
fost vizionate de 400000 spectatori.

In scopul popularizării filmelor, «te 
Iectivul cinematografului, în colabo
rare cu Comitetul 
cultură și aftă, a 
ceasta perioadă 7 
premiere festive și 
filme documentare.

Printre filmele care s-au bucurat 
de o caldă apreciere din partea spec
tatorilor enumerăm : „Tudor", „Dra
goste lungă de-o seară". „Pagini de 
istorie", „Dragoste la zero grade", 
producții ale Studioului cinematogra
fic „București" și altele.

orășenese pentru 
organizat în a- 
simpozioane, 16 
8 prezentări de

ingineri 
un cu-

de pre-

De curînd, în orașul Pe
troșani s-a dat în folosință, СОЛЬ 
plet renovată, sala de spectacole a 
cinematografului „Republica".

Scaunele noi, zugrăveala, BCFMUl 
revopsit, dau acum spectatorilor po
sibilitatea de a viziona filmele to 
bune eondițiuni. Se cere însă și di* 
partea spectatorilor atenție și griji 
fața de păstrarea acestui bun, C*r« 
le-a fosț pus la dispoziție.

IOSIF7 STEL1AN 
corespondent

„?

0. C. L. produse 
iadestriale Petroșani 

anunță publicul cumpărător că 
Ministerul Comerțului Interior 

cu ocazia 
lunii cadourilor 

a introdus vinzarea și cu plata 
în rate a
FRIGIDERELOR CU ABSORB
ȚIE: FRAM, YETTY ȘI ALKA 

Acont minim 40 la sută, res
tul in maximum 5 rate lunare. 

Vinzarea acestor frigidere se 
face prin toate unitățile noastre 
din Valea Jiului.

1.1. P. I. w
anunță că

ORGANIZEAZĂ 
DESERVIREA

REVELIONUI ’ II

cu preparate și băuturi proprii 

la toate întreprinderile și orga

nizațiile de masă la care este 

solicitat.

Comenzile și orice alte infor
mații se primesc la sediul trus
tului, la serviciul comercial, din 
strada Republicii nr. 1Q4, tele
fon 607 pini la data de 24 de
cembrie 1964.

PROGRAMUL 1 7,45 Muzică u-
■șoarâ, 8,00 Sumarul presei, 8.06 Me
lodii populare, 8,30 Uverturi și. scene 
cu cor din operete, 9,34 Melodii 
populare, 10.03 Opera „Neamul șoî- 
măreștilor" de Tudor Jarda — mon
taj muzical-literar, 11,30 Muzică u- 
șoară, 12,45 Muzica populară cana
diană, 14,10 Cîntă formația de mu
zică ușoară condusă de Jean lotiea- 
cu, 14,30 Roza vînturilor, 15.00 Din 
cele mai cunoscute melodii populare. 
16,3Q Muzică ușoară de compozitori 
din țări socialiste, 17,15 Emisiune 
literară, 18,30 Program muzical pen
tru fruntași și evidențîați în între
cerea socialistă, 20,40 Opereta „Cu
legătorii de stele" de Florin Comișel 
(montaj muzical-literar), 21,15 Reci
tal de poezie — Nicolae Labiș. 21,30

I. С. I. L Slmeria
ANGAJEAZĂ

pentru Fabrica de produse lactate 
Petroșani

TEHNIȘT1

— UN MECANIC INVRBțl-
NERE UTILAJE

— UN LĂCĂTUȘ INTREȚ1-
NERE UTILAJE

- DOI MECANICI FRICQ-

DOI FOGHIȘTI
ABUR STABILE,
ZAȚI

CAZANE 
AUTORI

Cererile de angajare se de
pun la sediul întreprinderii 
I.G.I.L. Shneria, str. Traian nr 
88, telefon 29.

Luna catarilft
i—31 decembrie
Un cadou util vă oferă maga- 

ztoele de specialitate ale O.C.L. 
Produse Industriale Petroșani, 
care au pus în vînzare un bogat 
și variat sortiment de:

— CANDELABRE

- LĂMPI PENTRU NOPTIERE
— MAȘINI DE SPALAT 

ELECTRICE
- ASPIRATOARE DE PRAF

FRIGIDERE etc.
Vizitați cu încredere magazi

nele noastre.

12,15 De toate 
toți (reluare), 13,08 Arii din 

13,30 Muzică ușoară, 14,30 
populară, 15,30 Muzică u- 

16,00 Din cînfecele și
17,10 Arii

dansu- 
antice, 
Lectu-

Melodii distractive, 22.15 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 9,03 Melodii 
populare, 10,00 Muzică ușoară, 11,03 
Muzică de estradă, 
pentru 
opere.
Muzică 
șoară,
rile popoarelor, 
'8,00 Melodii populare, 18.30 ___ .
■ă dramatizată din romanul „tx—5S 
iiica omului" de Martin Andersen 
Nexo, 19,05 Melodia și interpretul 
preferat — muzică ușoară romtneas- 
ă, 19,30 Concert de seară, 20,16 

Școala și viata, 20,35 Soliști de țnu- 
zică ușoară, 21,15 Teatru la microfon: 
.Noaptea e un sfetnic bun". Scena
riu radiofonic de Al. Mîrodan, SJB 
Muzică dia operete.



4. STBAGUE ROȘU

HUMA SESIUNE A NOULUI 
PARLAMENT AL KENYEI 

ШЛА 
PKESEDINTELUI KEUYATTA

NAIROBI 14 (Agerpres).
Președintele Republicii Kenya. Jo- 

mo Kenyatta, a deschis luni, în mod 
solemn, prima ședință a noului par
lament republican. El a făcut o am
plă expunere asupra politicii viito
rului guvern, subliniind că. io do
meniul relațiilor externe, „Kenya va 
duce o politică de neutralitate pozi
tivă și de neangajare". Țara va con
tinua să colaboreze strîns cu statele 
din Africa răsăriteană și va rămîne 
credincioasă cartei Organizației U- 
nității Africane. „Vom continua să 
milităm pentru soluționarea proble
melor africane de către africani în
șiși", a declarat președintele și a 
adăugat, totodată, că „prin interme
diul Organizației Națiunilor Unite, 
Kenya își va aduce aportul la apă
rarea păcii mondiale".

Referindu-se la problemele de po
litică internă. Kenyatta a arătat că 
principalul obiectiv îl constituie „rea
lizarea bunăstării pe plan național", 
menționînd că pentru realizarea aces
tei sarcini este necesară „concen
trarea tuturor energiilor și participa
rea unui număr tot mai mare de a- 
fricani la viața economică a țării".

In câteva
ADDIS ABEBA. — In capitala 

Etiopiei s-au deschis la 14 de
cembrie lucrările Comisiei apărării 
a Organizației Unității Africane 
(O.U.A.). La lucrările acestei co
misii participă delegați din cele 
35 de țări membre ale O.U.A.

PEKIN. — La exploatările fo
restiere din sudul Chinei au fost 
instalate primele funiculare pro
duse în R.P. Chineză. Ele sînt în
zestrate cu un motor de 70 CP și 
pot transporta încărcături pînă la 
3 tone.

NEW YORK. — Robert Ken
nedy, fratele fostului președinte al 
S.U.A., John Kennedy, a declarat 
luni la o conferință de presă că 
peste 4 milioane de oameni au 
contribuit la fondul memorial „John 
Kennedy". Fondurile strînse pînă 
in prezent depășesc suma de 10 
milioane de dolari, necesară con
struirii „Bibliotecii John Kennedy" 
la universitatea Harvard.

BUDAPESTA. — in prezent o 
treime din populația R.P. ffngare 
în vîrstă de la 15 ani în sus a ab
solvit inoățămîntul de opt ani. In 
anul școlar 1963—1964, 2,2 milioa
ne persoane au frecventat școli de 
diferite grade. Numărul elevilor 
din școlile medii și studenților din 
institute și universități a crescut 
în comparație cu 1938, de peste 
șapte ori.

PEKIN — In capitala R. P. 
Chineze a avut Ioc semnarea pro
tocolului referitor la schimburile 
comerciale și plăți intre R.P. Ghi 
neză și R.P. Bulgaria pe anul 
1965. China va livra Bulgariei 
minereuri, textile, mașini, anvelo
pe și altele și va primi metale ne 
feroase, nave, mașini-unelte, piese 
de schimb pentru mașini etc.

CIUDAD DE MEXICO. — O 
puternică explozie s-a produs la 
Fabrica de explozive din San Se
bastian (statul Puebla), situată la 
aproximativ 150 de kilometri de

Ploi torențiale și
L0HDRA 14 (Agerpres).
Numeroase regiuni din Anglia pre

cum și Țara Galilor continuă să fie 
blntuite de ploi torențiale însoțite 
de viaturi violente. După cum rela
tează agenția France Presse, situa
ția este critică în special în ce pri-

Delegația C.C. al P M.R. a p ărăsit
Belgradul plecînd spre patrie

încheierea lucrărilor 
Congresului U.C.I.

BELGRAD 14. — Corespondentul 
Agerpres, C. Oprică transmite :

La 14 decembrie a părăsit Belgra
dul, îndreptîndu-se spre patrie dele
gația C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, membru al Biroului Po
litic. secretar al C.C. al P.M.R., care 
a participat la Congresul al VIII-lea 
al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via.

La plecare, delegația a fost salu

Situație confuză în Guyana Britanica
GEORGETOWN 14 (Agerpres).
Situația din Guyana Britanică după 

alegerile parlamentare rămîne confu
ză. Guvernatorul Guyanei Britanice, 
englezul Richard Luyt, a anunțat o- 
ficial că a cerut lui Forbes Burn
ham, liderul partidului de opoziție. 
Congresul național al poporului sa 
formeze împreună cu Partidul „Forța 
Unită" un gpvern de coaliție. In a- 
celași timp Cheddi Jagan, primul mi
nistru al Guyanei britanice și lider 
al Partidului popular progresist, 
partid саде" a întrunit cel mai mare 
număr de voturi neputînd însă obți
ne majoritatea absolută pentru a for
ma singur guvernul se menține pe

rânduri
capitala Mexicului. In urma aces
tei explozii 22 de persoane au fost 
omorite și numeroase altele au 
fost rănite.

CAIRO. -- In cadrul unei reu
niuni guvernamentale desfășurate 
la 13 decembrie la Cairo, sub pre
ședinția lui- Gamal Abdel Nasser, 
s-a luat hotărirea de a se crea un 
comitet de control ai organelor 
executive. In fruntea acestui nou 
comitet a fost numit Zakaria 
Mohieddin, vicepreședinte al R.A.U.

PRAGA. — In cursul acestui an, 
pe liniile aeriene interne și inter
naționale deservite de aviația ci
vilă din R.S. Cehoslovacă au fost 
transportați peste 1 milion de pa
sageri șt aproape 24 500 tone în
cărcătură.

Liniile aeriene deservite de a- 
vioanele cehoslovace unesc 12 
orașe mai mari din țară cu capi
tala și permit comunicația cu 42 
orașe din alte țări.

TEL AVIV. — Luni seara, gu
vernul Izraelului s-a întrunit în- 
tr-o ședință extraordinară, in ca
drul căreia primul ministru Levi 
F.shkol, și guvernul său și-au pre
zentat demisia.

SANTIAGO DE CHILE. — .4- 
proximativ 300 de muncitori, de 
la minele de fier „El-Tofo" din 
Chile, au organizat duminică un 
marș spre orașul Serena, cerînd 
mărirea salariilor și anularea con
cedierilor ordonate de conducerea 
minelor.

MOSCOVA. — Editurile Uniunii 
Sovietice vor tipări in cursul anu
lui viitor 124 de culegeri de opere 
în mai multe volume — culegeri 
ale operelor clasicilor marxism-le- 
ninismului, ale savanților sovietici 
și străini, ale clasicilor literaturii 
ruse și sovietice, lucrări enciclope
dice etc.
Un adevărat eveniment editorial 
va fi încheierea edițiilor de opere 
complete ale lui V. I. Lenin, Karl 
Marx și F. Engels.

inundații în Anglia
vește Țara Galilor unde toate rîu- 
rile s-au revărsat. Potrivit agenției, 
numeroase case au fost inundate, iar 
traficul rutier întrerupt în întregime. 
Agenția U.P.I. subliniază că acestea 
sînt cele mai mari inundații din 
1960, cînd ploi similare au provocat 
serioase pagube regiunii. 

tată de Petar Stambolici, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., președintele Vecei Executive 
Federale, Stevan Doronski, membru 
al C.C. al U.C.I., vicepreședinte al 
Vecei Executive a Republicii Serbia. 
Pînă la frontieră, delegația a fost 
însoțită de Arso Milatovici. amba
sadorul R.S.F, Iugoslavia în R.P. 
Romînă Ș> Aurel Mălnășan, amba
sadorul R.P. Romîne, în R.S.F. Iu
goslavia.

poziția sa, refuză să demisioneze. 
Intr-un mesaj adresat ministrului co
loniilor al Marii Britanii, Cheddi ja
gan, a cerut acestuia să găsească 
o formulă constituțională prin care 
să se asigure reprezentarea în sînul 
guvernului a majorității populației 
din Guyana britanică. Din partea o- 
poziției, remarcă agențiile occiden
tale de presă se fac intense pregă
tiri pentru a impulsiona crearea unui 
nou guvern al Guyanei Britanice și 
pentru a . înlătura astfel guvernul 
condus de Cheddi Jagan. Forbes 
Burnham a dat publicității un 
comunicat în care face cunoscută 
intenția sa de a stabili „o demo
crație consultativă".

Chiar în condițiile cînd un guvern 
de coaliție va fi impus în Guyana 
britanică peste capul guvernului le
gal, nu se prevede, potrivit agen
țiilor de presă, că acest guvern va 
putea conduce țara nesocotind Parti
dul popular progresist care deține 
cel mai mare număr de deputați în 
parlament?

întrevederile
lai Dean Rusk la Paris

PARIS 14 (Agerpres).
Secretarul Departamentului de Stat 

al S.U.A.. Dean Rusk, care a sosit 
duminică ia Paris, pentru a lua parte 
la sesiunea Consiliului ministerial al 
N.A.T.O.. a avut în cursul după 
amiezii primele discuții neoficiale cu 
ministrul de externe al Italiei, Giu
seppe Saragat, și cu ministrul de ex
terne al Portugaliei, F, Nogueira. In 
cursul acestor întrevederi au fost ana
lizate unele aspecte ale relațiilor din

I cadrul N.A.T.O., problema forțelor 
nucleare multilaterale, în lumina re
centelor convorbiri de la Washington, 
dintre președintele Johnson și pre
mierul britanic, Harold Wilson, rela
țiile-Eșt-Vest, situația din Asia de 
sud-est și din Congo.

Dean Rusk a avut luni o mtrcve- 
dere cu președintele Franței, gene
ralul de Gaulle.

AZI LA PARIS Începe

Sesiunea Consiliului ministerial al N.A.T.O.
PARIS 14 (Agerpres).
Capitala Franței cunoaște de sîm- 

bătă o febrilă activitate diplomatică 
prilejuită de deschiderea — marți 15 
decembrie — a sesiunii Consiliului 
ministerial al N.A.T.O. La actuala 
sesiune participă 45 de miniștri de 
externe, ai apărării și finanțelor din 
Cele 15 țări membre ale alianței a- 
tlantice.

Participanții la sesiune vor 
discuta în cele trei zile aceleași pro
bleme legate de relațiile din cadrul 
alianței, probleme militare, economi
ce și unele aspecte ale actualei situa
ții internaționale. Un element nou ai 
acestei sesiuni îl constituie, fără în
doială apariția pe scena politică a- 
tlantică a lui Patrick Gordon Wal
ker, ministru de externe în guvernul 
laburist britanic. De fapt el va fi 
oratorul așteptat cu cel mai mult 
interes în cadrul dezbaterilor gene
rale. De la Walker, ceilalți partici

BELGRAD. — Corespondentul A- 
gerpreș, G. Oprică, transmite:

Ea 13 decembrie s-au încheiat la 
Belgrad lucrările celui de-al VIII- 
lea Congres al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. Delegații la Congres 
au ales Comitetul Central alcătuit 
din 155 membri, precum și Comisia 
de Control și Comisia de Revizie ale 
U.C.I. A fost, de asemenea, adop
tat documentul final al Congresului 
— Rezoluția cu privire la sarcinile 
de viitor ale Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

In prima ședință plenară a noului 
G.C. al U.C.I.. care a avut loc în 
aceeași zi. losip Broz Tito a fost 
reales în funcția de secretar gene
ral al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

Plenara a ales, de asemenea, Co
mitetul Executiv al G.C. al U.C.I.. 
format din 19 persoane: losip Broz 
Tito. Vladimir Bakaricî, Ivan Goș- 
niak, Blajo Iovanovici, Edvard Kar-

Poziția 
la tratativele

PNOM PENH 14 (Agerpres).
La 13 decembrie, agenția cambod

giana de presă a transmis un comu
nicat prin care se face cunoscută 
poziția guvernului Cambodgiei ia 
tratativele cu reprezentanții S.U.A., 
care au început de cîteva zile la 
Delhi, în vederea rezolvării diferen
delor existente între cele două țări. 
In primul rînd, guvernul cambodgian 
cere sa înceteze atacurile împotriva 
satelor situate în regiunile de fron
tieră ale Cambodgiei. Reprezentanții 
cambodgieni vor pretinde în cursul 
acestor tratative să se acorde des
păgubiri pentru pagubele suferite de 
Cambodgia în urma acestor atacuri. 
Totodată, se cere eliberarea tuturor 
cambodgienilor arestați ilegal de au
toritățile din Vietnamul de sud pre
cum și încetarea transmisiunilor pos
tului clandestin cambodgian. Cam
bodgia va respinge în continuare pro
punerea de creare a comisiei inter
naționale de control la frontierele

De ce pierde Venezuela 800 milioane 
dolari anual

CARACAS 14 (Agerpres).
Ministrul minelor al Venezueleî.

Manuel Perez Guerrero, a declarat

scoped de а сЦйе o na reducere

pant vor căuta să afle mai amă
nunțit poziția guvernului laburist bri
tanic față de mult controversata pro
blemă a creării forțelor nucleare 
multilaterale.

Pe plan militar, chestiunea cea 
mai sensibilă și asupra căreia vor 
avea loc discuții mai ample, va fi 
problema structurii militare și a con
ducerii acestei organizații. Se știe că 
în ultimul timp unii membri ai a- 
Iianței atlantice, în frunte cu Fran
ța au cerut punerea in discuție a 
reformei N.A.T.O., motivîndu-și cere
rea prin aceea că sistemul de condu
cere al pactului Atlantic este „de
pășit".

In ce privește problema forței nu
cleare multilaterale, arată agenția 
France Presse, ea va fi evocată dar 
nu aprofundată, întrucît a devenit 
clară opoziția care există între 
S.U.A., pe de o parte, care insistă 
asupra păstrării controlului politicii 

deli, Lazar Kolișevski, Boris Kraî- 
ger, Miha Marinko, Țvietin Miato- 
vici, Djoko Paikovici, Djuro Puțar, 
Aleksandar Rancovici, Petar Stambo
lici, Mika Șpiliak, Mialko Todoro- 
vici, Krste Trvenkovski, Iovan Vese- 
linov, Veliko Vlahovici, Svetozar 
Vukmanovici.

Edvard Kardeli, Aleksandar Ran- 
kovici și Veliko Vlahovici au fost 
aleși secretari ai Comitetului Central 
a Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via.

Au fost, de asemenea, aleși preșe
dinții șî secretarii Comisiei de Con-' 
trol și Comisiei de Revizie ale U.G.I.

Cuvîntarea de închidere a Congre
sului al VIII-lea al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia a fost rostită 
de Iosip Broz Tito, secretar general 
al Uniunii Comuniștilor din lugâțla- 
via.

Duminică seara. C.C. al U.G.1. a 
oferit o recepție în cinstea delega- 
țiior la Congres și a oaspeților de 
peste hotare.

Cambodgiei 
cu S.U.A.

Cambodgiei. In această problemă, 
după cum s-a mai anunțat, guver
nul cambodgian a arătat că trebuie 
respectate prevederile acordurilor de 
la Geneva din 1954 cu privire la 
Indochina.

Irak și R.A.U. pe calea 
integrării economice

CAIRO 14 (Agerpres).
La 13 decembrie a luat sfîrșit la 

Cairo conferința reprezentanților 
R.A.U. și Irak în problemele uniunii 
economice dintre cele două țări. Cele 
două părți au hotărît să înceapă 
construcția în .comun a unei șosele 
între Cairo și Bagdad și să-și spo
rească schimburile comerciale. Con
ducătorul delegației R.A.U.. ’Habib 
Shukair, ministrul economiei a de
clarat că țara sa va importa canti
tăți importante de tutun irakian.

a prețurilor la țițeiul venezuetegi
Potrivit datelor apărute presăi 4j 

în (gm, ив и * -^j iree а

nwa aaor rontrarte comerciale de-

800 milioane dolari.

nucleare și Franța, pe de altă parte, 
dornică să-și creeze o forță nucleară 
independentă. Această problemă este 
reluată luni de ziarul „Le Figaro", 
care scrie că „ostilitatea Franței față 
de proiectul de creare a F.N.M. ră- 
mîne în picioare. Pentru Franța arată 
„Le Figaro", atît planul Wilson cît 
și proiectul american nu fac altceva 
decît să consacre monopolul nuclear 
american.

Observatorii politici din capitala 
Franței sînt de părere că sesiunea 
N.A.T.O. din acest an nu va aduce 
surprize. Este de prevăzut că din a- 
ceste dezbateri nu va rezulta nici o 
hotărîre practică. Referindu-se la a 
ceasta, ziarul „Le Monde" reieră că 
„sesiunea va fi mai puțin animată 
ca de obicei, întrucît unele, din proble
mele care vor fi luate în discuție 
nu sînt coapte pentru a-și găsi o » 
rezolvare în cursul actualei sesiuni 
a Consiliului- ministerial al N.A.T.O.".
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