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PRIMELE SUCCESE

Comuniștii — la locurile 
hotărîtoare ale producției

în muncă, bine pregătiți ipro- 
în toate schimburile, în fie-

ianuarie, prima 
minerii bazinu- 
au extras eu 
mai mult decîț

înmis preparației cărbune cu un con
ținui de șist mai scăzut, iar cenușa 
a atins un procent de numai 30,0 la 
sută.

Cărbune peste plan
In perioada 1—10 

decadă a anului 1965. 
ltli nostru carbonifer 
3574 tone de cărbune
prevedeau sarcinile de plan. La a- 
ceastă realizare, un aport deosebit 
l-au adus minerii din Uricani, Lupeni, 
Aninoasa și Petrila care au trimis la 
ziuă între 1599 și 767 tone de cărbu
ne peste plan. Aceste succese vin să 
confirme faptul că la minele respec
tive se acordă suficientă atenție ritmi
cității extragerii cărbunelui, că apli
carea măsurilor din planul M.T.O., 
folosirea cu pricepere a tehnicii din 

dotare, aprovizionarea tehnică-materială 
corespunzătoare, buna organizare a 
muncii din primele zile ale anului 
și-au dovedit din plin eficiența.

In ceea ce privește calitatea căr
bunelui, după producția extrasă în 
prima decadă a anului, minerii din 
Petrila ocupă primul loc. Față de un 
procent de cenușă admis de 30,5, s-a

Aportul metalurgiștilor
Tot în prima decadă a anului, me- 

talurgiștii de la U.R.U.M. Petroșani 
livrat exploatărilor miniere peste 
tone piese de schimb. La un lot 
650 stîlpi de abataj s-a executat 

la sută din manoperă, iar 400 tone
armături de galerie sînt în fază de 
terminare și urmează să fie livrate 
minelor din Valea Jiului.

au
40 
de 
40

In întrecerea ce se desfășoară în
tre exploatările miniere 
Combinatului carbonifer 
lui, pe baza rezultatelor 
decadă a lunii ianuarie, 
locuri se clasează:

din cadrul 
Valea Jiu- 
din prima 
pe primele

Realizările filatorilor
Colectivul de la F.F.A. Viscoza din 

Lupeni, a produs în primele zece zile 
ale anului 500 kg sulfura de carbon 
peste plan, iar sarcina de plan la fire 
și producție globală a fost îndepli
nită. Un succes de seamă a înscris 
secția bobinaj: în prima decadă s-au 
produs aici, peste plan, 2 250 kg 
bobine.

Clopoțelul a sunat din nou
Mariana a avut un somn 

Mereu У-а trezit și s-a uitat 
După ce’ a sunat ,sirena de 6,

agitat, 
la ceas.

. mămica 
a ifeșit în bucătărie. Fetița n-a mai 
avut răbdare, a urmat-o și ea, cu 
toate îndemnurile mamei de a se 
înapoia în pat. Avea treabă. După 
ce s-a îmbrăcat a scos încă o dată 
din mapă caietele și cărțile, apoi 
așezat la loc. Era cît pe ce să 
penarul ; s-a gîndit înciudată, 
bine că l-a zărit mămica și i 
adus" (clișeul de sus). Cînd totul a 
fost aranjat, s-a mai uitat încă o dată 
în mapă. A revăzut în gînd tot ce a 
introdus în ea. Da. n-a uitat nimic.

încet, încet 
elevi și-au 
controlat dacă soba : e calda: Cei; de 
serviciu au adus apă pentru flori.

Coridoarele Școlii generale de 8 
ani nr. 2 din Petroșani erau străbă-

clasa • s-a • umplut. Unii 
cercetat ‘băncile, alții au

le-

Exploatarea 
minieră

Față 
de plan

Față 
de an
gaja
ment

Uricani 109,9% 107,0%]
Lupeni 105,3% 104,9%
Petrila 105,1 % 104,0%
Aninoasa 104,6% 103,0%

In întrecerea dintre sectoarele
miniere, primele locuri sînt ocu-
pate de :
Sectorul I
Vulcan 126% 125%
Sectorul
III Petrila 121 % 120%
Sectorul
II Uricani 121 % 118%
Sectorul
II Aninoasa 119% 118%
Sectorul
1 Lonea 115% 114%
Sectorul
IV В Lupeni 111% 109%
Sectorul
III Aninoasa no% 108-%
Sectorul
III Lupeni 109% 107%

Intreaga activitate a organizației 
de partid din sectorul IV al minei 
Petrila este îndreptată spre mobili
zarea întregului colectiv la îndepli
nirea ritmică, de către fiecare bri
gadă, a sarcinilor de producție și 
angajamentelor 
1965.

Atit în anul
curentă, minerii sectorului au obținut. încredințată conducerea unei brigăzi 
realizări frumoase în producție, reu
șind să se achite în general bine de 
obligațiile de producție pe care le 
au. La 
măsură 
cei 139 
bri și 
de partid 
partizați la locu
rile hotărîtoare ale 
producției — reușesc, prin activita
tea politică și organizatorică ce o 
desfășoară, prin exemplul lor perso
nal, să convingă pe toți minerii de 
importanța și necesitatea de a munci 
mereu mai bine, de a organiza 
așa fel activitatea economică îneît 
se achite cu cinste de sarcinile 
producție.

Biroul organizației de partid, 
căruț secretar este tov. Dima Mișu, 
a solicitat conducerii tehnico-adminîs- 
trative a sectorului, să repartizeze 
în așa fel minerii, ajutorii de mineri, 
vagonetarii și maiștrii mineri îneît 
să existe comunști cu o bogată ex-

de întrecere pe anul

trecut, cît și în luna

aceasta contribuie în mare 
faptul că 
de mem- 
candidați

re-
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Prima zi de școală din trimestrul II
A mîncat grăbită și a plecat spre 
școală. .

...Prima zi de școală după vacanța 
de iarnă. Pînă la începerea cursuri
lor mai erau 30 de minute. Mariana 
Burlan a ajuns printre primele în 
clasa, a V-a B. Din ușă a cercetat 
sala care-i era așa de familiară. „Nu, 
nu-,s-a schimbat nimic" — și-a zis 
în gînd. Elisabeta Zoica, o colegă a 
ei, se uita pe fereastră la copiii 
curie care se băteau cu bulgări 
zăpadă.

I Cînd a auzit ușa, Elisabeta s-a 
tors. Revederea le-a bucurat. Au 
ceput să povestească despre zilele
vacanță, despre carnaval, Moș Gerilă,

capăt în altul, de rîse- 
ale copiilor. Din curte, 
ce se jucau răzbateau 
geamurile închise. Cu-

din 
de

în- 
în- 
de

tute, dintr-un 
tele cristaline 
țipetele celor 
in clase prin
rioși, cei din clase se înghesuiau la 
geam să vadă ce s-a îniîmplat. Ii a- 
muza joaca , colegilor lor din curte.

S-a. auzit clinchetul clopoțelului? 
Era. o chemare. In cîteva minute 
curtea, coridoarele s-au golit. Șco
larii au intrat în clase, s-au așezai 
în bănci. Așteptau în liniște. Curînd 
pe coridoare s-au auzit pași, 
ai profesorilor care 
prima oră a primei 
de trimestru.

Erau 
veneau la oră, 
zile de început

M. GHIOREANU

periență 
fesional 
care brigadă și echipă.

Astfel, din cele 14 brigăzi din a- 
bataje și de la pregătiri din sector, 
13 sînt conduse de comuniști de nă
dejde, de cunoscători pricepuți ai tai
nelor . meseriei de miner. De curînd, 
comunistului Băieș Gheorghe, i-a fost

DIN EXPERIENȚA 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

de mineri din abatajul cameră nr 16. 
Încă din primele zile de lucru, Băieș 
Gheorghe a stat de vorbă cu mun
citorii din brigadă, i-a îndemnat să-și 

sporească aportul 
pentru îndeplinirea 
ritmică a sarcini
lor de plan și a an
gajamentelor de 

întrecere pe noul 
Băieș Gheorghe a 
săi cum să-și or-

în 
să 
de

al

an. Comunistul 
explicat ortacilor 
ganizeze mai bine munca ca aceasta 
să fie mai spornică, a trasat sarcini 
concrete fiecărui membru al brigăzii. 
Preocuparea permanentă a tov. Băieș 
pentru îmbunătățirea continuă a pro
cesului de producție n-a întîrziat 
să-și arate roadele. In zilele lucră
toare care au trecut: din . acest an, 
brigada condusă de comunistul Băieș 
Gheorghe, a extras pe baza crește-

Z. ȘUȘTAG

(Continuare în pag. 3-a)

Constituirea comisiilor electorale 
de circumscripții ale

Ieri după amiază, în orașul Pe
troșani au fost constituite cele 54 

electorale de circumscripțiicomisii
ale orașului Petroșani formate din re
prezentanți ai organizațiilor locale 
de partid, ai sindicatelor, de femei, 
muncitori, ingineri, tehnicieni, profe
sori, învățători și alți oameni -ai 
muncii din. întreprinderile și institu- - 
țiile orașului Petroșani.

Ca președinte al comisiei electo
rale din circumscripția nr 5 Petroșani

Instruirea eomisiilor electorale
In cursul zilei de ieri. Consiliul 

orășenesc Petroșani al Frontului De
mocrației Populare a organizat în 
sala clubului C.C.V.J.. instruirea co
misiilor electorale cu sarcinile ce Le 
revin in vederea alegerilor de depu- 

Naționalătați în Marea Adunare 
și sfaturile populare.

La ședința de instruire 
pat președinții comisiilor
de circumscripții pentru alegerea de

au partici- 
electorale

deputați în Sfatul popular al regiunii 
Hunedoara, președinții comisiilor g- 
lectorale pentru alegerea de deputați 
in Sfatul popular al orașului Petro
șani. precum și președinții comisiilor 
electorale ale orașelor de subordonare 
raională și a comunelor Văii Jiului 
Printre cei aproape 250 de partici
pant la ședința de instruire se aflau 
și membrii celor 54 comisii electo
rale de circumscripții din orașul Pe
troșani.

orașului Petroșani
a fost desemnat tov. Paraschivoiu 
Constantin, directorul școlii generale 
de 8 ani nr 5 din cartierul Livezeni 
din Petroșani, iar ca secretar tov. 
Ghioancă Floriea. Ca președinte al 
comisiei electorale din circumscrip
ția nr 21 a' fost' desemnat tov? Puș- 
kaș Nicolae, maistru - mineri la, E.M. 
Aninoasa, iar ca secretar itov. -. Ețurtec 
Cornel. ■ * . . • .

De asemenea, ca președinte al co
misiei electorale din circumscripția 
nr 19 a fost desemnat tov. Starna 
lancu, miner la E.M. Petrila, iar aa 
secretar tov. 
președinte al 
circumscripția 
tov. Legrand 
C.C.V.J., iar ca secretar tov. Vîjdea 
loan. Totodată, ca președinte al co
misiei electorale din circumscripția 
nr 46 a fost desemnat tov. Bejenaru 
Gheorghe. directorul școlii din Dîlja 
Mare, iar ca secretar tov. Matei Vio
rel, lucrător la Sfatul popular al o- 
rașului Petroșani.

Senkey 
comisiei 
nr 29 a 

Iosif.

. Oșsaid. Ca 
electorale din 
fost desemnat 

inginer la
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au ро
си ae- 

mirosul 
minute.

...Grupul de excursioniști 
urca vesel spre înălțimi. 
Din loc în loc se oprea să 
admire frumusețile naturii. 
Cînd ziua a început să se 
îngine cu noaptea, 
posit intr-o poiană 
rul înmiresmat de 
florilor. In citeva
corturile au fost instalate, 
iar focul de tabără trimi
tea fuioare de fum spre 

bolta înstelată. In curînd,, de' după 
crestele întunecate ale munților, a 
apărut fața palidă a lunii.

— Ce noapte minunată / — a 
exclamat plin de admirație un or
tac de drumeție.

— Mai frumoasă < a in basm — 
îl completă un altul.

Strînși roată în pirul focului hai
ducesc, excursioniștii au pregătit o 
masă copioasă, la nivelul poftei de 
mîncare pe care ți-o dă aerul tare 
și ozonai al înălțimilor. După os
pățul îmbelșugat au. intrat .pe „ring" 
muzicuțele și acordeonul. Melodia 
zglobie invita la dans. Și ce minu
nat e să dansezi sub clar de lună I 
Cînd ai aparat de fotografiat nu 
poți să reziști ispitei de a imorta
liza pe peliculă asemenea frumu
seți. Așa a și făcut și dr. M. Ma- 
nicatide. '. A ieșit o adevărată artă 
fotografică intitulată plastic „Foc 
de tabără".

...Miez de vară. Razele soarelui 
au învăluit totul intr-o mare de lu
mină și căldură. Mmgîind . unda

dz fria-tă.
cristalină a apei, razele lui se re
flectă Intr-un argintiu strălucitor. 
Cu zimbetul pe buze, un copil își 

admiră chipul în o- 
glinda de cleștar a 
plrlului. Din cînd 
în cînd lovește cu 
mînuțele această o- 
glindă formind va
luri mici, înspu
mate. Ce bine și 
plăcut e la scăl
dat !... Și acest as
pect emoționant a 
fost surprins în o- 
biectivul aparatu
lui de fotogra
fiat de inginerul 

F. Hercsik de la 
preparația din Lu
peni. care a intitu
lai fotografia „O 
bucurie a verii".

...Zori de zi. Va
lurile mării se 
joacă parcă de-a 
prinselea alergînd 
unul după altul, 
pînă se izbesc în
spumate de țărm, 
întinsul nemărginit 
al mării pare de 

un albastru adine 
si odihnitor pentru 
ochii ce-l scrutea
ză. lată însă că 
dinspre. soare-ră- 
sare apare o pată

de un roșu aprins, ce crește și se 
întețește cu repeziciune, 
vreme se înalță parcă din 
cui de aur' al Soarelui.

La puțină 
mare, dis- 
Marea își

D. C.

(Continuare in pas. 3-a)

Foto: A. ȘEMȘEI
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Pe piftiile de le Straja Lupeni

S*a deschis sezonul de schi

și Voința au acumulat cel mai 
număr de puncte. Printre 
care s-au evidențiat prin 
și ingenios se numără Dr.

Tiberiu de la Minerul, ZIimbea 
dor și Vasian Cornel de la Construc
torul.

In zilele de 9 ți 10 ianuarie, pir- 
till# de la Straja au găzduit primul 
concurs de schi din actualul sezon. 
Asociațiile sportive Minerul Lupeni 
ți Energia Paroșeni, organizatoarele 
concursului, au invitat le Întreceri 
fi celelalte asociații dhi Valeu Jiu 
iui care au secții de schi. P'nă la 
urmă, disputa s- a dat între s sporti
vii celor, două asociații organiza
toare deoarece celelalte asociații nu 
au trimis riicf uft concurent

Atît la Juniori cit și la seniori, 
partîcipanții s-au întrecut la probele 
de slalom, uriaș și. special, iar lon- 
diftii pe distanța de 10 kilometri la 
seniori și 6 km senioare și juniori, 
lată primii clasați pe probe

Slalom uriaș juniori: Cioflica Gri- 
gore, Slcht losif și Belovan Gheor- 
ghe, toți de la Minerul Lupeni; 
Slalom uriâȘ seniori : Muntean Cons
tantin — Energia Paroșeni ; Kato 
Adalbert — Minerul Lupeni și Sch- 
midt Alfred — Energia i’aroșeoi; 
Slalom special juniori: Ciofllea Gri 
gore, Sicht Iosif și Belovan Gheor- 
ghe; Slalom special seniori: Mun- 
teanu Constantin, Kato Adalbert și 
Schmidt Alfred : Bond 10 km Se
niori t Lupaș Gheorghe Energia > 
Paroșeni; Peter Aron și Peter Iosif, 
ambii de la Minerul Lupeni; 5 km 
juniori; LOrincz Gheorghe — Ener
gia Paroșeni; 5 km senioare : Kato 
Terezia — Minerul Lupeni. O bună 
impresie la slalom uriaș copii, a lă

INSTANTANEU

Sportul alb
Mult așteptata zăpadă a sosit. Co

piii au primit-o cu chiote de bucurie, 
iar vîrsthicii cu satisfacție sobră spe
cifică vîrstei. In puținele zile de va- 

sat Kato Adalbert II în virală de 8 
ani, iar la fete Sicht Elisabeta.

La întreceri au participat peste 30 
de concurenți. Regretabil este faptul 
că o eerie de tineri din Lupeni, din 
lipită de echipament, nu au putut 
lua parte la concurs. Este de dorit 
ca asociația sportivă Minerul cit și 
■celelalte asociații din Lupeni să *- 
Cordt mai mult sprijin secțiilor de 
schi, care In anii precedent au ob
ținut Succese frumoase.

S. BALOI

Start in faza 
a Spartachiadei de
Ora de deschidere a clubului din 

Paroșeni. Zeci de tineri așteptau eu 
nerăbdare acest lucru. Printre ei se 
aflau și organizatorii întrecerilor de 
șah și tenis de masă din cadrul Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretului. Au 
rămas plăcut surprinși de numărul 
fnare de participant!. Concursul a în
ceput îrj săli special amenajate în 
acest scop, fapt ce denotă că aici 
lozinca „Primii în sport, primii în 
producția" este o realitate vie.

La tenis de masă lupta a fost pa 
sioiiantă, iar unele partide s-au ridi 
cat la un nivel tehnic destui de bim 
De menționat faptul că toți cîștigă- 
torli sînt evidențiați în întrecerea sc 
ciahstă. Pe primele trei locuri s-au 
clasat în ordine: 1) Crainic Petru 
(mecanic turbine); 2) Ardeleană Ibn

la... Inâlfime
canțâ școlării au schița, patinat, ori 
s-au dai cu sârtiuța pe săturate. De 
dimineață și pînă se lăsa inserarea 
au făcut sport in aer liber, incit și-au 
scos plrleala și pentru zilele fără ger 
și omăt. Derdelușarile s-au transfor
mat in mare grabă in terenuri, de 
tone urs. La start zeci de concurenți 
au ținut să-și demonstreze măiestria 
sportivă.

☆

...Săniuțele zboară ca viatul înflo
rind bujori pe Obrăjori. In clișeul a- 
lăturat se vad doar oițiva dintre 
„așii" săniușului, gata de start. Peste 
citeva secunde o pornesc la vale. 
Apoi urcă din nou. Tumbele sini și 
ele la ordinea zilei stirnind haz și ve
selie. Covorul de omăt ii primește pe 
autorii acestor giumbușlucuri cu inir-o 
pernă de puf.

...Plrtitle de schi sînt și ele asal
tate, ea bulevardele în zilele însorite. 
Fie Că e vorba de concursuri oficiale, 
fie organizate ad-hoc, schiorii se în
trec cu pasiune. Coborirea, slalomul 
uriaș sau special — toate sini probe 
la fel de îndrăgite. Trecind vijelios 

printre porți, schio
rul (in clișeu) par
că s-a luat singur 
la luptă cu întinsul 
nemărginit al ză
pezii, dar pe plrtie 
coboară alți zeci și 
zeci de schiori. Sini 
indrăgostiții Schiu
lui care-și petrec 
timpul liber în 
mijlocul naturii. Și 
In Valea Jiului sint 
sute și mii de iu
bitori ai acestui 
frumos sport, prac
ticat pe înălțimi. 
Sportul alb este și 
el ia... înălțime.

ȘAH
Duminică dimineața, ia clubul sin

dicatelor din Lupeni au început opti
mile campionatului republican de 
șah, faza orășenească. La concurs au 
participat șahiști al asociațiilor spot- 
live Minerul, Constructorul, Straja și 
Voința din localitate. După prima 
confruntare, formațiile asociațiilor Mi
nerul 
mare 
torii 
caim

jucă- 
joeul 
Mihu 
Eieâ-

pe asociație 
iarnă a tineretului

loc în- 
tuturor 
astfel: 
(secția 

Dobiete

(mecanic turbine); 3) Domșa Gheor- 
ghe (șef tură turbine).

Alături de ei s-au mai evidențiat P 
rnetiologui Lingureanu Tiberiu, elec
tricianul Doblete Tudor și muncitorul 
de la cazane Duma Pavel.

La dublu, întrecerea a avut 
tre secții l i urma disputării 
partidelor, clasamentul arată 
1) Domșa Gh — Konet H. 
turbine); 2) Negreanu 1. —
T. (secția electrică): 3) Crainic P 
— Ardeleanu I. (Grup nou); 4) 
Mitzea Al. — Borb V (P.R.A.M ).

La șah spre surprinderea celor 16 
concurenți și spectatorilor, victoria a 
revenit imr.i... fotbalist. Redăm mai 
jos situația primilor trei clasați t I) 
Dimperiu Romulus (muncitor auto- 
hatizărl); 2) Mitzea Alexandru (mun

citor automatizări)'! 3) Colțca Ștefan 
(mecanic turbine). 1

Ar fi însă de dorit ca asociația 
SportiVă Energia să manifeste același 
interes șî fri desfășurarea celorlalte 
discipline sportive din cadrul Sparta
chiadei de iarnă a tineretului.

I. C1ORTEA

Cînd se rezolvi operativ reclamațiile, 
sesizările

Rezolvarea justă a reclamațiilor. 
sesizărilor și propunerilor Oamenilor 
muncii a făcut ca, an de an, sa 
sporească încrederea maselor în Or
ganele locale ale puterii și adminis
trației de stat, Avînd la îndemînă 
posibilitatea folosirii sesizărilor și 
reclamațiilor, oamenii muncii din 

comuna Banița exercită un perma
nent control asupra activității tu
turor unităților din raza noastră 
de activitate, luînd atitudine împo
triva deficiențelor ce s-au manifes
tat în gospodărirea comunei noas
tre, venind cu propuneri practice 
pentru remedierea acestora.

Scrisorile Oamenilor muncii sînt 
cercetate cu atenție și rezolvate o- 
perativ de către membrii, președin
tele și secretarul comitetului executiv, 
iar cînd acestea depășesc competen
ța comitetului nostru executiv le 
înaintăm celor în drept Spre a fi 
rezolvate.

Din totalul scrisorilor primite în 
ultimul an de către comitetul execu
tiv al sfatului popular al comunei 
noastre, 60 la sută au cuprins sesi
zări cu privire la buna gospodărire 
și înfrumusețare a comunei șî a că
tunelor noastre sătești. Astfel, tov. 
Jitea Vasile a sesizat 
cutiv că prin lucrările 
a drumului național 
o cantitate destul de 
mint pe marginea drumului comunal 
Bănița—-gara—Jitoni, fapt care în
greunează circulația spre satul Jitoni 
făcîndu-1 chiar impracticabil pe timp 
ploios. Față de această situație, 
membru al comitetului executiv, 
preună cu deputatul Vladislav 
zăr, s-ан deplasat la fața locului

comitetul exe- 
de amenajare 
s-a depozitat 
mare de pă-

un 
îm- 
La- 
un-

Arborii au îmbrăcat mantie de iarnă. Asemenea frumuseți se pot vedea însă 
acum doar urcM pe înălțimi.

Te prinzi cu pasiunea ?

de

nu

Dintre sporturile de iarnă, hocheiul 
și patinajul sini marea mea pasiune 
Pentru sportul cu patine sint gaia să 
renunț chiar și la desert: Acum vreo 
20 de ani, ăsta era mărul discordiei 
dintre mine și soție. Cică mă duc la 
patinaj și-І ger si nu cumva, vezi 
doamne, să răcesc. In prezent situa- 
ția-i radical schimbată. Am tlmplele 
ninse de ani șl cum vin acasă 
ia șut sini și luat in primire.

— Mânincă repede. Mitică, să 
cumva să pierdem trenul.

— Dă-l încolo de tren, că doar spre 
Lupeni sint autobuze din jumătate în 
jumătate de oră.

— Sint, nu zic, dar îți dai seama 
ce înseamnă pentru noi o jumătate 
de oră ? In timpul ăsta patinez și fac 
piruete, decît să aștept autobuzul. 
Știi doar bine cum fortifică patinajul 
organismul. O ascult răbdător, că 
doar eu i-am deschis gustul pentru 
patinaj. Și ce lung ni se pare drumul 
tte la Petroșani la Lupeni, iar trenul 
parcă merge ca un melc. La Lupeni. 
patinoarul cu ludul lui de gheață, 
ne face să uităm de nemulțumiri.

Mai deunăzi nevasta m-й Intim- 
httt cu o veste bună,

— Mitică drugă, nu mai mergem 
Iu patinai Ia Lupeni.

CM tun autit-o, inima mi-a tre- 
săltat de bucurie.

>i propunerile cetățenilor
de au constatat justețea celor sesi
zate șl au luat măsuri urgente de 
remediere. Situații similare au sesi
zat șl cetățenii satului Crivadia. Șl 
acestea au fost rezolvate la timp, evi- 
tindu-se neplăcerile celor în cauză.

Pe teme cetățenești
Pentru îmbunătățirea activității în 

rezolvarea scrisorilor oamenilor mun 
cil, comitetul executiv a pus în dis
cuția ultimei sesiuni a sfatului popu
lar modul în care s-au rezolvat scri
sorile, reclamațiile șl sesizările oame
nilor muncii. La sesiune au parti* 
eipat invitați, conducătorii tuturor 
unităților economice de pe raza co
munei, care au venit cu propuneri 
concrete in ce privește rezolvarea 
de către comitetul executiv și depu-

Buni gospodari
Vulcănenii au dovedit în repetate 

rinduri că sînt buni gospodari, Chiar 
și deunăzi, ei au adus o nouă dova 
dă a hărniciei lor.

...Ninsese. Trotuarele, drumurile și 
șanțurile din orașul Vulcan s-au a 
coperit de zăpadă, Pe drumuri, ve
hiculele circulau anevoios, iar pe tro 
tuare pietonii făceau eforturi ca să-.și 
mențină echilibrul. Dar situația a 
ceasta a durat doar cîteva 
ore, pînă cînd Comitetul executiv 
al Sfatului popular al orașului Vul
can a organizat o acțiune operativă 
de curățire a Zăpezii, cu sprijinul 
cetățenilor mobilizați de deputați.

patinoarul din

în curind se va 
și la Petroșani.

rele spun că 
Un patinoar 
insă nu cred. Prea am fost 
citeva ori cu preșul, vreau 
cu patinoarul de aici. S-ar

— Cum așa ? Doar nu s-au indu
rat șl cei din Petroșani să facă pa
tinoar 1

Nu, nici vorbă. Este in schimb 
la Petrila.

—De atunci, în fiecare zi mergem 
să facem sport la 
Petrila.

Gurile 
amenaja 
Eu unul 
duși de 
să spun 
putea să-l facă colo, spre primăvară, 
însă atunci eu încep să practic fot
balul. Cum însă nevastă-mea nu s-a 
molipsit de fotbăl ca de patinaj, se 
schimbă și placa.

— Mai stai acasă, Mitică, și dă-l 
încolo de fotbal. Ce, ăla-i șf/ort fru
mos ca patinajul ? Am încercat eu 
s-o fac să înțeleagă că este, dar n-am 
reușit. Nu m-au ajutai nici fotbaliștii. 
CM mi-am dus soția la un meci de 
popularizare a fotbalului, s-o fac sus
ținătoare a echipei Jiul, atacanții 
noștri au tras să maree gol tocmai 
In plopii de lingă poarta de la intrare. 
Și de atunci, nevastă-mea nu mai vine 
la meci, iar eu cînd vreau să practic 
acest frumos sport musai s-o scald 
cum că trebuie să merg la o... ședință.

D. CRISTEA

tații sfatului popular a cererilor jus
te ale oamenilor muncii.

Pentru orientarea activității comi
tetului executiv spre rezolvarea cît 
іпні justă și la timp a sesizărilor oa
menilor muncii, am primit un aju
tor prețios din partea Comitetului 
executiv al Sfatului popular al orașu
lui regional Petroșani, prin aparatul 
său și oficiul juridic.

Sîntem hotărîți ca și pe viitor să 
rezolvăm la timp și cu competență 
reclamațiile, propunerile și sesizările 
oamenilor muncii, convinși că aceas
ta va crește într-o măsură tot mai 
mare Încrederea cetățenilor In orga
nul nostru local ai puterii de stat și 
va Contribui la ridicarea nivelului 
de gospodărire a comunei noastre.

MIHAI MOTORGA
secretarul Comitetului executiv 

al Sfatului popular al comunei Băfiița

La chemarea comitetului executiv 
ai ■ sfatului popular au răspuns mai 
Dine de 400 de cetățeni ai orașului 
Vulcan. In frunte cu deputății Scol- 
nic Anton, Gavriliu Laura, Galeriu 
Victor, Pedor Petru și alți cetățeni 
din Vulcan au curățit zăpada de pe 
trotuare și drumuri și au încărcat-o 
in mașini spre a fi transportată la 
Jiu.

Acțiunea întreprinsă în orașul Vul
can este prima muncă patriotică or
ganizată aici în noul an și ea a 
adus sfatului popular o economie de 
peste 2 000 leu
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Comuniștii — la locurile hotărîtoare 
ale producției

(Urmare din pag. l-a)

rii productivității muncii, 35 tone 
cărbune peste plan.

In sector, în fiecare dintre cele 
14 brigăzi lucrează între 6-8 membri 
și candidați de partid, aceștia avtnd 
posibilitatea să antreneze pe toți 
muncitorii la înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor de producție. In brigada 
comunistului Karda Emerik, de pil
dă, majoritatea muncitorilor sînt 
membri și candidați de partid. Toma 
Gheorghe, Dobrotescu Ioan, Biro Ііа- 
dislau, Moldovan Nicolae sînt nu
mai cițiva dintre ei. Cu asemenea 
mineri vrednici, care depun eforturi 
stăruitoare pentru bunul mers al pro
ducției, pentru prestigiul brigăzii, 
nu-I de mirare că în acest an colec
tivul de muncă condus de Karda 
Emerik se situează pe primul ioc in 
întrecerea socialistă pe sector, avînd 
extrase 75 tone cărbune în afara 
planului de producție.

La propunerea biroului organiza
ției de bază, conducerea sectorului 
a luat măsura de a promova în func
ția de șefi de schimb pe cei mai 
buni mineri membri și candidați de 
partid, care dovedesc înalte calități 
profesionale și stnt buni organiza
tori și cunoscători ai procesului de 
producție. De pildă, într-o vreme s-au 
ivit lipsuri care trăgeau fn urmă 
realizările minerilor din schimbul

Din activitatea sfaturilor populare
In activitatea sfaturilor populare 

de o atenție deosebită se bucură 
și electrificarea satelor. Această ac
țiune este sprijinită de mase tot mai 
largi de oameni ai muncii, care pe 
numeroase șantiere participă la să
parea 'gropilor, transportul și mon
tarea stîlpilor contribuind astfel la 
scurtarea termenelor de dare în fo
losință a rețelelor electrice. Numă
rul satelor electrificate în prezent 
în regiunea București, cu sprijinul 
maselor, se ridică la peste 600. 
Raioanele Fetești, Oltenția și Zimni- 
cea sînt complet electrificate, iar în 
altele această acțiune va fi încheiată 
în curînd.

In anul 1964 aproape 120 000 de 
familii din mediul rural și-au insta
lat lumină electrică în case ; în pre
zent în toate regiunile țării sînt e- 
lectrificate aproape 6 500 de sate. 
Totodată in decursul anului care s-a 
încheiat, s-au făcut extinderi de re
țele electrice în peste 380 de lo-

Din experiența stației de radioficare 
a orașului Lupeni

Era în jurul orei 18 cînd din di
fuzor s-a făcut auzită vocea clară a 
crainicului. Anunța sumarul emisiu
nii locale din ziua aceea. Emisiunea 
urma să înceapă cu obișnuitele știri 
care popularizau succesele în pro
ducție ale lucrătorilor diferitelor în
treprinderi din Lupeni. In cadrul ru 
bricii Fruntașii despfe munca lor 
anunța crainicul — a fost invitata la 
microfon filatoarea fruntașă Pluștea 
Elena de la „Viscoza". Ea va vorbi 
despre munca filatoarelor din secția 
bobinaj, despre experiența ei.

In ultimul an, colectivul de redac
ție al Centrului de radioficare a) o- 
rașului Lupeni a acordat o atenție 
sporită alcătuirii emisiunilor locale. 
Pentru a li se asigura nivelul cores
punzător, au fost invitați cu regula
ritate la microfon oameni ai muncii 
din diferite domenii de activitate ca : 
mineri, filatori, medici, ingineri, pro
fesori ș.a. Atenție maximă s-a acor
dat prezentării unor, emisiuni atră
gătoare, interesante. In acest scop, 
tovarășa Cîta Margareta, responsa
bila colectivului de redacție al stației 
de radioficare, s-a străduit să îm
bogățească în permanență conținu
tul acestora. Cu ajutorul membrilor 
colectivului de redacție, în anul care 
a trecut, s-au inclus în program mai 
multe rubrici noi. De o bună apre 
ciere s-au bucurat rubricile: Inoya- 

condus de tov. Zamfir Năstase din- 
tr-un abataj cameră de pe stratul 
3. In locul tov. Zamfir, care era cam 
delăsător In activitatea sa și nu 
era exemplu personal pentru or
tacii săi, a fost promovat tînătul 
Pîrlea Radu, un bun miner și can
didat de partid. Tot la propunerea 
organizației de bază, maistrul miner 
Bodenlosz loan, un comunist de nă
dejde a fost promovat în funcția de 
maistru miner principal, iar membru
lui de partid Bulz Nicoiae 1 s-a în
credințat sarcina de mecanic de sec
tor.

Principala grijă a organizației de 
partid este îndreptată spre creșterea 
continuă a răspunderii comuniștilor 
în producție, spre întărirea fiecărei 
brigăzi cu noi membri șl candidați 
de partid. In ultima perioadă, orga
nizația de bază a primit mai multi 
membri șl candidați de partid din 
brigăzile fn care lucrau un număr 
restrîns de comuniști. Numai din 
brigăzile conduse de Alexa Constan
tin și Karda Emerik au fost primiți 
nu mai puțin de 10 noi membri și 
candidați de partid, cărora li s-au 
încredințat sarcini de răspundere Ia 
locurile de muncă. Printre aceștia 
se numără tov. Scoarță Alexandru 
și Dobrotescu loan, care au fost pro
movați șefi de schimb.

Biroul organizației de bază con
trolează cu exigență felul în care 

calități rurale electrificate anterior 
și s-a instalat iluminatul electric 
pe încă 2 900 km de drumuri sătești.

(Agerpres)

Vedere spre Paring

toti și inovații; Tribuna pedagogu 
lui: Tineri cu care ne mîndrim ; Fiu 
tură cravatele roșii etc. Locuitorii 
orașului Lupeni ascultă eu plăcere 
emisiunile prezentate cu concursul 
artiștilor amatori, a brigăzilor artis
tice de agitație.

Printre emisiunile reușite prezentate 
m ultimul trimestru al anului 1961 
se numără și cele în care au fost 
incluse rubricile: Note și comenta 
rii ; Pernița cu ace și Tribuna ce
tățeanului. Este un merit al colec 
tivului de redacție faptul că se stră
duiește nu numai să popularizeze 
succesele colectivelor de muncă, c, 
și să contribuie la remedierea unor 
lipsuri. Astfel, în una din emisiunile 
rubricii „Note și comentarii1’ a fost 
criticat faptul că datorită deficien
țelor din activitatea I.R.E.H.-ului 
strada Parîngul din localitate nu era 
iluminată. Curînd situația s-a reme 
dial, dovedindu-se astfel eficacitatea 
emisiunii stației locale.

Intr-una din emisiunile „Perniței 
eu ace", de pildă, a fost critica' 
atît șoferul Lăcătușu Gheorghe care 
nu-și făcea conștiincios datoria pe 
autobuzul local ce-1 conducea, cit 
și dispecerii de transport Șteț Petru 
și Cristea Teodor, care nu dovedeau 
suficient simț de răspundere în co
ordonarea mașinilor în așa fel inct 
să se respecte graficul de circulație.

se achită comuniștii de sarcinile în
credințate. Uneori aceștia sînt che
mați în fața biroului, alteori prezin
tă informări in adunări generale des
pre felul cum se achită de obliga
țiile pe căre le au. De exemplu, iH-
tr-o adunare a prezentat o informa
re tov. Albert Anton despre felul
cum a sprijinit brigada pe cate o 
conduce să-și realizeze planul. Co
munistul Albert Anton a adus la
cunoștința adunării că mai sînt încă 
unele neajunsuri in ce privește i- 
provizionarea și pușcarea la timp a 
găurilor de mină. Organizația <le 
partid a cerut conducerii sectorului 
să ia măsuri ca prim-maiștrii mi
neri să se ocupe mai îndeaproape de 
activitatea brigăzilor de pregătiri.

Creșterea rolului și răspunderii co
muniștilor in procesul de producție 
dă posibilitate organizației de bază 
să desfășoare o muncă politici cu
prinzătoare și să mobilizeze întregul 
colectiv ai sectorului la lupta pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan 
și angajamentelor de întrecere pe 
anul 1965.

Crîmpeie
(Urmare din pag. l-a)

schimbă in fiecare clipă înfățișarea 
Miile de culori li dau un aspect feeric. 
Pe țărm, d'țintiră stă și admiră in. ex
taz minunata priveliște. Valurile îi 
mingiie ușor picioarele. E o splen
doare să admiri an răsărit de soare 
de pe țărmul mării. Și desigui, an 
fotograf amator pasionat nu scapă o 
asemenea ocazie și o imortalizează pe 
peliculă. „La cota Zero" și-a Intitulat 
această fotografie tir. A. Semșel.

In urma criticii, transportul cu acest 
autobuz s-a îmbunătățit

Emisiunile locale ale stației de ra
dioficare Lupeni sînt interesante și 
apreciate de ascultători. Realizarea 
lor a fost posibilă deoarece tovarășa 
Cîta a știut să atragă î.n jurul co
lectivului de redacție al stației un 
activ larg de colaboratori. Dintre 
aceștia s-au remarcat în mod special 
tovarășii Popa Eugen de la mina 
Lupeni, Colarini Victor șl Gabor Zol- 
tan de la Viscoza. Tigoianu Florea 
de la prepârație, dr. AtdlCa Nicolae, 
directorul epltalului din localitate, 
Daradici Eva și Mathe Ana, cadre 
didactice ș.a. ’

In anul care a trecut, colectivi»! 
de redacție al stației de radioficare 
din Lupeni a participat la întrecerea 
organizată intre colectivele de redac 
ție ale stațiilor de radioficare din 
regiunea noastră. Datorită interesului 
dovedit în pregătirea emisiunilor, în 
prima etapă a acestei întreceri, co
lectivul de redacție al stației de ra
dioficare din Lupeni s-a clasat, pe 
primul loc Acest succes s-a datorat 
seriozității cu care a pregătit flecare 
emisiune tovarășa Cîta Margareta, 
ajutorului primit din partea colec
tivului de redacție ей șl îndrumării 
permanente primite din partea comi
tetului orășenesc de partid Lupeni,

M. C.

Aspecte din munca cooperatorilor
apreciată de Cliuiți. Unitatea nr 19 
de Incălțămlnte-comandă a cooperați 
vei, bunăoară, și-a cîftlgat un bun 
renume pentru calitatea lucrărilor de 
confecții de Încălțăminte șl reparații

Instalate în frumosul local al com
plexului cooperativei meșteșugărești 
„Jiul" Petroșani, secțiile acesteia des
fășoară o frumoasă activitate de de 
servire a populației care este mult

de viată
.. După ce au urcat crestele înzăpe

zite ale munților, schiorii au cobori! 
val-oîrtej la vale. Pe covorul pufos 
al zăpezii alt rămas doar urmele a- 
dînci șerptiite printre brazii și fagii 
seculari

— Ah. ce minunat! încă o dală 
spre înălțimi.

Operația urcuș-cobotlfe se repetă 
pină aproape de inserat, etnd obosiți, 
Schiorii se ifidteapiă spre cabana os
pitalieră. A fost o zi de odihnă activă 
pe dă poftă de muncă și forță.

iz
Acestea sînt doar citeva crimpele 

din viața nouă de mi Ele au fost 
surprinse cu gust și sensibilitate ar
tistică de fotografi amatori ai cercu
lui се-și desfășoară activitatea pe 
Ungă clubul sindicatelor din Lupeni. 
Din lucrările lor a fost amenajată la 
lub o frumoasă expoziție foto. Toate 

’livrările expuse oglindesc hărnicia și 
latentul cu oare oamenii muncii traduc 
iți viață sarcinile construcției socia
liste Itl patria noastră, trasate de 
nartid, bucuria, fericirea lor de a trăi 
n anii noștri luminoși.

Cutremurul de pămînt de duminică
In dimineața zilei de duminică 10 

ianuarie, la ora 4.53. in regiunea 
Vratlcea, la curbura arcului carpatic, 
s-a produs un cutremur de pămlnt.

După măsurătorile preliminare ob
ținute la secția de seismologie a Cen
trului de cercetări geofizice al Aca

PROGRAM DE RADIO
13 anuarlt

PROGRAMUL I. 7.45 Muzică u- 
șoară romînească, 8,00 Sumarul pre
sei, 8,30 Muzică din operete. 9,32 
Muzică populară. 11,03 Fragmente din 
opera „Traviata” de Verdi, 11,30 
Melodii distractive, 12,37 Cîntece și 
jocuri populare, 13,00 Concert de 
prînz. 14,10 Muzică ușoară de Jean 
lonescu și Edmond Deda; 14,30 Roza 
vînturiilor, 16,10 Cîntă corul Radioie- 
levizlunii, 16,30 Orchestre de muzică 
ușoară, 17,35 Fragmente din Oratoriul 
„Tudor Vladimirescu" de Gheorghe 
Dmniifescu, 18,30 Program muzical 
pentru fruntași și evldențiațf In între
cerea socialistă, 20,40 Selecțiuni din 
operete cerute de ascultători, 21,15 
Emisiune de versuri. Pasteluri de 
iarnă, 21,30 Soliști de muzică ușoară, 
22,16 Muzică de dana. PROGRAMUL 
II. 8,05 Pagini din opere, 9,03 Din 
muzica popoarelor, 10,00 Muzică u- 
șoară. 11,03 Melodii de estradă inter
pretate de soliști vocali, 12,15 De toate 
pentru toți (reluarea emisiunii din 3 
ianuarie 1965), 13,08 Pagini din o- 
pere comice. 13,30 Muzică ușoară. 
14,30 Muzică populară. 15,30 Melodii 
lirice, 16,OCT Melodii populare, 17,10

Procedeu nejust
Gu 4 luni în urmă, am cumpăr»» 

de la magazinul nr. 64 din Petroșani 
un aparat de radio „Turi*t“. Cu toate 
că aparatul funcționează ireproșabil, 
după o lună de zile nu l-am mai pu
tut folosi. Aceasta din cauza lipsei 
de baterii. Degeaba am tot trasat 
pragul magazinului nr. 64, baterii 
pentru aparatul de radio „Turist" rta 
am găsit niciodată.

— Poate găsiți la chioșcul de la 
U R.U.M.P. — m-a îndrumat zilele 
trecute o vînzătoare.

Intr-adevăr, la chioșcul de la
U.R.U.M.P. am gâstt baterii, dar — 
nu se știe din a cui dispoziție — ele 
nu se vînd decît cu lanternă.

Acum ctod sînt posesorul unor lan
terne, cu care nu am ce face, stau 
și mă gîndesc: e oare just procedeu! 
vînzătorului de la chioșcul U.R.U.M.P. 
de a nu vinde baterii fără lanterne 
de buzunar ? Conducerea O.C.L. In
dustrial are datoria să lămurească 
această chestiune.

J. POPESCU 
corespondent

I

demiei R.P. Romine, rezultă că adln- 
cimea focarului depășește 100 hm, 
iar intensitatea cutremurului in epi
centru a fost de circa 5 grade, ex
primată potrivit scării internaționale 
de 12 grade.

(Agerpres)

Marl interpret! al liedului, 18,00 „Am 
îndrăgit o melodie" emisiune d« mu
zică ușoară romîriească, 18,30 Lectură 
dramatizată, 19,06 Muzică populară 
la cererea aecullăttxitor, 19,30 Con
cert de seară, 20,15 Școala și viața. 
20,36 Citită orchestra de estradă a 
Râdioteleviziunii, 21,15 Teatru la mi
crofon. Studioul actorului amator 
prezintă. premiera „Mai mult decît 
slngele". Adaptare radiofonică după 
piesa lui M. Fabian, 22,35 Muzică din 
operete.

i'inematograîe
13 ianuarie

PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE: 
Hamlet — seria I-1I; REPUBLICA . 

30 de ani de veselie; PETR1LA: Dom. 
nișoara Barbă Albastră; ISCRONI : 
Dă-i înainte fără grijă; VULCAN: 
Doi colonei; LUPENI — MUNCITO
RESC : Am ajuns și rege; BARBA- 
TENI : Povestea pantof iorilor de aur; 
UR1CANI ■. Na se poate fără dra
goste.
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Artiști romîni 
peste hotare

fa cadrul programului de schim
buri culturale, artistul poporului. Ion 
Voicu a plecat la Ankara unde va 
susține un concert și un recital.

☆
Mezzosoprana Elena Cernei, artis

tă emerită, solistă a Teatrului de 
Operă și Balet al R.P. Romîne, a 
plecat la Budapesta unde va apare 
în „Samson și Dalila" și „Orfeu". In 
continuarea turneului, artista romî- 
nă va cînta la Liege.

☆
Pianistul Valentin Gheorghiu, ar

tist emerit. a plecat într-un 
turneu în R.S.F. Iugoslavia. El va 
da o serie de concerte și recitaluri 
la Belgrad, Zagreb, Sarajevo și Ma- 
ribor.

☆
Basul Pompei Hărăsteșanu, solist 

al Ansamblului artistic al M.F.A.. a 
plecat la Budapesta unde va cînta 
arii din opere. (Agerpres)

Ziarul „New 
despre execuțiile

NEW YORK 11 (Agerpres).
Intr-o corespondență din Stanley

ville, semnată de J. Anthony Lukas, 
ziarul „New York Times" scrie că 
în acest-oraș au fost executați, de la 
reocuparea sa de către trupele guver
namentale, peste 500 de congolezi. 
Execuțiile au avut loc fără judecată 
și în secret. Corespondentul arată 
că oficialitățile guvernamentale refu
ză să vorbească despre asta, iar 
ziariștii au fost admiși in Stanley
ville, în cea mai mare parte a ulti
mei perioade. Totuși, arată corespon
dentul, surse informate, inclusiv per
soanele care au fost martore ale exe
cuțiilor, au relatat despre ele.

Girca 300 de execuții, au avut loc 
în săptămîna de după capturarea o- 
rașului de către parașutiștîi belgieni 
și mercenarii albi. Ia 24 noiembrie 
anul trecut.

Cei condamnați erau transportați 
cu, camioanele în apropiere de bazi
nul de înot al orașului. Ei erau a- 
pei împușcați cu mitralierele. Rela
tarea adaugă : „Corpurile au fost lă-

CONGO

Trupele guvernamentale 
nevoite să părăsească 

pozițiile
LEOPOLDVILLE 11 (Agerpres).
Corespondentul din Leopoldville al 

agenției United. Press International 
anunță că în urma acțiunilor forțe
lor răsculate, trupele guvernamentale 
congoleze conduse de mercenari au 
fost nevoite să părăsească pozițiile 
pe care le dețineau în nord-estul ță
rii și să se retragă în orașul Bunia.

Intărindu-și pozițiile pe țărmurile 
fluviului Congo, răsculații congolezi 
au atacat, în regiunea orașului Elisa- 
betha, situat la 125 mile nord-est 
de Stanleyville, un convoi de nave 
care transportau provizii la Stanley
ville. Ca urmare a acțiunilor răscu- 
laților o parte din aceste nave au 
fost nevoite să se reîntoarcă spre 
Leopoldville.

Olanda participă la manevre militare 
cu echipaj multinațional

FIAGA 11 (Agerpres).
Intr-un comunicat publicat la Ha

ga, se arată că marina militară olan
deză va lua parte la crearea unei 
escadre militare multinaționale de vi- 
nâtoare a submarinelor. La formarea 
acestei escadre iau parte nave mili
tare din S.U.A., Canada, Anglia și 
Olanda. Fiecare din aceste țări pune 
la dispoziția escadrei un vas echi
pat complet.

Agenția France Presse relatează 
că, în ciuda faptului că guvernul

іщп aioMi (Bl oral ttiai 
Intre двѵегвеіе ionii si traocez

Un nou satelit artificial al PămintulHî
„Cosmos-52“

PARIS 11 (Agerpres).
Ca urmare a înțelegerii consemnate 

în comunicatul comun romîno-fran- 
cez. dat publicității în luna iulie 
1964, cu prilejul vizitei în Franța a 
delegației guvernamentale condusă de 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, guvernele 
romîn și francez au încheiat uri â- 
cord cultural, care a fost semnat la 
11 ianuarie la Paris la Quai d’Orsay, 
de Corneliu Mănescu și Couve de 
Murville, miniștrii afacerilor extfefrie 
ai celor două țări.

La semnare din partea romînă ati 
asistat dr. Victor Dimitriu, ambasa 
dorul R.P. Romîne în Franța și mem
bri ai ambasadei, iar din partea 
franceză Michel Habib-Deloncle. se
cretar de stat al afacerilor externe 
și înalți funcționari ai minsterului 
afacerilor externe.

Acordul semnat va favoriza cola
borarea culturală franco-romînă în

York Times' 
din Stanleyville 

sate să zacă pe marginea drumului. 
Mai tîrziu, ele au fost îngropate în 
patru morminte comune, sub îndru
marea unei oficialități sanitare a 
O.N.U.

Corespondentul precizează că se
lecția victimelor și execuțiile din 
prima perioadă au fost supraveghea
te de Victor Nendaka. despre care 
se spune ca este șeful poliției poli
tice congoleze, și unul din cei mai 
apropiați consilieri ai premierului 
Chombe. El adaugă că, în afară de 
cei pesle 500 de congolezi executați 
în acest fel, alți 3 000 și-au pierdut 
viața după ocuparea orașului de că
tre mercenari.

60000 de docheri americani 
au intrat în grevă

NEW YORK 11 (Agerpres).
Aproximativ 60 000 de docheri 

americani din porturile de pe coasta 
Atlanticului și Golful Mexicului au 
intrat duminică noaptea în grevă după 
ce au respins noul contract colectiv 
propus de armatori. După încercarea 
nereușită de mediere a conflictului 
dintre docheri și armatori, James 
Reynolds, ministru adjunct al mun
cii din S.U.A., s-a reîntors duminică 
la Washington pentru a informa pe 
ministrul muncii, Williard Wirtz, în 
legătură ‘cu acest conflict. La rîndul 
său, potrivit agențiilor de presă, Wil
liard Wirtz l-a ținut la curent pe 
președintele Johnson despre mersul 
negocierilor. Pentru moment nu se 
prevede ca președintele Johnson să 
intervină direct în acest conflict. Po
trivit agenției France Presse, guver
nul american nu mai dispune. în 
prezent, de mijloace legale pentru a 
acționa,- întrucît legea Taft-Hartley 
a fost deja invocată în octombrie a- 
nul trecut. In baza acestei legi, gre
va a fost interzisă pe timp de 80 
de zile, pentru a se ajunge la un 
acord între părțile aflate în conflict.

Acordul încheiat la 16 decembrie, 
între armatori și liderii sindicatului, 

olandez nu a adoptat o poziție defi
nitivă față de proiectul american de 
creare a forțelor nucleare multila
terale, el este hotărît să participe la> 
studiile preliminare și la manevrele 
vaselor cu echipaj multinațional. Ho- 
tărîrea Olandei de a . participa la 
aceste manevre a produs o vie ne
mulțumire în rîndul opiniei publice 
din Olanda. In întreaga țară, sîmbă- 
lă și duminică au avut loc puternice 
demonstrații de protest. 

toate domeniile: schimburi de pro
fesori, savanți, lectori și bursieri, 
contacte între universități și biblio
teci, o mai largă difuzare a cărții. 
Se va da atenție învațămîntului lim
bii romîne în Franța și limbii fran
ceze în Romînia. Relațiile existente 
în domeniul televiziunii, cinemato
grafului, schimburilor artistice, spor
tului și turismului, vor fi menținute 
și dezvoltate.

Potrivit acordului se prevede insti- 
liiitda unei comisii culturale romîno- 
franbeze menite să vegheze la apli
carea prevederilor acordului și care 
va stildia forme complimentare de 
colaborare culturală.

Luni seara, Gorneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Romîne, a părăsit Parisul plecînd 
spre București.

Pierderi în oameni 
guvernamentale

SAIGON 11 (Agerpres).
In urma luptelor care au avut loc 

în , apropierea localității Phong Phu, 
la aproximativ 135 kilometri sud-vest 
de Săigon. trupele guvernamentale 
au pierdut 20 de oameni, transmite 
agenția France Presse. Aceeași agen

№ avion „U-2“ doborît 
deasupra Chinei de nord

PEKIN II (Agerpres).
După cum anunță agenția China 

Nouă, în seara zilei de 10 ianuarie 
o unitate a forțelor aeriene ale Ar
matei Populare Chineze de Eliberare 
a doborît un avion de tip „U-2", a- 
parținînd ciankaișiștilor, care efectua 
un zbor de recunoaștere la mare al
titudine deasupra Chinei de nord.

a fost respins vineri de către do
cheri. In aceste condiții, Thomas 
Gleașon. președintele sindicatului in
ternațional al docherilor, afiliat la 
centrala sindicală A.F.L.—C.I.O.. a 
lansat ordinul de chemare la grevă 
pentru luni în toate porturile de pe 
coasta Atlanticului și din Golful 
Mexic, Greva docherilor a paralizat 
complet transportul maritim din a- 
ceste porturi.; In portul New York. 
30 de nave comerciale au fost imo
bilizate iar la Baltimore (statul Mary
land) — 31 de nave. La Galveston 
(statul Texas) numeroase nave de 
transport au preferat să părăsească 
portul duminică seară cu încărcătură 
incompletă, decît sa fie imobilizate 
de pichetele greviștilor.

In ci
MOSCOVA. — La o exploatare 

petroliferă, la 100 km sud de Baku, 
s-a produs zilele acestea o puter
nică erupție vulcanică, flacăra a țîș- 
nit din pămînt și în apropierea unei 
turle de foraj s-a format un crater, 
în care acssta din urmă a alune
cat.

Deși stingerea flăcării nu implică 
mari dificultăți s-a renunțat la a- 
ceastă soluție din cauza pericolului 
pe care gazele degajate l-ar fi creat 
pentru instalațiile de foraj înveci
nate. In loc de aceasta, în jurul cra
terului s-a înălțat un baraj protector 
de»pămînt și se urmărește cu aten
ție evoluția situației.

NAIROBI. — In Kenia s-a înre
gistrat cel mai grav accident de 
navigație din istoria acestei țări. Un 
vas de pasageri, care se afla în 
cursă regulată pe lacul Victoria în
tre localitățile Kendu și Kusumu, a 
fost surprins de o furtună violentă 
și s-a scufundat. 26 de persoane

MOSCOVA 11 (Agerpres).
In Uniunea Sovietică a fost lansat 

la 11 ianuarie un nou satelit arti
ficial al Pămîntului „Cosmos-52“.

Pe bordul satelitului este instalat 
aparataj științific destinat studierii 
în continuare a spațiului cosmic în 
conformitate cu programul anunțat 
de Agenția TASS la 16 martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe o orbită 
cu parametrii: perioada inițială de

ACCIDENT MINIER
BELGRAD 11 (Agerpres).
Agenția Taniug anunță că în sea

ra zilei de 10 ianuarie la mina 
Ușce, situată la 41 km de localitatea 
iugoslavă Kralievo. a avut loc un 
accident. Accidentul a survenit în

suferite de trupele 
sud-vietnameze
ție arată că bilanțul pierderilor a- 
mericane în Vietnam, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, se ridică la 9 oa
meni, dintre care doi ofițeri.

In cursul luptelor desfășurate recent în jurul localității Binh Gia, tru
pele guvernamentale sud-vietnameze au suferit grele pierderi. IN CLIȘEU: 
Pe cîmpul de luptă de la Binh Gia, soldați vietnamezi stînd de gardă lin
gă un car blindat distrus.

Un puiernrc uragan s-a abătut 
asupra Vladivostokului

VLADIVOSTOK 11 (Agerpres).
.'n noaptea spre 11 ianuarie asupra 

Vladivostokului s-a abătut un puter
nic uragan. Viteza vîntului a atins 
30 metri pe secundă.

întreaga activitate în portul Vla
divostok a încetat.

Uraganul a pricinuit daune, rupînd 
cablurile liniilor electrice, împiedicînd

t e v а. г î
și-au găsit moartea și 47 au putut 
fi salvate.

TOKIO. — Un grup de cunoscuți 
oameni de știință, artă și literatură 
âu dat publicității o declarație în 
care cheamă poporul japonez să ex
tindă mișcarea de protest împotriva 
intrării submarinelor atomice ameri
cane în porturile țării. Această ac
țiune, se spune în declarație, consti
tuie o primejdie nu numai pentru 
viața poporului japonez ci și pentru 
pacea din această regiune a lumii.

BOGOTA. — Poliția a operat o 
percheziție la sediul conducerii Parti
dului Comunist din Columbia, a con- 

_ fiscat întregul tiraj al ziarului „Voz 
Proletaria", organul partidului, a- 
restîndu-î pe Oalvaro Vasquez, secre
tar al Comitetului Executiv al C.G. 
al P.C. din Columbia, și Manuel Ce- 
pedo Vargas, prim-secretar al Uniu
nii Tineretului Comunist.

Sub presiunea opiniei publice, per- 

rotație 89,5 minute, distanța maximă 
de suprafața Pămîntului (la apogeu) 
304 km, distanța minimă de supra
fața Pămîntului (la perigeu) 205 
km. unghiul de înclinație al orbitei 
față de planul Ecuatorului 65 grade.

Aparatajul instalat la bordul sate
litului funcționează normal.

Centrul de coordonare și calcul 
procedează la prelucrarea informa
țiilor recepționate.

urma exploziei unui compresor care 
a provocat surparea minei pe o lun
gime de 30 m, îngropînd 14 mineri 
și membrii echipei de întreținere a 
instalațiilor din mină. Locul acciden
tului se află la o adincime de 1 600 
m. Numeroase echipe de intervenție 
depun eforturi pentru salvarea mine
rilor. Munca lor este îngreunată de 
o perdea de fum, fapt care duce la 
concluzia că la locul accidentului 
a izbucnit un incendiu.

Mina Ușce face parte din com
plexul de mine de huilă din Ibarski.

circulația transportului auto. Avariile 
sînt în curs de reparare.

După cum a anunțat serviciul hi- 
drometeorologic, uraganul s-a năpus
tit asupra litoralului sovietic, venind 
din Mongolia. Masele de aer rece 
arctic se deplasează cu o mare viteză 
spre centrul Mării Japoniei.

n d и r î
soanele arestate au fost puse însă 
în libertate.

MANILA. — Președintele Asocia
ției de oncologie din Filipine, Filino 
Neri, a anunțat că anual își pierd 
viața în această țară, din cauza ma
ladiei canceroase, aproximativ 4 000 
de persoane.

CAIRO. — Agenția M.E.N. anun
ța că, în cursul anului 1964, veni
turile provenite din traficul pe Ga ■ 
naiul de Suez au fost de 77 079 876 
lire egiptene față de 71 294 000 în 
1963. înainte de naționalizare, veni
tul cel mai mare obținut a fost, în 
1955, în valoare de 32 233 000 lire 
egiptene.

ANKARA. — Potrivit relatărilor 
ziarului „Milliyet", guvernul Turciei 
a respins în mod oficial propunerea 
americană de a se alătura proiec
tului de creare a forțelor nucleare 
multilaterale, și a informat guvernul 
american, precum și celelalte țări 
interesate, de această hotărîre.
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