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Cuvîntarea tovarășului 

Gheorghe Gheorghiti*Dej
Stimate tovarășe Tito,

Tovarășe președinte al 
nei Federative,

Skupști-

La înfrumusețarea 
orașului

Oamenii muncii din orașul Pe- 
trila au răspuns cu entuziasm che
mării de a da un aspect plăcut 
împrejurimii locuințelor. Duminica 
trecută, locatarii cartierelor .,7 
Noiembrie ‘ și „8 Martie" au ieșit 
la lucru. Dovedindu-se buni gospo
dari, a.aturi de deputați, ei au cu
rățat străzile din jurul locuințe
lor șt au 
terenurile 
de ei au 
peste 70 
comitetul 
tril a.

Tovarășii Kovacs
Elisabeta, Boc Eugenia, David Du
mitru, Victoria Talamei, Ionescu 
loan, Firoiu Aurica, Constantin 
Pricop, Prața Maria, sini doar ci/*- 
va dintre participanții evidențiat’- 
pentru îelul cum au muncit.

nivelat o bună parte din 
din apropiere.

muncit cu
de tineri
U.T.M. al

Alături 
tîvnă și cei 

mobilizați de 
orașului Pe-

Mihai, Chiș

PETRU GĂINA 
corespondent

—=©

Exemple demne de urmat
Organizația de partid nr. 9 de 

la mina Lonea se întărește lună 
de lună prin primirea în partid 
a celor mai buni muncitori.

Recent a fost redus cu trei luni 
stagiul de candidatură al tovară
șului Petoancă Nicolae, iar ute- 

mistul Avram Ilie a fost primit în 
rîndul candidaților de partid. Cei 
care s-au înscris la cuvînt au a- 
preciat că acești tovarăși merită 

aceas&ă cinste ce li s-a acordat , 
deo^țece sînt exemple demne de 
uriîtăt la locurile lor de muncă.

ȘTEFAN NAGY
corespondent

luni de constructorii 
la încă două blocuri

petrileni a 
noi cu 50

Activitatea depusă în ultimele 
dat roade : ei au terminat lucrările 
apartamente.

IN CLIȘEU: Vedere a noilor 
zilele viitoare.

Tovarăși deputați,
mulțumim pentru 
delegației de stat 

Populare Romîne,
în Republica Socialistă Fe-

invitația 
a Repu- 

aflată în

săr 
So-

cu-
ca-

blocuri care vor fi date în folosință

Din munca și viata9 tinerilor petrileni

cu toții pe deplin 
în suprema confrun- 
cu fascismul, în care

Producție peste plan
însuflețiți de exemplul viu al 

comuniștilor, tinerii din sectoru-1 ' 1 
al minei Petrila desfășoară o mun
că avîntată pentru a trimite la 
ziuă cărbune mai mult, mai ief
tin și de bună calitate. Dacă de la 
începutul acestui an și pînă în pre
zent, colectivul 
tras 2180 tone 
cinile de plan,

sectorului I a ex- 
cărbune peste sar- 
la acest succes o

contribuție importantă au adus-o 
tinerii, care reprezintă circa 80 la 
sută din ’ efectivul sectorului.

Brigăzi cum sînt cele conduse 
de comuniștii Stan Constantin, 
Cucoș Gheorghe, Neagu Gheorghe 
din care fac parte~ ufemiștii Sîrbu 
Ioan, Frunză 
Vasile, Bogdan 
plin aportul la 
lui. Tinerii Ion 
stantin, Toma
miști, din aceleași brigăzi, precum 
și cei din brigada comunistului 
Cioplean Emilian au obținut sue- 
cese demne de laudă și in privin
ța calității producției, alegînd cu 
grijă șistul vizibil Ia fronturile de 
lucru.

Alexandru, Costea 
loan și-au adus din 
realizările sectoru- 
Vasile, Citea Con- 
Horia și alți ute-

Măsuri pentru pregătirea 
producției anului viitor

să încheie
1963 cu suc- 
deosebite în sporirea produc- 

și a productivității muncii. In

mărit
a angajamen-

de 
de 
au 
dela prețul

Aceste reali- 
bună parte, 
a colectivu-

Colectivul minei 
Lupeni se pregă
tește 
anul 
cese 
ției
primele 10 luni din acest an, mi
nerii lupeneni au trimis la zi 
49272 tone de cărbune peste pre
vederile sarcinilor de plan, au rea
lizat o productivitate a muncii 
1,185 tone cărbune pe post, față 
1,120 tone pe post planificat, 
realizat o economie 
cost de 3 163 492 lei. 
zări se datoresc, în 
preocupării susținute
lui minei, pentru extinderea teh
nicii și procedeelor noi de lucru. 
Dovadă : in cele 10 luni de la în
ceputul anului din abataje armate 
în fier s-au extras peste prevede
rile planului tehnic 73 100 tone de 
cărbune, s-au săpat lucrări minie
re susținute metalic cu 1 896 m.l. 
în plus, s-au tăiat cu ajutorul com
binei și a havezelor cu 54 111 tone 
de cărbune mai mult decît sarci 
ла I

In 
păși 
nică, 
cini 
tirile 
succes a sarcinilor sporite ce stau 
în fata minerilor lupeneni am a- 
vut o convorbire zilele trecute cu 
țov. Nicorici Nicolae, șeful minei

Care sînt sarcinile ce revin mi
nei Lupeni în 1964 și cum se des
fășoară pregătirile în vederea în
deplinirii lor cu succes ?

In anul 1964 ne stau în 
sarcini sporite. Planul de produc- 

este mai mare cu 30 000 tone 
cărbune decît cel pe acest an, 
productivitatea muncii crește 

83 kg. cărbune pe post.

prevăzută.
i curînd, 

intr-un 
pentru 

noi și

minerii 
nou an 
a face 

sporite.

Lupeniului vor 
de muncă rod- 
față unor sar- 
Despre pregă-

în vederea îndeplinirii cu

față

tie 
de 
iar 
cu

în abatajele 
Ia 22,5 m.l. iar în abataje 
la 65 m.l. lunar. Totodată 
luate măsuri pentru asi- 
liniei de front . necesare,

— =— In vederea rea-
Interviu cu tov. Nicolae Nicorici, lîzării planului de 

șeful minei Lupeni producție
■--- și

telor de întrecere vom spori vi
tezele de avansare 
frontale 
cameră 
au fost 
gurarea
urmărind ca planul de pregătiri să 
lie realizat ritmic. De altfel, în 
această privință stăm bine — pla
nul de pregătiri pe exploatare este 
realizat în proporție de 105,5 la 
sută. Pentru a urgenta și pe viitor 
lucrările de pregătire, am preco
nizat sporirea vitezelor medii de 
săpare în galerii la 50 m.l. față 
de 49 m.l. prevăzut, prin folosi
rea mașinilor de încărcat șj a re- 
încărcătoarelor, printr-o mai bună 
organizare a muncii. Printre mă
surile menite să ducă la sporirea 
capacității exploatării țin să amin
tesc punerea în exploatare a blo 
cului 
turile 
tie a 
turile 
nerea 
pale de transport între puțurile 
nr. 12 și 10 orizontul 400. Totodată 
pe orizontul 480, între puțurile
centru și Victoria, se vor intro
duce locomotive electrice eu tro- 
ley.

O deosebită atenție vom acorda 
realizării sarcinilor ce ne revin în 
creșterea productivității muncii 
Calea principală pe care vom mer
ge spre realizarea unei producti 
vități tot mai mari, o 
folosirea și extinderea tehnicii noi

II din stratul 5. între orizon- 
480—565,- punerea în func- 
puțului nr. 12, între orizon- 
650—-400, amenajarea și pu- 
în funcție a galeriei princi- 

între

constitui'

(Continuare în pag. 3-a)

cunoscuți 
dau 
fie- 
va- 
tri- 
mi-

La timp și fără reclamații
Tinerii de Ia depozitul de lemn 

al minei Petrila sînt
pentru entuziasmul de care 
dovadă în activitatea lor de 
care zi. Descărcarea la timp a 
goanelor cu material lemnos, 
mitereâ ritmică a lemnului de

minerilor de Ia Petrila, Lonea,

Vă 
făcută 
blicii 
vizită
derativă Iugoslavia, de a participa 
la această ședință festivă, precum 
și pentru posibilitatea oferită de 
a răspunde caldelor cuvinte ros
tite aici la adresa țării noastre și 
a mea personal. Vă rog să-mi 
permiteți să vă transmit un salut 
cordial din partea Marii Adunări 
Naționale, a Consiliului de Stat, 
a guvernului și a poporului ro
mîn și să vă felicit din toată ini
ma pe dumneavoastră și întregul 
popor iugoslav cu ocazia marii 
bători naționale a Republicii 
cialiste Federative Iugoslavia.

Poporului romîn îi sînt bine 
noscute vitejia și eroismul cu
re au luptat popoarele iugoslave 
împotriva celui mai crunt și mai 
sălbatec dușman pe care l-a cu
noscut omenirea — fascismul hitle
rist. încă de la începuturile celui 
de-al doilea război mondial, cînd 
trupele germano-fasciste au pornit 
să treacă prin foc și sabie țările 
Europei și au cotropit Iugoslavia, 
patrioții iugoslavi s-au ridicat cu 
arma în mînă și s-au organizat în 
detașamente de partizani pentru 
a-și apăra căminele și pămîntul 
sfînt al țării. Deși angajați într-o 
luptă inegală, avînd a înfrunta un 
inamic superior, care dispunea de 
o puternică tehnică militară, par
tizanii iugoslavi și ulterior armata 
populară de eliberare au reușit să 
imobilizeze și să macine importan 
te contingente de trupe dușmane. 
Aceasta a fost, o 'pildă de curaj și 
bărbăție care a avut atunci un 
puternic țf'cOu în țările cotropite 
de hitleriști.

Locurile de luptă și relicvele pe 
care le-am ‘văzut acum, ca și cu 
prilejul altor vizite în Iugoslavia, 
sînt mărturii impresionante ale as
prelor încercări prin care a trecut 
poporul iugoslav în anii războiu
lui. Prin abnegația și eroismul de 
care a dat dovadă, prin marile sa
crificii și suferințe suportate, po
porul iugoslav a înscris cu singe 
o glorioasă pagină în istoria lup
tei popoarelor pentru zdrobirea 
fascismului. Eroilor care s-au jert
fit pentru libertatea Iugoslaviei, 
poporul romîn le aduce un profund 
omagiu.

Organizatorul mișcării 
tență și de eliberare a 
iugoslav a fost Partidul 
din Iugoslavia. înarmați 
riența unei îndelungate 
revoluționare, comuniștii 
au mobilizat masele largi
regiunile țării și le-au condus in 
lupta pentru izgonirea ocupanți- 
lor, pentru făurirea unei Iugo
slavii noi, populare. In fruntea a- 
cestei lupte au stat conducători

cu autoritate și prestigiu în mase, 
și în primul rînd comandantul su
prem al armatei populare, preșe
dintele primului guvern popular 
al țării, conducător de vază al po
porului iugoslav — tovarășul Iosip 
Broz Tito. ,

Noi sîntem 
conștienți că 
tare de forțe
erau în joc destinele și libertatea 
popoarelor din Europa, rolul ho- 
tărîtor în obținerea victoriei asu
pra Germaniei hitleriste l-a avut 
Uniunea Sovietică, ale cărei forțe 
armate glorioase au zdrobit mași
na de război hitleristă, dînd luptei 
de eliberare a popoarelor în țările 
vremelnic ocupate de dușmani un 
puternic avînt.

In acea gigantică încleștare și 
poporul romîn și-a adus contribu
ția la zdrobirea fascismului ger
man prin lupta dusă de forțele 
patriotice populare organizate de 
Partidul Comunist din Romînia, iar 
după victoria insurecției armate 
din august 1944, prin lupta plină 
de jertfe dusă de armata romînă, 
cot la cot cu armata sovietică, pe 
frontul antihitlerist.

După eliberarea de sub jugul 
fascismului, într-o serie de țări oa
menii muncii au înfăptuit victo
rios revoluții populare, a început 
astfel o nouă etapă în mersul o- 
menirii spre socialism.

In Iugoslavia, poporul, 
soarta în propriile mîini, 
cat rănile pricinuite de
de jaful hitlerist, a efectuat pro
funde prefaceri social-economice. 
Iugoslavia s-a transformat dintr-o 
monarhie burghezo-moșierească în- 
tr-un stat socialist federativ, care 
unește într-o familie republicile 
naționale, egale în drepturi, un 
stat în care poporul deține pute
rea . politică, este stăpîn pe mij
loacele de producție, și-și constru
iește viața

luindu-și 
a vinde- 

război și

sa - nouă, socialistă.

nă

(Continuare în pag. 3-a)

Tovarăși deputați,

cordială
' ne-am

de rezis- 
poporului 
Comunist 
cu expe- 
activități 
iugoslavi 
din toate

Primirea i 
tea de care 
partea conducătorilor 
a oamenilor muncii constituie pen
tru noi o expresie vie a sentimen
telor de prietenie pe care 
iugoslav le nutrește față 
porul romîn.

Prin semnarea acordului 
iugoslav cu privire Ia construirea 
în comun a marelui 
getic și de navigație 
de Fier, noi punem 
formării „Cazanelor" 
tr-un izvor bogat de 
trică, de lumină 
folosul ambelor noastre

și ospitalita- 
bucurat din 
iugoslavi și

popotul 
de po-

romîno-

sistem ener- 
de la Porțile 
bazele trans- 
Dunării în- 
energie elec- •

și de forță spre 
popoare.

Tovarăși,

Trăim într-o epocă remarcabilă 
în care socialismul a dobîndit su
perioritatea în raportul de forțe 
pe arena internațională, epoca în 
care preîntîmpinarea unui nou

(Continuare în pag. 4-a)

Brigada condusă de comunis tul David Ioan de la mina Aninoasa se remarcă în permanentă prin 
importante depășiri de plan, o bună calitate la cărbunele extras și întreținerea exemplară a abatajului.

IN CLIȘEU : O parte din membrii brigăzii conduse de cornu nistul David Ioan înainte de intra
rea în subteran.



STEAGUL ROȘU

Lacul Stînișoara
A nins. Crestele Retezatului s-au 

ascuns sub o scânteietoare mantie 
de nea. Printre steiuri vîntul în-

De asemenea, în acest anotimp, 
lipsa razelor calde de soare, a 
vegetației, a adierilor parfumate

ghețat de miazănoapte ridică ju

Diametrul planetei Pluton
La grădina zoologică din Alma- 

Ata, capitala Kazahstanului, pot fi 
văzute niște pl&pumi neobișnuite 
cu oare slnt înveliți... crocodilii.

Confecționate din prelate sau 
pînză de вас, plăpumile s-au do
vedit a fi pe placul acestor vie
țuitoare aduse din țările calde, 
care își petrec liniștite noaptea 
sub ele pentru ca apoi să le pă
răsească deîndată ce razele soare
lui încap să se facă simțite.

----0----

Epidemie în India
Ministerul sănătății al Indiei a 

declarat joi în parlament că apro
ximativ 2 000 de persoane și-au 
pierdut viața în urma epidemiei 
de holeră și variolă declarată în 
statul Orissa din partea de răsărit 
a indiei.

Dacă întrebi pe orice astronom 
care este diametrul planetei Plu
ton, îți răspunde cu siguranță : 
nu mai puțin de 2 500 km. șt nu 
mai mult de 11 000 km.

Cifra precisă nu se cunoaște. 
Cauza este suprafața strălucitoare 
a planetei Pluton, care împiedică 
pe astronomi să facă măsurători 
precise.

cunoașterea dimensiunilor

exacte ale acestei planete este 
foarte importantă.

In căutarea unor soluții, astro
nomii au hotărît ca la măsurarea 
diametrului planetei Pluton să 
ceară „ajutorul" unui alt corp 
ceresc. Anul acesta, Pluton va 
veni în apropierea stelei Paris din 
constelația Orfeu. întunecarea ste
lei de către planetă va permite să 
se măsoare cu o mai mare pre
cizie diametrul planetei Pluton.

5

I
c

din 
în 

An
ei-

dez-
în

Per-

( 
< 
< < 
< 
t 
( 
ț 
(

( 
( 
4

Origina legumelor
Caliciul este originar 

Chile. Spaniolii l-au adus 
Europa pe ia anul 1580. 
toi ne-Auguste Parmentier,
gronom și economist, născut la 
Mondidier, a introdus și 
voltat cultura cărțoiului 
Franța.

Slecla a tost adusă din 
Sia, cicoarea, castravetele
pătlăgelele vinete — din India 
roșiile — din Peru, dovleacul 
din Guineea.

Spanacul și ștevia sini de 
origină asiatică. Pătrunjelul pro
vine din bazinul Mării Medite- 
rane, salata — din Japonia șl 
Asia Mică, gulia și fasolea ~~ 
din America.
Morcovul era cunoscut atlt in 
Europa, cit și în Asia Mied, 
Abisinia, Madeira, Insulele Ca
nare $i Africa de nord.
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CEASUfil
Sini cunoscute ceasurile solare, 

eu apă,, cu nisip, mecanice, elec
trice, atomice. Iată acum și cea
suri chimice. Ele nu indică ora, 
ci asemenea ceasurilor cu nisip 
sînt menite să măsoare un anumit 
interval de timp. Principiul pe ca
re funcționează este foarte sim
plu. Expuse la aer, niște bucățele 
de hîrtie colorată se decolorează 
în intervalul respectiv — minute, 
ore sau zile.

In Europa și America sînt foar
te răspîndite locurile de parcare 
unde se permite staționarea auto
mobilelor contra plată. Urmărirea 
timpului de parcare și perceperea 

I taxei sînt treburi complicate. Chi
mia a rezolvat această problemă. 
Primind plată pentru o oră de sta
ționare, controlorul scoate dintr-un 
plic o etichetă, de culoare verde

CHIMICE
închis. Această etichetă verde a- 
plicată pe parbriz leprezintă per
misul de staționare. Curînd, cu
loarea ei se schimbă, devine verde 
deschis, apoi galbenă, iar după ce 
s-a depășit o oră — albă. Con
trolorul constată astfel dacă tre
buie sau nu să amendeze pe 
automobiliști pentru depășirea du
ratei de parcare.

O asemenea etichetă colorată 
pe ambalajul semifabricatelor ali
mentare și articolelor de cofetărie 
dovedește dacă ele sînt sau nu 
proaspete.

Ceasurile chimice își vor găsi 
aplicarea și într-o serie de procese 
de producție. Astfel, cu ajutorul 
lor se va putea controla interva
lul dintre operații la prelucrarea 
diferitelor piese.

căuș mici volburi 
de zăpadă. Săge- 
tind peste groho
tișuri și prăpăstii, 
caprele negre co
boară spre țăr
muri mai joase. 
Cîteva s-au oprit 
pe marginea lacu
lui Stînișoara. Bo
turile lor însetate 
stîrnesc pe lueiul 
apei largi cereuri 
de argint.

Văzut de la 
Înălțimea vârfului 
Bucura căucul de 
piatră al Stînișoa- 
rei. unul din cele 
82 de căldări gla
ciale ale masivu
lui Retezat, lasă 
în minte o amin
tire de neuitat.

Situat la sud- 
veet de Custura 
mare, lacul Stîni
șoara e ușor de 
vizitat. Scocurile 
de piatră, imensa 
ferestruie a cus
turii, suprafața li
niștită a lacului 
în care se oglin
desc grav și par
că plini de itnpor-

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

MOTIV DE î
Cunoscutul medic pediatru N11 

Feodorovici Filatov (1847—1902) 
era un pasionat amator de șah. In
tr-un timp a încețfot să întîrzie 
zilnic la înapoierea de la spital. 
La reproșurile soției, i-a explicat 
următoarele:

„M-am dus odată să vizitez un 
bolnav și am văzut în casă un e- 

lev în vîrștă de 
13 ani jucînd sin
gur o partidă de 
șah. Ei, i-am apus 
eu, așează piese
le și am să joe cu 
tine. Mă gîndeam 
că am să-l bat

ÎNTÎRZIERE
în sîteva minute și am să plec. 
Dar el m-a făcut mat. A doua zi 
m-a bătut din nou. A treia zi n-am 
mai jucat pe fugă, ci, am venit 
special mai devreme, să joc cu 
toate forțele, dar băiatul m-a făcut 
din nou mat. A patra zi la fel". 
Elevul era viitorul campion mon
dial Alehin.

0.

Glasul munților
aceasta, cîți- 
de știință și 

din Dublin au 
„Cuibul

de miresme de flori este coanpen-

IN CLIȘEU: Vedere asupra lacului Stînișoara.

tanță înălțimi uriașe, priveliștea
îneîntătoare a împrejurimilor răs
plătesc din plin efortul urcușului
pînă aici.

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

sată de frumusețea nesfîrșitelor 
întinderi albe, de strălucirea»; ^dia
mantină a ghețurilor, de mirajul 
coloritului serii în amurg.

„Ceața cape ucide*
Deasupra sudului Angliei s-a 

lăsat o puternică ceață. Din infor
mațiile provenite de la Londra se 
relatează că este vorba de cele
brul „Killer smog" (ceața care u- 
cide), care în iarna trecută a fă
cut peste 100 de victime.

Potrivit agenției UPI. ceața a 
provocat, după unele cifre preli
minare, numeroase victime. Astfel, 
un tren care circula spre stația 
St. James a deraiat, provocînd ră
nirea a zece persoane. La Kingston 
30 de vehicule au provocat o gî- 
tuire a eirculației ciocnindu-se în-

tre ele. Un autocamion a luat foc 
provocînd rănirea a cinci per
soane.

Autoritățile britanice au anulat 
decolările și aterizările avioanelor. 
Numeroase trenuri și-au anulat 
plecările din cauza vtzibili1ț|iții re
duse. Meciul de fotbal diiilre e- 
chipele Tottenham Hotspurs și 
Manchester United a fost amînat, 
iar avionul cu care primul minis
tru al Angliei, Sir Alec Douglas- 
Home, se reîntorcea de la Wa. 
shington nu a putut ateriza, fiind 
îndrumat spre aeroportul de la 
Manchester, unde a aterizat.

Restaurat în anii regimului democrat-popular, см- 
telul medieval al Huntazilor atrage numeroși ex
cursioniști. Amenajat ca muzeu vizitarea sa reînvie 
în minte pagini de glorie dar și de restriște din 
istoria poporului nostru.

IN CLIȘEU: Vedere exterioară a castelului- 
muzeu.

In vara 
va oameni 
muzicologi 
plecat în munții
vulturilor" de lîngă la
cul Killarney, luînd mi 
ei instrumente muzicale 
și magnetofoane. Scopul 
expediției era studierea 
unui fenomen ciudat al

naturii — un put'ernic e- 
cou. După spusele alpi- 
□iștilor șl turiștilor, ecoui 
intensifică sunetul de 100 
de ori, creînd iluzia unui 
cor uriaș. Expediția „mu
zicală" neobișnuită a în
registrat în bune condi
ții pe bandă „glasul 
munților".

Charles Woodcook a înaintat re
cent unui tribunal american o ce
rere de divorț, motivată prin a- 
ceea că la două săptămîni după 
căsătorie (care a avut loc în anul 
1889) soția sa a plecat de acasă

Ѳ R Ț
și nu s-a mai întors. Charles a 
așteptat-o cu răbdare timp de 64 
de ani. In cele din urmă s-a ho
tărît să intenteze divorțul, care a 
fost pronunțat în favoarea sa.

Ce ne facem la iarnă?
E pe șantierul 7 construcții 

o statie de betoane care are 
menirea să prepare betonul 
necesar blocurilor noi ce se 
înalță în Lupeni. Au lucrat 
ei muncitorii de - aici cît a 
fost vara de mare, ba chiar 
și acum toamna, cu multă 
hărnicie, îneît betonierele 
erau mereu ghiftuite cu ci
ment și balast. Prin hăr
nicia lor au contribuit la 
înălțarea multor blocuri.

Clnd știi că ai contribuit 
la asemenea construcții im
punătoare, simți în inimă o 
mare mulțumire. Și totuși 
cei ce contribuie la cons
truirea blocurilor au o ma
ca nemulțumire t Stația lor

ENTÂRII
de betoane are o înfățișare 
jalnică. Descoperită, cu gea
murile sparte și zidurile dă
răpănate se aseamănă mai 
mult cu o clădire pe cale 
de demolare decât cu una 
ce produce material din 
domeniul construcțiilor. Au 
arătat muncitorii conduce
rii șantierului, încă din va
ră care-i situația, mu pri
mit și promisiuni dar nici 
In prezent nu s-a făcut ni
mic. Cum anotimpul frigu
ros bate la ușă, muncitorii 
4» aici s< Întreabă ru. le
gitimă neliniște-

— Co ne face1?, la iar
nă ?

Intr-adevăr ce.

Ufia caldă., alta rece
Frumoase-s toate cartiere

le noi din Valea Jiului dar
parcă nici unul nu se poa
te lua la Întrecere cu cei
din partea dinspre Uve-
zeni a orașului 
Blocuri mari și 
antene moderne.

Petroșani, 
frumoase, 
încălzire

centrală și bineînțeles apă 
caldă și rece, după dorință. 
Pînă aici toate bune și du
pă gustul celui mai preten
țios locatar. Necazul e in
să că pe lîngă lucrurile bu
ne mai slnt și unele „mici" 
neajuamui. Tare-i bun, spre

exemplu, caloriferul însă a- 
tunci cînd dă căldură. Se 
mai întîmplă însă citeodată 
de nu dă de loc de ai impre
sia că au înghețat și cana
lele centralei termice. Sî 
fie' oare cauza lipsa de apă 
care se face simțită une
ori ? Poate da, poate nu. E 
drept că se întîmplă cîte 
odată să nu fie apă rece, 
dar mai des nu-i din acea 
caldă. Așa că se mai întîm
plă și începi să faci baie

Fără
Cînd ies din șut, minerii 

de la Petrila își abat pașii 
pe la chioșcul de ziare de 
lingă drumul de acces spre 
mină. De o vrem» însă fac 
această cale pe ocolite. De 
ce? Fiindcă în fața chioș
cului a apărut o „baricadă". 
Să nu credeți cumva că s-a 
făcut cu intenția de a opri 
pe mineri să-și ridica zia
rele ci din cauza neglijen
ței. Cum, necum, o plat
formă a minei tones a sărit 
de pe șine taman în fața

cu apă caldă, treci apoi pe 
nepusă masă la călirea or
ganismului cu apă rece și 
înainte de a te clăti bine te 
trezești că s-a oprit cu totul. 
Ar mai fi cîteva cuvinte de 
spus și în ceea ce privește 
problema buteliilor de ara
gaz, că deh, la încălzire 
centrală nu prea sînt mașini 
de gătit, precum și cu ilu
minatul. Toate sînt proble
me ce pot fi rezolvate și a- 
tunci nu s-ar servi locata
rilor cartierului una caldă, 
alta rece, ci toate potrivite 
după dorința lor,

s t ă p î n
chioșcului. S-a rugat ea, în 
plînset de roți, să nu fie 
lăsată în ploaie și frig ci să 
fie din nou ridicată pe șine 
și dată în folosință. Rugă
mintea ei a sunat însă în 
van. Se vede treaba că bia
ta platformă e fără stăpîn, 
ori stăpînul e fără răspun
dere față de bunurile pe 
care le are. Pare mai degra
bă valabilă a doua varian
tă.

D. GRIȘAN
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Din munca și viata tinerilor petrileni
S-au născut la Slătioara, lingă 

Pitești. Ca și alții au plecat să 
învețe meserie. Frații Stancu s-au 
făcut cu toții zidari.

Pînă la ei nimeni din familia 
lor n-a părăsit vreodată comuna 
natală. Ei au plecat, atrași de mă
reția construcțiilor despre care au
ziseră. Șantierele așteptau brațe 
puternice, oameni de nădejde. A- 
semenea oameni sînt cei trei frați. 
Marile construcții Doiceșli, Brazi, 
Sîngeorgiu, Luduș, Paroșeni au în 
ele cite o părticică din pricepe
rea și destoinicia celor trei frați.

Au pășit în noua viață cu do
rință caldă de a fi de folos, Iși 
pun toată puterea și priceperea în 
ceea ce fac. Ei luptă mereu nu 
numai pentru mult, dar și pentru 
bun. Toți trei sînt zidari de cate
goria a Vil-a, sînt muncitori des
toinici. In prezent toți trei con
duc cile o echipă de zidari pe șan
tierul energo-construcții de la Pa
roșeni. Echipele lor, alături de alte 
opt, lucrează de zor la construirea 
clădirii ce va adăposti cei de-aJ 
patrulea grup electrogen 
moceniraiei.

Toți trei sînt membri de 
Oamenii care lucrează cu
iîngă meserie învață să trăiască 
în chip nou. Despre ei se vorbește 
cu respect pe șantier. . Și aceasta 
nu-i puțin, in urmă cu un an 
putut fi văzuți intr-un jurnal 
nematograiic. Despre faptele 
au scris mai multe ziare. De 
de zile trăiesc 
tier: munca la

' \ftuite ori 
a arșiței, 
fiecare cite ceva. Vom începe cu 
Florea. Este
scund, iute în mișcări. Acest des
toinic zidar a lucrat la ridicarea 
fabricii de tananți din Pitești. Apoi 
a muncit la Doiceșli, la construc
ția 
șantiere. Din 
martie, îl

Alături

din țață pricepute în a

al ter-

partid, 
ei, pe

în
Și

(Urmare din pag. l-a)
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La o oră 
de dirigenție

Orele de dirigenție se țin cu 
regularitate la clasa a VIII-a de la 
Școala medie serală din Lonea și 
sînt așteptate cu interes de către 
elevi. In cadrul acestor ore se 
prezintă materiale interesante, e- 
ducative, din care elevii au de în
vățat. Pe marginea fiecărui refe
rat expus se poartă discuții, Ia 
care participă majoritatea elevi
lor clasei. Intre cei mai activi e- 
levi care discută la orele de diri- 
genție sînt Ursache
loan, Vință Gheorghe și alții.

Bine organizate de către tova
rășul Păunescu Chirilă, dirigintele 
clasei, aceste ore sînt atractive și 
interesante, contribuind la pregă
tirea multilaterală a elevilor, la e- 
ducarea lor morală și estetică, în 
spiritul patriotismului socialist.

Ion, Utan

MERCA TEODOR 
corespondent

Măsuri pentru
(Urmare din pag. l-a)

Astfel, blocul II din stratul 15 se 
va exploata cu ajutorul unei com
bine de tip 1 K-52-M care se află 
deja în curs de experimentare, în 
panoul I blocul VI de pe stratul 
15 se va introduce un plug static, 
iar pe aceiași strat în blocul VII 
se va folosi un plug dinamic. A- 
ceste utilaje vor intra în func
țiune încă din luna decembrie a 
acestui an. De asemenea, se vor 
extinde armarea metalică. în aba
taje frontale precum și susținerea 
cu grinzi metalice in consolă, 
precum și transportoarele blindate. 
Se vor lua măsuri pentru îmbu
nătățirea presiunii aerului com
primat, se vor introduce recom- 
primatoare de aer compriinat la 
locurile de muncă îndepărtate de 
Stațiile compresoarelor.

urmează să-și 
Roșu Nicolae, 
s-au caliticat 
de el.

oamenii. Pe Stan Marin, Chilă Va- 
sile și Stan Eftimie i-а ajutat să 
devină membri de partid, Pe Jianu 
Nicolae, Mihu Gheorghe și Bahici 
Laszlo i-a caiiiical la locul de 
muncă, in curind vor primi carnete 
de zidari.

Și acum despre Nicolae. Este cel 
mai voinic dintre top. Și el a fost 
cu Florea pe șantiere. A lucrat la 
inceput la ridicarea coșului de fum ’ 
de la termocentrala Doiceșli. Lucrare 
complicată,de mare răspundere. 
Echipa iui se numără printre pu
ținele
„sălta" coșuri de fum. Nicolae a 
lucrat și ia construcția coșului 
de fum de la Sîngeorgiu de Pădu
re, iar apoi la cașul de 100 me
tri de la Paroșeni. Tot aici parti
cipă la construirea turnurilor de 
răcire, Coșul de fum al termocen
tralei de ia Borzești, înalt de 84 
metri l-a ridicat numai ei cu bri
gada sa. Nicolae a pregătit un or
tac să devină candidai de partid, 
pe Sima Eugen. Alții 
întocmească dosarul, 
lordache Gheorghe 
în brigada condusă

Ion este cel mai mic dintre frați. 
Cu toate acestea i se spune „bă- 
trînuT'. De ce ? Pentru că la cei 
37 de ani are deja multe lire în
cărunțite. Și-a urmat frații la Doi- 
cești, apoi la Luduș. La fel ca și 
echipele conduse de frații săi, e- 
chipa lui deține drapelul de evi
dențiată in întrecerea socialistă. 
Ion s-a ocupat de Chiță Aurelian 
ca acesta să devină membru de 
partid. Pe Tiță Alexandru și Szat- 
mari i-a îndrumat să se caiiiice.

Aceștia sint frații Stancu. Șan
tierul, munca cot la cot i-a unit 
și mai mult. Ce vor face in viitor ? 
Vor proceda ca și în at ițea rînduri. 
După terminarea construcției pun 
mistria, tirul cu plumb și hainele 
de luciu în valiză și se mută. Cu 
toată echipa. Se duc să înalțe alte 
izvoare de lumină. Pleacă acolo 
unde este nevoie de zidari des
toinici.

Aninoasa și Dîlja, sînt sarcinile 
cele mai importante ce stau în 
Fața colectivului de aici, la a că
ror rezolvare o contribuție de 
seamă aduc și tinerii. In cursul 
acestui an, în depozitul exploată
rii au fost descărcate peste 7 000 
vagoane de material lemnos, din
tre care mai bine de 2 000 vagoa- 
ne au fost descărcate de brigăzile 
conduse de utemiștii Topîrlan 
Ioan, Abușan loan, Tăian Nicolae, 
Nyarady Tiberiu, lleș loan, Mitra- 
che Gheorghe, Sprincenatu Gheor
ghe și altele.

O activitate stăruitoare au des
fășurat și utemistele Severfi Ma
ria, Corman Paraschiva, Kekeș 
Maria, Becheanu Olivia și altele, 
care au aprovizionat la timp și 
fără reclamațji exploatările minie
re cu comenzile de material lem
nos cerut. Este demn de remarcat 
faptul că tinerii de aici au efec
tuat în acest an peste 200 ore de 
muncă patriotică la stivuirea ma
terialului lemnos. La aceste ac
țiuni au participat cu regularitate 
tinerii Iordăchei loan, Munteanu 
Rozalia, Postu Romică, Rotaru 
Ștefan, Boantă Viorel și multi 
alții.

Fier vechi pentru oțelirii
Mobilizați de organizații® U.T.M., 

tot mai mulți tineri din sectoarele 
minei Petrida participă cu însufle
țire la acțiunea patriotică de co
lectare a fierului vechi. In peri
oada care s-a scurs din anul aces
ta, tinerii exploatării ati strîns 
375 000 kg. fier vechi din subte
ran și de la suprafață. In acest 
fel planul anual de colectare 
fierului vechi a fost realizat 
numai trei trimestre.

La acest succes o contribuție
seamă au adus tinerii din secto
rul VIII dintre сале amintim pe 
utemiștii Cosma Andrei, Ținea Ni
colae, Grădinaru Gheorghe, Bot- 
jen Franoisc, Pastor Augustin, 
Crișan Vasile, Măciucă Vasile.

al 
în

de

FRANC1SC VETRO

După orele de lucru
In aceste zile premergătoare 

iernii, clubul sindicatelor din Pe-

Odată cu venirea zilelor frigu roase, magazinul de 
pentru eopii „Țăndărică" din Petro șani 
un neîntrerupt dute-vino. Micilor, dar 
zătoarele din raioane abia prididesc eă

Clișeul reprezintă un instanța neu

îmbrăcăminte
(unitatea nr. 4) e animat de 

pretențioșilor cumpărători, vîn- 
le satisfacă cerințele, 
din acest magazin.

pregătirea producției аниіиі viitor
In atenția conducerii minei va 

sta realizarea sarcinilor și la cei
lalți indici ai planului. Pentru a 
ne încadra în consumul de lemn 
prevăzut, de 34 m.c. pe mia de 
tone de cărbune, se va extinde 
susținerea metalică în abatajele 
frontale de pe stratele 3, 5, 15, 17, 
18, se va extinde armarea mixtă 
în abatajele cameră din stratele 
3, blocurile II, III și V și în stra
tul 13, blocul VII. De asemenea, 
se vor arma metalic lucrări mi
niere de înaintare pe o lungime 
de 10 000 m.l. Tot în scopul re

de material ' 
bandaje 
armat la

din 
ga-

ur

ducerii consumului 
lemnos, vom folosi 
prefabricate de beton 
leriile de durată.

Conducerea exploatării va 
mări cu perseverență îmbunătăți
rea continuă a calității producției, 
prin întărirea preocupării brigăzi-

lor și a corpului mediu tehnic fată 
de alegerea șistului vizibil, pușca- 
rea selectivă a stratelor cu inter- 
calație precum și prin măsuri me
nite să asigure un iluminat cores
punzător în abataje. Vom urmări, 
de asemenea, îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă și de 
securitate a muncii.

lată principalele măsuri pe caxe 
ie preconizează conducerea minei 
Lupeni pentțu a crea condiții op
rime realizării integrale a sarcini
lor de plan sporite ce ne stau în 
față în anul viitor. Prin înfăptui
rea acestor măsuri și îndeosebi 
prin munca plină de elan a co
lectivului minei, mobilizat de or
ganizațiile de partid, sîntem siguri 
că sarcinile de plan sporite și o- 
biectivele de întrecere care stau 
în fața colectivului exploatării 
noastre vor fi realizate cu succes.

prin grija 
a co-ndu- 

organizate 
con-cursuri 
numeroase

♦

Unitate O. L F. 
bine gospodărită

trila este vizitat de tot mai mulți 
tineri. Ei vin la club să asculte 
o conferință, să joace șah, să îm
prumute cărți. Tot ăici, 
organizațiilor U.T,M. și 
cerii clubului, , au fost 
pentru tineri diferite 
„Cine știe, cîștigă I“,
recenzii de cărți și filme, audiții 
colective, seri literare și alte ac
țiuni. O atenție importantă se a- 
cordă mobilizării unui număr tot 
mai mare de tineri la concursul 
„Iubiți cartea" unde pînă în pre
zent au fost antrenați 486 de ti
neri, dintre care un număr însem
nat au si obținut deja insigna 
de „Prieten al cărții".

O activitate susținută se desfă
șoară și în privința atragerii unui 
număr tot mai mare de tineri în 
formațiile artistice de amatori șl 
in brigăzile de agitație din sec
toarele exploatării. Dintre cei 74 
tineri care participă la aceste ac
tivități o muncă stăruitoare des
fășoară utemiștii Antal Ervin, 
Chivu Dumitru, Haidu Ștefan Ka- 
racsony Elisabeta, Bălăci loan, 
Negreanu Maria și alții care fac 
parte din formațiile artistice ale 
clubului.
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cartierul Brai^ al orașului Lu
peni există o unitate de des
facere a legumelor și fructe
lor, mare și frumoasă. Pentru 
a satisface, în condiții cit mai 
bune cerințele cumpărătorilor, 
tovarășa Radu Elena, gestio
nara magazinului, a creat con
diții ca gospodinele să-și poa
tă alege singure mărfurile do
rite. Pentru 
sînt sortate pe calități șl ex
puse fn așa 
ușor accesibile cumpărătorilor. 
Adăugîndu-se la aceasta cură
țenia exemplară a magazinu
lui, buna Iul aprovizionare, 
nu-i de mirare că gospodinele 
din cartier vin cu multă plă
cere să cumpere de Ia această 
unitate.

LIVIU POPOVICI
Lupeni

aceasta, mărfurile

fel ca ele să fie

PUBLICSTATE

ĂTE NȚI U
O.C.L. Produse Industriale din 

publicul consumator că s-a pus Ia 
gazinele sale de specialitate și cu 
condiții foarte avantajoase pentru 
nenți următoarele articole :

N E !
Petroșani anunță 

vînzare prin ma- 
plata în rate în 
salariații perma-

$i altele. ,
CONDIȚII DE VINZARE

Rata minimă lunară va fi : Pentru cumpărătorii 
cu remunerație lunară netă pînă la 1000 lei, de 75 
lei lunar, pentru salariații cu o remunerație lunară 
netă peste 1000 lei, de 100 lei lunar.

Vizitați magazinele O.C.L. Produse Indu
striale și profitați de condițiile avantajoase 
de plată ce vi se oferă, procurîndu-vă obi
ectele preferate.
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1 decembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 9,30 Pagini 
orchestrale din muzica de estradă, 
11,05 Muzică din operete, 11,30 
Vorbește Moscova I 12,20 Inter- 
preți de muzică ușoară, 13,10 De 
toate pentru toți, 14,00 Melodii 
populare cerute de ; ascultători,
14.30 Muzică vocală și instrumen
tală de compozitori romîni, 14,45 
Transmisiune sportivă, 17,40 Mu
zică de Ion Dumitrescu pentru fil
mul „Muntele Retezat", 13,04 Din 
repertoriul interpreților de muzică 
populară : Alexandru Grozuță și 
Florea Cioacă, 18,30 Versuri de 
dragoste din lirica universală, 
19,00 „Melodii... melodii" — In 
program muzică ușoară de Ion 
Vasilescu, 19,35 Program de ro
manțe, 20,00 Teatru la microfon : 
„îndrăzneala". Adaptare radiofoni
că după ’piesa lui Gh. Vlad, 21.18 . 
Muzică din opere, 21,45 Muzică 
ușoară interpretată de Peppino di 
Capri, 22,25 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II.
tractive, 8,00 
Potpuriuri și
9.30 Muzică
ascultători, 10,00 Melodii populare,
10.30 Revista presei străine, 10,38

Muzică ușoară, 11,00 Transmisiune 
din Studioul de concerte al Radio- 
televiziunii, a concertului orches
trei simfonice și corului Filarmo
nicii de stat „George Enescu", 
13,15 Clntece și jocuri populare, 
13,45 Muzică ușoară interpretată 
de surorile Cossak, 14,15 Duete din 
operete, 15,00 Muzică ușoară ce
rută de ascultători, 17,15 „Glasul 
Africii" — montaj de versuri, 18,00 
„File de calendar" — emisiune 
muzical-literară, 20,05 Muzică de 
dans, 21,45 File de istorie literară: 
Contemporani eu......... O scrisoare
pierdută" de I. L. Caragiale, 22,00 
Muzică de dans.

O

4
1 decembrie 1963

7,35 Mici piese dis- 
Qubul voioșiei, 9,00 
uverturi de estradă, 

din opere cerută de

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Misterele Parisului; REPUBLICA : 
Ultimul tren din Gunn Hill; LIVE- 
ZENI : Start către necunoscut; A- 
NINOASA: Fata cu care eram 
prieten, VULCAN: Concertul mult 
visat; CRIVIDIA ■ Tot aurul din 
lume; LUPENI : Mirajul; BĂRBÂ- 
TENI: Salt spre glorie,- URICANI ■ 

Căpitanii lagunei albastre.
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Ctiv întarea towii ișuluî 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

(Urmare din pag. l-a)

război mondial a devenit posibilă 
datorită profundelor modificări 
petrecute în lumea contemporană, 
și în primul rînd întăririi forțe
lor socialismului și păcii) siste
mul socialist mondial, statele iu
bitoare de pace din Asia, Africa, 
America Latină, clasa muncitoare 
internațională, mișcarea de elibe
rare națională, mișcarea democra
tică pentru pace.

Noi sîntem convinși că în zilele 
noastre tendințele agresive ale 
imperialismului pot fi stăvilite 
prin lupta unită și energică a tu
turor forțelor păcii.

Împotrivirea cercurilor agresive 
reacționare față de cursul spre 
micșoarea încordării în viața in
ternațională și metodele la care 
recurg în acest scop confirmă o 
dată mai mult că popoarele tre
buie să-și mențină neslăbită vigi
lența, să-și intensifice eforturile, 
pentru a face ea în relațiile inter
naționale și în orientarea oameni
lor de stat să prevaleze rațiunea 
și înțelegerea realistă a faptului 
că trebuie făcut totul pentru a e- 
vita un război racheto-nuclear ni
micitor.

Noi considerăm că după înche
ierea Tratatului de la Moscova cu 
privire la interzicerea experiențe
lor nucleare în trei medii trebuie 
depuse eforturi neobosite și per
severente pentru rezolvarea pro
blemelor litigioase pe calea trata
tivelor, pentru lichidarea războiu
lui rece și a cursei înarmărilor, 
deoarece fiecare acord care pro
movează cauza păcii, fiecare ini
țiativă menită să avanseze lucru
rile în această direcție are în îm
prejurările actuale o semnificație 
și o pondere importantă.

Republica Populară Romînă ca 
și celelalte state socialiste acțio
nează în adest spirit pe arena in
ternațională; sprijinind orice pro
punere constructivă, îndreptată 
spre destinderea încordării între 
state.

Noi dăm o înaltă apreciere con
tribuției Iugoslaviei la apărarea

Ședința festivă consacrată sărbătorii naționale 
a pepearelor Iugoslaviei

BELGRAD 29. De la trimișii spe. 
ciali Agerpres, S. Slrujan și P. 
Popa :

Vineri dimineața a avut loc la 
Belgrad în marea sală a Casei 
Sindicatelor o ședință festivă co
mună a Skupștinei Federative a 
R.S.F. Iugoslavia și a Comitetului 
Federativ al Uniunii Socialiste a 
poporului muncitor, consacrată zi
lei republicii. In sală se aflau con
ducători ai R.S.F. Iugoslavia, de
putați, generali și ofițeri ai Ar
matei Populare Iugoslave, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Belgrad.

La ora 10, participanții la șe
dință aplaudă îndeluiîg intrarea în 
sală a membrilor delegației romî- 
ne, în frunte cu tovarășul Gheor- 
qhe Gheorghiu-Dej, care iau parte 
la această ședință, pe tovarășul 
Iosip Broz Tito și pe ceilalți con
ducători iugoslavi. Tovarășii Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej și Iosip Broz 
Tito rășpund cordial aplauzelor 
prelungite și iau loc apoi împreună 
cu tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer și conducătorii iugoslavi în 
primul rînd al sălii.

înainte de începerea ședinței, 
asistența a păstrat un moment de 
reculegere în amintirea celor că- 
zuti pentru eliberarea Iugoslaviei.

Deschizînd ședința festivă Ed
vard Kardeli, președintele Skupști
nei Federative, a declarat : „La a- 
ceastă festivitate consacrată eelei 
de-a 20-a aniversări a nașterii 
Republicii noastre Socialiste parti
cipă și membrii delegației de stat 
a Republicii Populare Romîne, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Tovarășe și tovarăși, permite- 
ti-mi ca în numele dv. al tuturor, 
să salut cu sordialitate pe oaspe 
tii noștri romîni, pe șeful delega
ției Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și pe 

păeii, eforturilor ei pentru rezol
varea problemelor internaționale 
In schimburile de vederi pe care 
le-am avut cu conducătorii iugo 
slavi am constatat cu satisfacție 
că în principalele probleme inter
naționale : coexistența pașnică a 
țărilor eu sisteme sociale diferite, 
dezarmarea generală și totală, li
chidarea completă a sistemului co
lonial, reglementarea pașnică a 
problemei germane, între guvernele 
țărilor noastre există un acord 
deplin. Ambele noastre state ac
ționează pentru transformarea Bal. 
cânilor într-o zonă denuclearizată. 
o zonă a bunei conviețuiri, a păcii 
și înțelegerii între popoare.

Țara noastră dezvoltă colabora
rea economică, cooperarea și întra
jutorarea tovărășească eu țările 
socialiste în interesul avîntului ei 
economic și al întăririi sistemu
lui mondial socialist în ansamblu 
Totodată, lărgește schimburile e 
conomîce cu toate țările și consi 
deră că desfășurarea nestinghert- 
tă, fără discriminări, a comerțului 
internațional constituie una din 
cele mai eficiente căi de îmbună 
tățire a relațiilor și atmosferei in 
ternaționale.

Tovarăși deputați,

In zilele noastre, socialismul a 
devenit o realitate pe uriașe în
tinderi ale globului pămîntesc, 
ideile marxism-leninismului au că
pătat un imens prestigiu în lume 
Cauza păcii, democrației și pro
gresului social este de neînvins.

La această memorabilă aniver
sare, poporul romîn împărtășește 
din toată inima bucuria poporului 
iugoslav și îi urează noi succese 
în lupta pentru prosperitatea pa
triei sale, pentru marea cauză a 
socialismului și păcii.

Trăiască și să se întărească con
tinuu prietenia dintre poporul ro
mîn și popoarele Jugoslaviei.

Trăiască și înflorească Republi
ca Socialistă Federativă Iugo
slavia.

Vă mulțumesc din inimă, dragi 
tovarăși, pentru răbdarea cu care 
ați ascultat cuvîntul nostru.

ceilalți membri ai delegației. Ne 
bucurăm cu toții că tovarășul Dej 
și membrii delegației sînt alături 
de noi la sărbătorirea celei mal 
însemnate date din istoria revolu
ției noastre și a statului socialist. 
Sîntem convinși că vizita lor în 
Iugoslavia va constitui un stimu
lent puternic pentru dezvoltarea 
pe mai departe a colaborării prie 
tenești dintre cele două țari ale 
noastre.

Primit cu aplauze puternice șl 
îndelungate, a luat cuvîntul tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Cuvîntarea sa a fost subliniată în 
repetate rînduri de aplauze pre
lungite.

Luînd din nou cuvîntul, Edvard 
Kardeli a spus : „Mulțumesc tova
rășului Dej pentru cuvintele fru
moase pe care ni le-a adresat nouă 
popoarelor noastre, oamenilor mun 
cii de la noi. Sînt convins că ex 
prim dorința dv. a tuturor, dacă 
rog pe tovarășul Dej să transmită

Vizita la Muzeul Armatei Populare și la Expoziția 
„închisoarea — școala revoluționarilor"

BELGRAD 29. De la trimișii 
speciali Agerpres S. Strujan și P. 
Popa I

Vineri după-amiază, membrii 
delegației de stat a R. P. Romîne 
conduse de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au vizitat Muzeul 
militar al Armatei Populare și Ex
poziția „închisoarea — școala re
voluționarilor". Oaspeții au fost 
însoțiți de Miloș Minici, vicepre
ședinte al Vece! Executive Fede
rative, Mirko Tepavaț, adjunct al 
secretarului de stat pentru aface
rile externe, Arso Milatovici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bu
curești, dr. Serghie Makiedo, șeful 
protocolului Seeretariatului de 
Stat pentru afacerile externe, ge-

Mesajul președintelui S. ti. A. 
L. Johnson

WASHINGTON 29 (Agerpres). 
Cu prilejul „Zilei Recunoștinței", 

care se sărbătorește anual în 
S.U.A., președintele Lyndon John
son a adresat poporului american 
un mesaj radiotelevizat.

După cum relatează Buletinul de 
știri al Casei Albe — președintele 
Johnson, referindu-se la situația 
politică internă din S.U.A., a de
clarat, printre altele, că ceea ce 
dorește cel mai mult pentru viilor 
este „excluderea urii din cuvintele 
noastre și a răutății din inimile 
noastre, zăgăzuirea izvorului otră
vit de ură, intoleranță și fanatism, 
apărarea unității noastre, la nord, 
la sud, la est și la vest, grăbirea 
zilei cînd ura de rasă, religie și re
giune nu va mai exista și a zilei 
cînd marile noastre energii, pute

------------©------------

Pe marginea evenimentelor din Dallas
■ PARIS 29 (Agerpres).

„F.B.I.-ul este în prezent con
vins că cel puțin doi oameni se 
aflau vinerea trecută la ora 12,30 
în încăperea de la etajul al șase
lea de unde s-a tras în președin
tele Kennedy..." relatează cores- 
pondentul din Dallas al ziarului 
francez „Paris Presse Intransi- 
geant". Corespondentul adaugă ca 
F.B.I. a putut stabili aceasta exa 
minînd un film realizat de un ma- 
rinar al flotei americane la fața 
locului , cîteva clipe după asasina-
re. Pe acest film se observă cu
claritate la fereastra de unde a
tras asasinul nu una, ci două si
luete.

☆

NEW YORK 29 (Agerpres).
Ziarul „Dallas News" relatează 

că anchetatorii au descoperit că 
Oswald, presupusul asasin al pre-

poporului romîn urarea noastră 
caldă pentru succese pe mai de 
parte în construcția socialistă, In 
crearea condițiilor pentru un viitor 
cit mai fericit al poporului romîn"

S-a trecut apoi la ordinea de zl 
a ședinței. Mialko Todorovici, vi
cepreședinte al Skupștinei Federa
tive a prezentat raportul despre 
importanța celei de-a doua se
siuni a Vecei antifasciste de eli
berare Națională a Iugoslaviei, de 
la care s-au împlinit la 29 noiem 
brie 20 de ani.

El a trecut pe larg în revistă 
etapele mai importante ale lupte! 
popoarelor iugoslave împotriva 
cotropitorilor fasciști, arătînd con
dițiile în care s-a născut puterea 
nouă populară în Iugoslavia și a 
prezentat în continuare succesele 
obținute de popoarele Iugoslaviei 
în construcția socialismului, în 
lupta pentru pace, cit și perspec
tivele de viitor ale dezvoltării Iu
goslaviei.

neral maior Petar Badici, precum 
și de Milian Neoricici, președin
tele Skupștinei orășenești Belgrad.

La intrarea în Muzeul militar 
oaspeții romîni au fost întîmpinați 
de directorul muzeului, colonelul 
Idriz Cervan, care a prezentat 
principalele exponate ale muzeu
lui.

In continuare, oaspeții romîni 
aii vizitat expoziția „închisoarea 
— școala revoluționarilor", deschi
să recent de Muzeul Revoluției 
Popoarelor Iugoslaviei. Directorul 
acestui muzeu, Milorad Paniei- 
Surep a dat membrilor delegației 
romîne explicații cu privire la nu
meroasele exponate. 

rea de stăpînire și spiritul nostru 
se vor elibera de poverile pe ca
re le-am purtat atît de mult timp". 
El a cerut poporului american „să 
se consacre cu o nouă vigoare 
idealurilor americane".

L. Johnson a cerut poporului a- 
merican „să se roage pentru a se 
înlătura din țară orice nedreptate, 
intoleranță sau opresiune față de 
oricare din cetățenii americani, in
diferent de culoarea pielii lor...".

După ce a adus un omagiu me
moriei fostului președinte John 
Kennedy, Lyndon Johnson a anun
țat că principalul centru al S.U.A. 
pentru experimentarea și lansarea 
de dispozitive în spațiul cosmic, 
Cape Canaveral din Florida, se va 
numi pe viitor Cape Kennedy.

ședintelui Kennedy, și Ruby, uci
gașul lui, au fost în trecut vecini. 
Ziarul adaugă că agenți ai poli
ției au dezvăluit că un om a că
rei descriere corespunde celei a 
lui Oswald a ocupat o cameră 
lîngă casa lui Ruby. „Aceasta ar 
putea constitui cheia misterului", 
ar fi declarat ziarului unul din 
anchetatori.

илы (oi fl lansate noi ladtete оиіиііоміи
MOSCOVA 29 (Agerpres).
In legătură cu lărgirea progra

mului de cercetări științifice, pen
tru explorarea continuă a spațiu
lui cosmic, agenția TASS este îm
puternicită să comunice că în in
tervalul 2 decembrie 1963 — 25

Regiunea nr. 1

Latitudine nordică Longitudine vestică
10 grade 25' 170 grade ЗГ
11 grade 42’ 167 grade 52'
9 grade 14' 166 grade 42’
8 grade 00‘ 169 grade 21'

Regiunea nr. 2
Latitudine nordică Longitudine estică

35 grade 20' 173 grade 40'
33 grade 02' 175 grade 40'
32 grade 02' 173 grade 52'
34 grade 20' 171 grade 52‘

In scopul asigurării securității 
navigației și zborurilor avioanelor 
în cursul lansărilor de rachete 
purtătoare în regiunea Oceanului 
Pacific, guvernul Uniunii Sovietice 
solicită guvernele țărilor, ale căror 
nave și avioane se pot afla în cursul 
intervalului de timp sus-menționat 
în apropierea regiunilor de cădere

Parlamentul spaniol a adoptat legea 
privind autonomia Guineei spaniole

MADRID 29 (Agerpres).
După cum anunță coresponden

tul din Madrid al agenției Asso
ciated Press, Cortesul spaniol 
(parlamentul) a adoptat joi o lege 
care prevede autonomia Guineei 
Spaniole, începînd de la 1 ianua
rie 1964.

Potrivit legii Cortesului, (elabo
rată după binecunoscutele metode 
de înșelare a opiniei publice), Gui
neea spaniolă va avea de la 1 ia
nuarie 1964 o Adunare Generală 
și un Consiliu guvernamental, ai 
căror membri vor fi localnici de 
origine spaniolă. In baza acestei 
legii guvernul spaniol va numi în 
Guineea spaniolă un comisar ge
neral care să răspundă de ordi
nea publică și să coordoneze ad
ministrația locală. Agenția Asso
ciated Press subliniază că în atri
buțiile comisarului general intră și 
comanda forțelor militare ale Gui
neei Spaniole, precum și dreptul 
de a suspenda hotărîrile Consiliu

113 de ani de la nașterea 
iul f. Ensels

MOSCOVA 29 (Agerpres).
Cu prilejul aniversării a 143 ani 

de la nașterea lui Friedrich En
gels, la Institutul de Marxism-Le
ninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. 
a avut loc o sesiune științifică 
La sesiune au fost prezentate două 
rapoarte: „Elaborarea de cătpe
Marx și Engels a tezelor-program 
ale Partidului Comunist din Ger
mania în revoluția din anii 1848— 
1849" și „însemnătatea istorică a 
luptei lui Friedrich Engels pentru 
o poziție justă a partidelor socia
liste în problemele războiului șl 
păcii în ultimul deceniu al secolu
lui al XIX-lea.

- = © = -

Sesiunea Consiliului 
Mondial al Păcii

VARȘOVIA 29 (Agerpres).
La 28 noiembrie s-a deschis la 

Varșovia Sesiunea ordinară a Con
siliului Mondial al Păcii, la care 
participă 450 de delegați reprezen- 
tînd toate continentele. Delegația 
Comitetului național pentru apăra
rea păcii din R. P. Romînă este 
condusă de acad. Mihail Ralea, 
președintele Comitetului. In șe
dința de deschidere a fost prezen
tat raportul „Lupta pentru prStn 
tîmpinarea pericolului unui război 
termonuclear și pentru dezarmare 
generală".

ianuarie 1964 în Uniunea Sovieti- 
că vor fi lansate noi variante per
fecționate de rachete purtătoare 
pentru obiecte cosmice în două re
giuni ale Oceanului Pacific, 
ginite de următoarele соопізд* : 

a penultimelor trepte ale rachete
lor purtătoare, să ceară autorită
ților de resort să dea căpitanilor 
navelor și comandanților avioane
lor instrucțiuni de a nu intra în 
zonele maritime și aeriene din O- 
ceanul Pacific, mărginite de coor
donatele sus-menționate.

o----------

lui Guvernamental guinez, dacă va 
considera că aceste hotărîri „nu 
sînt de competența consiliului sau 
silit contrare ordinei publice".

Deși, sub presiunea mișcării de 
eliberare locală autoritățile spa
niole au fost silite să acorde au
tonomie Guineei Spaniole, totuși 
funcțiile atribuite comisarului ge
neral limitează caracterul acestei 
autonomii.

☆

Guineea spaniolă, situată pe 
coasta de vest a Africii este for
mată din teritoriile Rio Muni și 
insula Fernando Po, avînd o supra
față de 28 000 km pătrați și o popu
lație de 246 000 de locuitori. Prin
cipalele bogății ale Guineei Spa
niole — cacao și cafea, precum și 
pădurile întinse de lemn de ma- 
hon, abanos și condory, se află 
în mîinile colonialiștilor spanioli 
începînd din anul 1778, cînd aceste 
teritorii au fost subjugate.
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