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îndeplinirea planului pe 1963

O condifie eseiafiiilĂ 
pentru noi succese in 1964

Colectivele de muncitori, tehni
cieni și ingineri ale exploatărilor 
miniere, uzinelor, întreprinderilor 
si șantierelor Văii Jiului vor în
cheia cu succese deosebite în 
muncă anul 1963. Majoritatea u- 
oităților noastre economice și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile de 
plan. Astfel, în cele 11 luni din 
1963 s-au obținut peste plan 
125 000 tone cărbune, 15 559 000 
ItWh energie electrică, 9 200 kg. 
fire de mătase, 6 275 tone calcar 
metalurgic, 2 034 m.c. cherestea 
rSșinoasă și foioasă. La depășirea 
planului producției de cărbune ati 
contribuit toate colectivele exploa
tărilor miniere și mai ales minele 
Lupeni, Uricani și Petrila. Spori
rea producției globale s-a reali
zat, în cea mai тате parte, pe 
seama creșterii productivității mun
cii. In cele 11 luni ale anului pe 
C.C.V.J. a fost realizată o produc
tivitate de 1,236 tone de cărbune 

> pe post față de 1,207 tone pe post 
prevăzut. Rezultate bune au fost 
Obținute și în direcția îmbunătă
țirii calității produselor și reali
zării de economii. Sectoarele III 
și VII Lupeni, I Uricani și secto
rul de investiții de la mina Pe
trila, precum și U.R.U.M.P., ter
mocentrala Paroșeni și-au îndepli
nit sarcinile de plan pe 1963, iar 
unitățile C.C.V.J. și-au realizat 
angajamentul anual privind spori
rea producției de cărbune. Reali
zările obținute se datoresc în ma- 
.> măsură activității politice șl 
organizatorice susținute desfășura
te de organizațiile de partid, 
preocupării lor pentru realizarea 
ritmică a planului de producție si 

, la toți indicii.
Succesele obținute sînt Insem-
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Succese
ale cooperatorilor

Colectivul cooperativei „Jiul" 
din Pe'-oșaai a raportat încă în 
luna trecută realizarea planului a- 
nual la producția globală.

Cele mai bune rezultat; le-au 
obținut colectivele secțiilor croito
ria bărbați nr. 8 (resppnsabil 
Neamțu Gheorghe), bijuterie (res
ponsabil Tănase Gheorghe) și cis- 
măria nr. 1 din complexul de de
servire Petroșani.

De curînd au fost puse în func
țiune încă 5 noi unități de deser 
vire a populați ai. In cartierele Di
mitrov și Livezeni s-au deschis 
unități de croitorie. La fel s-au des
chis un atelier de tîmplărie, o 
secție de confecționat mături și 
o secție pentru tăierea de geamuri 
ș: confacționarea de rame.

M. BARA
—=©=-

ÎN EXCURSIE
Azi a plecat într-o excursie de 

3 zi.e prin O.N.T. Carpați un grup 
de 41 muncitori și tehnicieni de la 
seciorul VIII al minei Lupeni. Prin
tre participanții la excursie se nu ■ 
mără muncitorii Mătlsărean Mir
cea, Chuda Mihai, Kir Andr;i, Mă- 
tăsărean Hie, Chinezu Viorel, Mol
nar Ludovic, ing. Făgurel Gheor- 
gh;, tehnicianul Crijela Carol .și 
alții. Ei vor face o vizită prin țară 
pe ruta Alba-Iulia, Sibiu, Brașov, 
Sinaia, Doftana, București Pitești 
Craiova, Petroșani. In cursul aces
tei excursii, vor fi vizitate muzeul 
Brukenthal din Sibiu, muzeul Dof
tana și muzee din Capitală.

Zii sie trecute a plecat intr-o 
excursie la șantierul hidrocentra
lei „16 Februarie" de la Argsș șt 
un grup de studenți de la Institu
tul de mine Petroșani. 

nate. Pentru a fi însă pe deplin 
la nivelul sarcinilor puse de partid 
este necesar ca la fiecare exploa
tare, uzină, întreprindere, pe fie
care șantier să se organizeze te
meinic ■ munca, să se ia măsurile 
tehnico-organizatorice și politice 
cele mai adecvate încît toate co
lectivele de muncă, fără excepție,, 
să-și îndeplinească și să-și depă
șească pînă la sfîrșitul anului 
sarcinile de plan. Or, în această 
direcție în unele unități lucrurile 
nu stau prea bine. Un număr de 
8 sectoare miniere — Lj^și III de 
la mina Lonea, III de la mina A- 
ninoasa, II și III de la mina Vul
can, II și IV В de la mina Lupeni 
Si sectorul II de la mina Uricani 
— nu și-au realizat sarcinile, a- 
vînd un minus de peste 22 000 
tone de cărbune. Pentru scoaterea 
sectoarelor și brigăzilor de sub 
plan, organele și organizațiile de 
partid, conducerile tehnico-adml- 
nlstrative ale exploatărilor minie
re trebuie să stabilească măsuri 
corespunzătoare, mai ales pentru 
îmbunătățirea aprovizionării cu 
materiale și a asistentei tehnice 
la fiecare Ioc de muncă.

. Este rămasă în urmă în privin
ța realizării ritmice a sarcinilor 
de plan și întreprinderea Fores
tieră Petroșani. Nerealizarea sar
cinilor de plan Ia -1. F. se dato ■ 
rește mai multor cauze, printre ca
re șl unor greutăți întîmpinate de 
întreprindere ca urmare a lipsei 
de oameni cu o calificare cores
punzătoare, a mijloacelor de trans
port necesare etc. In același timp, 
în activitatea întreprinderii au e- 
xistat și unele deficiențe de ordin 
organizatoric: conducerea I. F. nu 
a luat măsuri pentru crearea de 
brigăzi complexe în exploatări, nu 
a asigurat condiții optime de lu
cru muncitorilor forestieri. Rezul
tatele obținute în ultimul timp a- 
rată că colectivul întreprinderii 
depune eforturi susținute pentru 
a îndeplini integral sarcinile de 
plan. Este însă necesar ca orga
nizația de partid, conducerea în
treprinderii să ia măsuri cores
punzătoare pentru ca sarcinile de 
plan să fie realizate de către toate 
sectoarele întreprinderii. O deose
bită atenție va trebui să se acorde 
creării de stocuri de lemn în a- 
propierea rampelor de încărcare 
pentru ca și în anotimpul frigu
ros să se poată livra cantitățile 
planificate.

Sarcini importante stau, pînă la 
încheierea anului, și în fața co
lectivelor , de pe șantierele de 
construcții industriale și social- 
culturale. Constructorii au predat

(Continuare în pag. 3-a)

In cursul acestui an în orașul Petrila au fost date în lolosința minerilor 5 blocuri noi cu aproape 150 de apartamente. In anul 1964 
aici se vor construi alte 300 apartamente. IN CLIȘEU : Vedere din noul cartier.

Comunistul Alb Emil este unul dintre cei mai apreciați mecanici 
auto de la autobaza S.T.R.A. Petroșani.

IN CLIȘEU : Mecanicul Alb Emil (stingă) luor-înd la reparația 
unei cutii de viteză de autocamion împreună cu șoferul Szocs Adalbert.
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PE ȘANTIERE

Finisajele inlerioaie — pe primi plan
Decembrie — ultima lună a anu

lui. In aceste zile, pe șantierele de 
construcții se desfășoară o activi
tate intensă pentru încheierea lu
crărilor ds finisaj și darea în fo
losință a noilor blocuri.

Intr-un stadiu avansat cu lucră
rile de finisare se află mai ales 
blocurile В 3, В 6 cu 80 aparta
mente din Lupeni, blocul C 3 cu 
30 apartamente din Petroșani 
și blocurile D — E cu 50 a- 
partamente din Petrila : în total 
160 apartamente care pot fi pre
date la începutul săptămînii vii
toare. Către mijlocul lunii decem
brie, mai pot fi predate blocurile 
В 5 și G avînd 80 da apartamente 
la Lupeni, blocul 9 la Vulcan, ce
lelalte blocuri urtnîndu-și rîndul 
pînă la sfîrșitul lunii.

Una din condițiile necesare pen
tru ca lucrările de finisaj interior 
pe șantiere să se poată efectua 
'feste închiderea completă a blocu
rilor, asigurarea căldurii pentru 
uscarea pereților. Din păcate, î.a 
ziua de 2 decembrie, unele blocuri, 
ca В 5, В 6, В 3.din Lupeni, nu 
aveau căldură de loc, ceea ce a

• Dezbaterile din Comitetul 
nr. 3 asupra proiectului de 
rezoluție inițiat de R. P- 
Romînă

• Interviul acordat de Ben 
Bella ziarului „Le Peuple"

• Atmosfera de teroare și 
represiune din sudul S.U.A.

făcut ca umezeala să răzbească prin 
pereți, deterîorînd în unele camere 
zugrăveala proaspăt făcută, ceea ce 
necesită remedieri și deci chel
tuieli suplimentare. La alte blocuri, 
ca de pildă, blocul 10 Vulcan, în
că nu s-a reușit închiderea comple
tă a clădirii, pentru ca interiorul 
să ss usuce în bune condiții.

Gerul aspru din ultimele zile, a 
dus pe toate șantierele la oprirea 
lucrărilor de finisaj exterior. Din 
această cauză zidarii de fațade au 
fost retrași la lucrări interioare. 
Este: necesar însă, ca acesta efec
tive să fie repartizate mimai la 
cele mai urgente finisaje,- pentru ca 
să dea ajutor echipelor care în 
prezent pregătesc blocurile pentru 
recepție. Numai în felul acesta se 
poate urgenta finisajul la blocurile 
care urmează a fi predat; pînă Ia 
sfîrșitul anului.

O cerință importantă este și re
distribuirea efectivelor între șan
tiere; La .Petrila, de pildă, prin 
predarea bmcurile se eliberează

MIHAI ȘTEFAN

(Continuare în pag. 3-a)

[IIPLUHUL AIIUALІІИІИІІ
Sectorul V L onea
Crește mereu numărul sectoare

lor miniere care raportează îne»- 
plinirea înainte de termfen a sar
cinilor anuale de plan. La ini.ia 
Lonea, primul sector care și-a în 
deplinit planul anual de produc
ție este sectorul V. Acesta a ra
portat îndeplinirea sarcinilor anua
le de plan cu o lună mai devrems. 
In cele 11 luni, din abatajele a- 
cestui sector au fost extrase pes
te plan 11 966 tone de cărbune, 
productivitatea muncii a fost de
pășită în medie cu 250 kg. de 
cărbune pe post, iar la prețul de 
cost pe 10 luni s-au obținut еел- 
nomii în valoare de 676 000 lei.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de brigada lui Dancui 
Moiss care a extras peste plan 
6 543 tone de cărbune. Succes; de 
seamă au obținut și brigăzile con
duse de Petric Simion și Farkaș 
Ioan. De la data îndeplinirii pla
nului anual minerii sectorului V 
Lonea au extras 1 662 tone de căr
bune.

Sectoral I В Цирепі
Minerii din Lupeni au sărbăto

rit ieri un nou succîs : sectorul I 
E a îndeplinit sarcinii; de plan a- 
nuaie la extracția de cărbune coc- 
sificabil. Acesta este al doilea sec
tor productiv — și al treilea so
cotind și investițiile — de la mina 
Lupeni care și-a realizat sarcinile 
anuale de plan cu mult înainte de 
termen

In perioada trecută din acest an, 
harnicul colectiv al sectorului I В 
Lupeni a dat peste plan 10 600 tone 
cărbune cocsificabil pe baza creș
terii randamentului cu 184 kg. căr
bune pe post și a realizat economii 
la prețul de cost în valoare de 

.128 000 lei. S-au evidențiat brigă
zile de mineri ale lui Băcanu -Să"- 
va cu 5 200 tone cărbune pește 
plan, Ciuciu Andrei cu 2 000 tone 
Cărbune în plus și cele de la pre
gătiri ale lui Kooș Ladislau, Mar
ton Dionisie și Dumbravă Ghsor- 
ghe care au executat lucrări de 
bună calitate.

Secția de reparații 
electrice Vulcan

Printre colectivele care rapor
tează îndeplinirea sarcinilor de 
plan anuale înainte de termen se 
numără și cel a. S.R.E. Vulcan. 
Colectivul de aici — alcătuit' în 
majoritate din tineret — execută 
reparații la motoare și echipamen
te electrice pentru exploatările 
carbonifere. Muncind cu însufle
țire, acest colectiv harnic a rsușit 
să realizeze pînă acum sarcinile de 
plan anuale în proporție de 104 
la sută, iar planul unităților con
venționale în proporție de 108 la 
sută, terminînd astfel sarcinile de 
plan anuale cu o lună de zile 
înainte da termen.

B. DUMITRESCU 
corespondent



STEASUL R®SUVITRINA DE
Concurs de... autografe ?
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Erupția continuă
Erupția vulcanică submarină din 

largul arhipelagului Vestmannaey- 
jar, la sud de Islanda, de pe ur
ma căreia s-a născut o insulă 
nouă, continuă. Un asemenea fe
nomen nu a mai avut loc în a- 
ceastă parte a lumii de 200 de 
ani. Insula măsoară de pe acum 
700—800 metri lungime, 70—100 
metri lățime și cca. 100 metri 
time.

La 14 noiembrie, cînd a 
put erupția, craterul se afla 
distanță de aproximativ 150 me
tri de suprafața mării.

Istoria cunoaște și 
similare, in 1883, după 
explozii dezastruoase, 
Krakatoa (situat în oceanul Paci
fic, între Japonia și 
dispărut complet In 
munte de 800 metri 
prăpastie marină de
După 40 de ani de acalmie vulca
nul și-a reluat activitatea pe fun
dul apei, împroșcînd: din nou lavă, 
pietre și noroi. A luat astfel naș
tere o insulă din materie vulca
nică, care a primit numele de 
Anak Krakatoa (copilul lui Kra
katoa).
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cartierul Sohodol din Paro- 
autori de preocupări îndoiel- 
(probabil cu domiciliul în a- 
cartier) au lăsat pe fațada 
blocuri de pe strada princi- 
urmele unui adevărat con- 
murat de autografe.

s-au і?ся-
curs

Imitînd pe cei care 
lit cu pseudonime ca „Marinera", 
„Jan, e bine l“, „Lvly", „O la-la' 
etc. (pseudonime care pe lingă 
altele, dezvăluie și lipsa de carac
ter a celor care și le-au însușit/ 
cîțiva copii... și-au arătat și ei 
talentul la desen.

Din păcate formele bizare cwe 
apar acum zilnic pe pereți nu de
ranjează comitetele de blocuri. 
Faptul că nici comitetul de car
tier nu i-a măsuri pentru a curma 

g răul este curios și... regretabil. 
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peni au ajuns în stație cu însem
nate întlrzieri.

Mai mult de cît atit pe lingă 
lipsutile semnalate, în vagoanele 
de clasa a 11-a vîntul și frigul 
bîntuie ca la ele acasă. Ciudat 
iei de a răspunde la o cerere cu 
totul și cu totul întemeiată. Nu ?

Și in orașul Cluj se dau în folosință noi blocuri de locuințe, 
biniile simple și îndrăznețe ale blocului de locuințe din Piața Mihaî 
Viteazu aduc frumusețe nouă vechiului oraș de pe malurile Someșului.

intre anii 1959—1961, în regiunea Cluj, s-au dai în folosință 
4391 de apartamente.

Sticla termogenă
Inginerii din Leningrad au ob

ținut o sticlă termogenă care, în 
afară de faptul că lasă să treacă 
razele de lumină, încălzește încă
perile. Ea va constitui o mare 
lesnire pentru locuitorii din 

' giunile polare.
I Această sticlă 
un strat incolor, 
de electricitate, 
prin acest strat
rent electric, pentru ca sticla 
șe transforme într-un adevărat 
diator.

Anul viitor, în orașul Konstan
tinovka din Ueraina va începe 
construirea primei linii în flux 
continuu din U.R.S.S. pentru pro
ducția de sticlă termogenă.
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Cerere și răspuns
Ca răspuns la ceretea călători

lor ce fac zilnic naveta Petro
șani—Lupe ni de a se lua măsuri 
pentru îmbunătățirea curățeniei și 
iluminatului în vagoane, stația, 
GJi.R. Petroșani a începui si nu 
mai respecte acum nici regulari
tatea circulației. In zilele de 28 
noiembrie, 1 șî 4 decembrie, de 
exemplu, trenurile cursă și trenu
rile personale cu destinația bu-

Deși am intrat în anotimpul fri
guros, pe străzile Grafit, Detașa
ment și Anton Pan din Іліреіг; 
Calea Vulcan și Gării din fscroni 
și pe unele străzi mărginașe din 
cartierele Livezeni și Dimitrov din 
Petroșani In fiecare zi se desfă
șoară intens? exerciții moto. Cel 
ce învață să conducă motocicle
ta fac pînă seara tîrziu diferite 
exerciții perturbi nd liniștea Și o- 
dlhaa locatarilor.

Este inexplicabil de ce sectoțiș- 
tii care răspund de ordinea du 
blică pe aceste străzi tolerează a- 
semenea abateri de la disciplina 
cetățenească.

A. NICULESCU
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Din cauza dezvoltării mai rapide 
/ a copiilor, în zilele noastre și fe

nomenul de schimbare a vocii 
(mutația vocii) se manifestă mai 
devreme decît Ia începutul secolu
lui. Medicii vienezi au examinat

eă 
eu 
în-

POVESTIRI
și înălțimea
măsura înălțimea 
cu ajutorul baro-

întrebă profesorul de

— Cum poți 
unui zgîrie-nori 
mdrului ?
fizică pe unul dintre elevii săi.

— Foarte simplu. Va trebui să 
coborîm de pe acoperiș barometrul 
cu ajutorul unei sfori, pînă la tro
tuar, iar apoi să măsurăm sfoara.

s
'<bdată. Einstein 
trenul. Simțind că-i 
se îndreptă spre 
rant, Luînd de pe masă lista cu 
meniul, savantul începu să-și caute 
ochelarii. Negăsindu-i, el rugă pe 
ospătarul ce trecea pe lingă el 
să-i eitească tare lista respectivă.

c u z ă
călătorea eu 

este foame, 
vagonul-restau-

Ospătarul, cu adîncă compătimire, 
privi la omul cărunt și spuse:

— Scuzațî-mă, îmi pare foarte 
rău, dar nici eu nu știu să citesc.

I Turistică
Un grup de turiști ajunseră în 

cele din urmă pe vîrful unui mun
te, cînd deodată se auzi o voce 
entuziasmată >

— Priviți ce minunat se Întinde 
valea de jos t O adevărată în- 
cîntare.

— Dar, interveni un altul, 
ce ai mai urcat pînă atei, 
putut s-o vezi și de jos.

vocea a 640 de copii atît din punct 
de vedere al vorbirii, cît și a cîn- 
tului.

Cu această ocazie s-a stabilit 
schimbarea vocii se face acum 
2—3 ani mai devreme decît la
ceputul veacului, deci pe la vîrsta 
de 10 ani. (înainte începea la 12-13 
ani și se termina la 17 ani). Azi 
chiar copii de 9 ani cauzează u- 
neori necazuri dirijorilor de coruri 
de copii, din cauza schimbării 
bruște a vocii — mai ales la bă
ieți.

Fenomenul acesta se datorește 
dezvoltării mai accelerate a copi
ilor de azi, datorită condițiUer de 
viață.
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*4 L E I s P
La Constanța, pa teritoriul anti

cului Tomis, s-a descoperit un joc 
necunoscut. in inorinîntul unui 
copil s-au găsit peste 100 de piese 
mici — cele mai mari de mări- 
mec unei scobitori care sînt lu
crate di.r os șlefuit și incrustate 
cu divsrse figuri geometrice. U- 
nele din aceste piese se pot ușor 
coinD'na între ele pentru a torn a 
alte figuri. ?

☆

Carnea vegetală, așa sînt nu
mite ciupercile. Din analizele e- 
fectuate s-a constatat că 2,5 kg. 
de ciuperci egalează eu co asuma
rea unui kilogram de carne de 
vacă, 842 de grame de ciuperci cu 
un kilogram de fr.-g. proaspeți, 
iai 575 grame ciuperci cu un ki
logram de pătlăgele roșii. Aceste 
plante sînt bogate în albumin©, 
hidiați de carbon, acizi organici 
și diverse săruri mineral ?. valoa 
rea lor nutritivă datorîndu-se fap
tului că ele conțin zaharuri. giu- 
coză, grăsimi și vitamine A.B.C. 
și D. Cercetările mai recente au 
descoperit că din ciupercile de 
gunoi se poate scoate urr antibio-

tic mai puternic dscît penicili
na.

☆

alte o- 
Tolstoi, 

de scri- 
colțurile

Ii. Moscova, pe strada Lev Tols
toi la nr. 21, se află casa în care 
marele scriitor a locuit între anii 
1882—1901. Aici, printre 
biecte personale ale lui 
s=f păstrează circa 50 000 
sori primite din toate
lumii. Intr-ила din camera se gă
sește o față de masă pe care oame
ni de seamă ca : Repin, Scriabin, 
Rubinstein, Rahmaninov, precum 
și scriitori celebri, care îl vizitau 
pe scriitor se iscăleau cu cretă, 
una din fiicei a romancierului bro
dind apoi cu mătase num ale lor.

&
La Cîmpina, în muzeul „Nicolae 

Grigorescu" se află un album 
conceput de scriitorul Alecșandru 
Vlahuță. Acest album cuprinde 
fotografiile a 266 de tablouri ale 
marelui nostru pictor, cu un text 
î i limba franceză. Ps baza acestui 
album, cercetătorii muzeului 
pornit la căutarea
care le erau necunoscute.

ȘTIAȚI CA...
• Aproximativ 2000 dintre 

teoriții care cad pe pămînt în 
care an sînt de mărimea unui
de mazăre sau chiar mai mare ? 
Aceasta, fără să se ia în consi
derație bolizii uriași care pot a- 
junge uneori pînă la zeci de tone 
greutate, dar care cad foarte rar.

• Cel mai mare meteorit care 
s-a găsit este meteoritul de fier 
din Goba (Africa) care cîhtărește 
60 de tone ?

• In afara căderilor intermiten
te obișnuite sînt patru perioade 
în fiecare an cînd Pămîntul e 
bombardat cu o adevărată grin
dină de meteoriți ? Aceasta se 
întîmplă regulat între 10 și .15 
august, la 19 octombrie, la: 14 
iembrie și la 12 decembrie. In 
nopțile clare meteoriții pot fi vă- 
zuți și cu ochiul liber.

• Printre „grindinile de meteo
riți", cea mai cunoscută în isto
rie prin mărimea sa excepțională 
a fost în 1803, cînd în apropierea 
orașului 
distanță 
ximativ 
unii cu 
kg. Altă „grădină" rămasă 
lebră a fost înregistrată la 27 no
iembrie 1872 cînd cu mijloacele 
rudimentare de pe vremea acea 

>— s-au putut număra, peste 30 000 
de bolizi în 6 ore.

• Cel 
noastră 
t883. la 
și Cluj, 
rimat în 
bucată din aceasta

L'Aigle din Franța pe o 
de II km. au căzut apro- 
200 de bolizi, dintre care 

o greutate de peste 10 
„grădină" rămasă ce-

medi- 
Galleria 
baedilor 
virulenți 

poate su-
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BACILI DIGERATI

4 Sculptura
— Cum ati reușit, maestre, 

faceți această figură minunată, 
tnebă odată un vizitator pe un 
numit sculptor.

— Am tras-o dintr-un bloc 
marmură, răspunse sculptorul.

— Dar de unde ați știut că 
ee află acolo ?

© adevărată curiozitate 
cală o constituie insecta 
Melloneila, care rezistă 1 
tuberculozei, ori eît de 
ar fi ei. Această insectă 
porta o doză de bacili ai tuber
culozei echivaltad cu 200 000 de 
ori doza mortală pentru oobai. 
Bacilii injectați sînt în întregime 
„digerați" în 5 pînă la 7 zile.
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imbătnnuă 
ani, cetățuia din 
clișeu străjuiește 
parcă orașul de la 
poalele Tîmpei. 
Zilnic ea este 
cercetată de multi 
vizitatori. Brașo
vul are însă mul
te „cetăți" noi 
„vizitate" de mii 
și mii de oameni. 
Ei sînt de fapt 
„ostașii" acestor 
cetăți, de unde 
pornesc mii de 
mașini și tractoa
re. Slnt „cetățui" 
ale industriei 
noastre socialiste.

mai mare bolid din țara 
a căzut Ia 3 februarie 
Mociu, intre Tîrgu Mures 
Deși în cădere s-a sfă- , 
peste 100 000 de părți, o 

a rămas în
treagă în greutate de peste 35 kg.

• Greutatea Pămîntului crește în 
fiecare zi. Aceasta se datorește 
meteoriților, care trecînd prin at
mosferă, ajung pînă la scoarța te
restră, meteoriți «are în general 
nu-s mai mari de gămălia unui 
ac și a căror cădere nu poate fi 
sesizată decît cu aparate speciale.

Fazani în incubator
Ferma avicolă din Baku a exe

cutat o comandă puțin obișnuită. 
Societatea azerbaidjană pentru 
protecția naturii i-a încredințat 
cîteva zeci de ouă de fazan pen
tru a fi clocite în incubator. Puii 
obținuți din aceste ouă au fost 
transportați și lăsați în libertate 
în pădurile rezervației din Kîzîla- 
gacî.

Fazanul este vînatul preferat 
mai ales în regiunea de vegeta
ție semi-acvatică a văilor din 
Caucaz, considerată patria acestei 
păsări. De cîtva timp se constată 
o scădere a numărului fazanilor. 
In consecință s-a creat o crescă
torie pe malurile rîului Kura. Pri
mele 200 de păsări crescute aici 
au fost lăsate în libertate în Dă- 
durile din împrejurimi. Pentru 
viftor se prevede o producție a- '. 
nuală de 1 000 fazani.
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miniere
fi studiate amănunțit 
de către ua colectiv 
împreună cu ș afii

de la mina Vulcan etc

Colectivul I.C.M.M. Petroșani a 
obținut în acest an succese însem
nate. Pînă la sfîrșilul trimestrului 
III a.c. s-a realizat o producție e- 
gaJă cu cea obținută în cursul 
anului 1962. Productivitatea mun
cii, începînd cu trimestrul II, a 
fost mareu depășită. In perioada 
care s-a scurs de la începutul a- 
nului au fost terminate și predate 
exploatărilor miniere din Valea 
Jiului un număr de 23 lucrări in
dustriale. Printre acestea se au- 
mără : instalațiile de săpara de Ia 
puțul auxiliar nr. 1 Dîlja și puțul 
sud Aninoasa, canalizarea pîrîului 
Crlvidia ds ,a Vulcan, magazie de 
materiale

Pînă la finele anului vor mai fi 
terminate încă 10 lucrări indus
triale miniere importante ca : Sta 
tlă de securitate minieră Petroșani, 
bazinela de la puțul 11 și mașina 
de extracție la puțul 7 vast, am
bele la Vulcan, instalația da teri- 
coane la Petrila și altele. La buna 
desfășurare a muncii și în special 
la predarea la timp a lucrărilor 
prevăzute a contribuit în mare mă
sură folosirea intensă a utilaje
lor cu care a fost dotată între
prind ar ea. In acest an numărul uti
lajelor pe șantierele întreprinderii 
a crescut. Sînt folosite din plia 
utilaje grele de mare capacitate 
ca : 3 escavatoare, 3 buldozere, un 
escav alor cu echipament d > dragli- 
nâ, două tractoare Kirov. întreprin
derea a fost dotată, de asemenea 
cu aparate de sudură, mașini de 
găurit, betoniere, polizoare. Uti
lajele grele au fost folosite în 
cea mai mare măsură la lucrări 
de tarasamante. Із acest an au fost 
executate lucrări de terasamente cu 
un volum de 60 000 m.c. La înde
plinirea ritmică a planului de lu
crări a contribuit în același timp 
buna organizare a muncii, aplica
rea la unele șantiere a sistemului 
de lucru în lanț.

In anul viitor colectivul I.C.M.M. 
Petroșani are de exacutat un vo
lum de lucrări mai шаг г cu 50 la 
sută decît cel prevăzut pentru 
1963. Pentru realizarea acestui, vo
lum sporit de lucrări s-au luat mă
suri încă de pe acum. S-a întoc
mit un plai de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice care cuprinde elemen
te de
Uzarea 
Printre

primite vor 
și din timp 
de ingineri, 
șantierelor și ai loturilor. Se vor
lua măsuri pentru aprovizionarea 
cu încă 600 m.p. de schelă me
talică. Mai trebuie amintit că se 
vor folosi pentru prima oară, la 
lucrările industriale miniera din 
Valea Jiului, cofraje glisante care 
vor servi la construi; ea turnului 
puțului da la Lonea înslt «le 52 m. 
In turnul acestui puț va fi montată 
o mașină de extracție în greutate 
rie circa 200 toae

Rezultatele obținute In acest an, 
măsurile ce se vor lua încă de 
pe acum, îmbunătățirea organizării 
muncii și folosirea pe scară mai 
largă a utilajelor de înaltă pro
ductivitate pe șantierele I.C.M.M. 
Petroșani, constituie garanția că 
pianul de lucrări la construcțiile 
industriale miniere din Valsa Jiu
lui va fi îndeplinit In mod ritmic.

TURNĂ DUMITRU 
inginer șef adjunct I.C.MM.

Ieeroni 
volun- 
vor e- 
aceestă

par- 
Ilie, 
pro- 
apoi 
con-
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№ І9Ы
Zi/lele trecute, a avut loc adu

narea țăranilor din comuna 
pentru votarea contribuției 

' tare și a lucrărilor ce se 
xecuta pe anul 1964 din 
contribuție.

Adunarea a fost deschisă de 
către tov. Matei Ilie, președintele 
sfatului popular al comunei. Apoi 
au urmat discuții la oare au 
ticipat Lup Victor, Rădoi 
Burlec Ion și alții. S-au făcut 
puneri multe și valoroase 
s-a luat hotărîrea de a se
strui o magazie de lemne la școala 
generală de 8 ani din comună 
precum și cu privire la strîngerea 
materialelor în vederea construi
rii unui cămin cu 200 locuri.

Aceste construcții vor fi exe
cutate din suma de 23000 lei afla
tă la BJt.P.R. — filiala Petroșani 
— și din suma de 11985 lei vo
tată pe anul 1964.

CORNEA DUMITRU 
vicepreședinte al sfatului popular 

Iscroni

Lichidarea rămînerii în urmă - 
în atenția conducerii sectorului

ce lipsuri s-au manifestat

făcut o mai judicioasă 
a brigăzilor pe locuri 
în fruntea brigăzilor 

urmă au fost numiți

Pentru a recupera rămtnerea în 
urmă din lunile trecute, conduce
rea sectorului II de la E. M. Lo
nea a luat în luna noiembrie o 
serie de măsuri tehnico-organiza- 
torice. S-a 
repartizare 
de muncă, 
rămase în
mineri cu experiență, iar pe stra
tul V s-au reprofilat unele lucrări 
mai vechi. Pentru buna aprovizio
nare a locurilor de muncă au fost 
repartizați cite 
fiecare schimb 
dus în abataje 
stîlpi tubulari 
viteza de 
etc.

Datorită 
cărbunelui
care înainte era strangulată zde 
întregi de anumite lucrări de pre
gătire, la scoaterea șpițurilor de 
sub coperiș nu se mai întîmpină 
acum 
lucru 
două 
care 
vității
colectiv a rezultatelor obținute de 
fiecare schimb.

In 
neri 
gadă

doi 
in parte, 
armarea 

(ceea ce
avansare în

lemnari pe 
s-a intro- 
mixtă cu 
a sporit 
cărbune)

extrageriicontinuității 
din abatajele frontale,

seamă ce vor asigura rea
la timp a sarcinilor de plan, 
acestea se numără: dota- 
încă cîteva tractoare Klrovrea cu

cu remorci și a unei platforme pe 
pneuri pentru transportul pieselor 
grele; întocmirea de grafice de 
execuție pentru fiecare lucrare / 
defalcarea planului lunar pe fie
care formație de lucru. In același

greutăți, iar fronturile de 
avansează ritmic cu cîte 
fîșii pe zi. O metodă bună 
duce la îmbunătățirea acti- 
in sector este discutarea în

aceste discuții, maiștrii mi
oare răspund de cite o bri- 
arată felul în «are aceasta a

timp utilajele grele vor fi folosite 
în două schimburi. Documentațiile

-- ©--- 
Finisajele interioare
— pe primul plan
\ (Urmare din pag. l-a)

zugravi, parch atari, mozaicari, în 
timp ce șantierul Vulcan are ne
voie urgentă de asemenea munci
tori. Același lucru și în ce pri
vește- materialele de instalații, de 
care șantierul Vulcan duce, de a- 
samenea, lipsă.

Concentrîndu-și torțele pe exe
cutarea finisajelor interioare, fă- 
cîndu-se o atentă redistribuire in
tre șantiere a efectivelor și mate
rialelor disponibile, organizînd lu
crul — îndeosebi la instalații, par- 
chetare și mozaicare — pe schit»- 
buri și urgentînd la maximum ul
timele operații, de remediere și 
curățenie, colectivele șantierelor 
au posibilitatea să realizeze sarci
na de dare î-a folosință a blocuri- 
'.ot prevăzute. Pentru aceasta însă, 
constructorii sa depună toate stră
duințele, șă nu uite că decembrie 
ește ultimă lună a anului și pînă 
la încheierea Іці trebuii realizate 
integral sarcinile de date in folo
sință a noilor blocuri I

ReaftzSsiie ifldastfîei noastre ușoare
Colectivele întreprinderilor in

dustriei ușoare au livrat comerțu
lui peste plan în cele ii luni care 
Bu trecut din acest an pire» ini- 
lioane m.p. de diferite țesături, 
mai mult de 2 milioane tricotaje, 
700 000 perechi de încălțăminte cu 
fete din 
loare de

De la 
introduse
articole noi din fire de bumbac.

piele și confecții în va- 
circa 113 milioane lei, 
începutul anului au fost 
in fabricație aproape 200

4 000 modele de tricotaje și confec-. 
ții, 2 400 modele de încălțăminte.

Măsurile luate pentru extindereaj 
tehnicii noi, pentru mai buna fo
losire a utilajelor, ridicarea califi
cării lucrărilor rjin întreprinderi auj 
asigurat îmbunătățirea calității la' 
numeroase produse și sporirea con-, 
tinuă a productivității muncii. Fa-| 
ță de 11 luni ale anului trecut,! 
productivitatea muncii în industria! 
ușoară a crescut cu 9,3 la sută, ;

Penfpu iubitorii de drumeții 
și sporturi de iarnă

lucrat, 
și ce măsuTi trebuie luate pentru 
înlăturarea lor.

Un bun exemplu în această di
recție îl constituie maistrul mâner 
Andraș Mihai, artificierul Nagy E- 
meric și șeful de brigadă Baciu 
Ioan. Bine pregătiți profesional, ei 
nu-și precupețesc eforturile pen
tru promovarea a tot ce e bun și 
util in sector.

Aceste măsuri cît și activitatea 
oamenilor a făcut ca în luna no
iembrie, sectorul să-și depășească 
sarcinile de plan, iar lucrările de 
pregătire să fie realizate în pro
porție de 158 Ia sută, 
astfel 6 largă linie de 
tru lunile următoare.

creindu-se 
front pen-

ȘTEFANNAGY
corespondent

— .  .дм. ы

Cabanele din munți sint gata 
să primească pe iubitorii de dru
meții și sporturi de iarnă,

La Padiș, în munții Bihorului, 
la Mestecăniș în munții Moldovei 
ei vor găsi noi cabane, iar la sta
țiunea Stina de Vale, localitate 
Situată la o altitudine de peste 
1200 m. un hotel modern cu mai 
mult de 200 locuri. Sus pe Seme
nic s-a construit un bufet-restau- 
rant cu o sală de reuniuni, iar la 
stația de sosire a telefericului de 
aici o clădire de primire a drume
ților.

De asemenea, numeroase clădiri 
pentru excursioniști printre care 
cele de la punctele turistice Vadul 
Crișului, Căsoaie, din regiunea Cri- 
șana, Voinea și Giuvala în regiu
nea Argeș, precum și multe altele 
din munții Moldovei au fost refă
cute și reutilate, astfel îneît ele a- 
sigură acum condiții optime de ca
zare. Alte cabane cum sint cele 
de la Brădișor, regiunea Banat și 
Scropoasa, regiunea Ploiești, și-au 
instalat încălzire centrală.

Pentru ca accesul la cabane să 
se facă în bune condiții, pe nume
roase trasee spre Stina de Vale,

vîrful Omul, vîrful Dichilul, 
Piatra Arsă, Babele, Caraiman, au 
fost construite noi drumuri și re- 
amenajate cele existente. Pe toate 
traseele turistice s-au revizuit șl > 
completat marcajele. Pentru schiori 
s-au pregătit noi pîrtii. 

pe timpul iernii, 
parcurge distanța 
și Vîrful cu Dor,

De aseme- 
teiefericul 

dintre cota 
precum și

nea,
care
1 500
cel care duce pe Semenic vot func
ționa fără întrerupere,

Excursioniștii vor găsi în toate 
cabanele cărți noi apărute, jocuri 
distractive, aparate de radio etc. 

(AgerpresJ .

In sppijinul minepilop
Duminica trecută 

muncitorii de la ga
terele I și II din Lo- 
nea au întreprins o 
acțiune pentru încăr
carea in autocamioa
ne și vagoane C.F.F. 
a 300 m.c. eherestea 
de rașinoase pentru 
exploatarea mineră 
Lonea. Cu acest pri
lej s-au evidențiat

muncitorii Balog Ni- 
colae, 
loan, 
son,

Dumitrescu 
Găldău Sam- 

Tonderea Ale
xandru, Tomițolu
Constantin, maistrul 
Ilie Dumitru, precum 
și alți salariați din 
sectorul mixt fores
tier Lonea, care de 
fiecare dată răspund

cu însuflețire la che
mările

Tot 
«tită, 
pescu 
Petru, 
stantin 
dor au
dură trei podețe de 
pe traseul căii ferate 
forestiere.

colectivului, 
duminica tre- 

muncitorii Po- 
Ioan, Florea 
Barbu Con- 

și Hîrcă Teo- 
podit eu seîn-

O condifîe esențială pentru noi succese în 1964
(Urmare din pag. l-a)

în acest an lucrări industriale în 
valoare de peste 128000 000 lei, 
peste 1000 de apartamente, două 
școli, instalația de centralizare 
electro-dinamică la stația C.F.R. 
Petroșani. Cu toate acestea, acti
vitatea unor șantiere de construc
ții nu s-a ridicat la nivelul sar
cinilor prevăzute. Rămlneri în 
urmă s-au înregistrat la lucrările 
de suprafață pe șantierele I.C.M.M. 
și mai ales Ia lucrările de defi
nitivare de la mina Dîlja, la lu
crările de adlncire a • puțurilor 
sud, I Piscu și nr, 6 de ]a mina 
Aninoasa.

Ca urmare a preocupării orga
nelor locale de partid și de stat, 
șantierele de construcții social- 
culturale au avut în acest an 
condiții cu mult mai bune față de 
anii trecuți pentru a face față 
sarcinilor de plan. Au avut asi
gurate fronturile de lucru nece
sare, au fost mai bine aprovizio
nate. Aceasta le-a creat condiții 
să-și realizeze sarcinile la zi, iar 
pînă la sfîrșitui anului să predea 
toate obiectivele planificate pe 
1963. Iq acest scop pe toate șan
tierele și mai ales pe eai de la

Vulcan, trebuie concentrate toate 
torțele pentru ca obiectivele în 
construcție să fie realizate în 
termenul prevăzut. De asemenea, 
mai sint multe de făcut pe șan
tiere în privința îmbunătățirii ca
lității lucrărilor, mai ales la fi
nisajul interior, la montarea in
stalațiilor sanitare, la amenajările 
pe verticală, precum și în privin
ța reducerii prețului de cost pe 
apartament. Iată sarcinile pentru 
îndeplinirea cărora trebuie să mi
liteze activ toate organizațiile de 
partid și de masă, toate conduce
rile tehnico-administrative de pe 
șantiere,

ІП anul 1964 ne stau în față 
sarcini și mai mari. Conferințele 
și adunările generale de dări de 
seamă și alegeri ale organizațiilor 
de partid au stabilit obiective mo
bilizatoare pentru fiecare colectiv. 
Îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
sporite de plan pe 1964 și a an
gajamentelor de întrecere stabili
te depinde în mare măsură de în
deplinirea integrală a sarcinilor 
de plan pe acest an și de reali

zarea, încă din acest trimestru, a 
ufaor indicatori prevăzuți pentru 
anul viitor.

De aceea este necesar ca încă

din luna decembrie a.- c. organi
zațiile de partid, conducerile teh
nico-administrative eă pună în 
centrul preocupărilor lor realiza
rea cu perseverență a prevederi
lor din planul M.T.O., a măsuri
lor politico-organizatorice menite 
șă asigure realizarea integrală a 
sarcinilor de plan pe 1963, atin
gerea indicilor prevăzuți pe 1964 
încă din acest an. In această pri
vință în toate unitățile eeonomice 
există condiții optime.

Urmărind crearea condițiilor 
pentru îndeplinirea planului eco
nomic pe 1964, organele și orga
nizațiile de partid sînt chemate 
să ridice la un nivel și mai înalt 
întreaga lor activitate politică și 
organizatorică, să îmbunătățească 
munca educativă de masă, să o 
îndrepte spre sarcinile practice 
pe oare le ridică procesul de pro
ducție. Prin întărirea rolului lor 
în conducerea activității economi
ce, printr-o muncă politică susți
nută, organizațiile de partid vor 
mobiliza oamenii muncii la înde
plinirea și încheierea eu succes a 
anului în curs și vor crea astfel 
premisele necesare realizării inte
grale a sarcinilor da plan pe a- 
aul 1964.

УіЬлѵуѵЛй I ]
ч/ытт

8 decembrie
PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 

presei centrale, 8,30 Teatru la mi* 
crofon pentru copii, 9,30 Valsuri, 
11,05 Muzică din operete romî- 
nești, 11,30 Vorbește Moscova! 
12,20 Interpret! de muzică ușoară, 
13,10 De toate pentru toți, 14,00 
Din cele mai îndrăgite melodii 
populare, 14,45 Transmisiune spor
tivă, 16,35 Pagini alese din muzi
ca de operetă, 18,09 Noi înregis
trări de muzică populară, 18,30 
Federico Garoia Lorca — Profil 
liric, 19,00 „Melodii... melodii" — 
emisiune de muzică ușoară romî- 
nească, 19,35 Romanțe interpreta
te de Angela Moldovan și Nîcolae 
Florei, 20,00 Teatru la microfon. 
Premiera : „Bulevardul Leningra
dului" de I. Stok, 2t,45 Muzică u- 
șoară interpretată de formația Los 
Paraguayos, 22,25 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,00 Clubul vo
ioșiei, 9,00 Răsfoind albumul me
lodiilor de estradă, 9,30 Muzică 
din opere cerută de ascultători. 
10,00 Melodii populare, 10,30 Re
vista presei străine, 11,00 Trans
misiune din Studioul de concerte 
al Radioteieviziunii, a concertului 
corului și orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George E- 
nescu" și corului de copii al Pa
latului pionierilor, 13,45 Muzică 
ușoară interpretată de Constantin 
Drăghici, 14,15 La microfon: Sa
tira și umorul, І5.0О Muzică u- 
șoară cerută de ascultători, 15,30 
Din spectacolele teatrelor noastre 
muzicale, 17,15 Medalion: „250 de 
ani de la nașterea poetului Saiat- 
Nova", 18,30 Muzică ușoară de 
compozitori ronnîni, 19,30 . Pagini 
alese din muzica de operă, 20,05 
Muzică de dans, 21,45 File de is
torie literară. Calendar literar pe 
luna decembrie, 22,00 Muzică de 
dans.

-------©
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8 decembrie

PETROȘANI — Republica: Prin
tre oameni buni ; 7 Noiembrie i
Mărul discordiei; PETRU. A: Ma
rele drum ,- LIVEZENI : învierea ; 
BĂREĂTENI: Start către necunos
cut ,- LUPENI; Povestea anilor în
flăcărați ; URI CÂNI I Gerul n-are 
gratii.
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sesiunea adunării generale a o.n.u

Dezbaterile din Comitetul 
de rezoluție inițiat

nr. 3 asupra proiectului 
de R. P Romină

Interviul acordat de Ben Bella 
ziarului „Le Peuple"

care să fie 
în educarea 
conțin sntele

un ghid impor- 
tineretului din 
lumii. Am dori 
în cursul aces-

reprezentanta 
delegația 
delegații 

document 
importan-

NEW YORK 6. Trimisul special 
Agerpres, C. Alexandroaia trans
mite :

In Comitetul numărul trei al A- 
dunării Generale au continuat la 5 
decembrie dezbaterile asupra pro
iectului de declarație, inițiat de 
R.P. Romînă, intitulat : „Măsuri
pentru promovarea în lîndurile ti
neretului a idealurilor păcii, res
pectului reciproc C înțelegerii în
tre popoare".

Luînd cuvîntul,
Mauritaniei a arătat că 
sa se alătură celorlalte 
care au sprijinit acest 
și au subliniat marea lui
tă. Dacă vom reuși să promovăm 
în rîndurile tineretului idealurile 
cuprinse în acest proiect de de
clarație, în viitor va dispare spec
trul războiului.

Reprezentantul Senegalului, după 
ее a felicitat călduros delegația 
R.P. Romîne pentru inițiativa sa, 
a spus: Delegația mea, acordă o 
mare importanță acestei probleme 
tocmai pentru că sîntem convinși 
că numai o astfel de educație a ti
nerei generații va contribui la a- 
sigurarea păcii. A sosit timpul să 
prezentăm lumii o asemenea decla-

rație 
tant 
toate 
să codificăm chiar
tei sesiuni principiile unei asemenea 
declarații. Sprijinim acest document 
întrucît ideile conținute în el sînt 
universal valabile.

Reprezentantul R.S. Cehoslovace 
a arătat că principals conținute în 
proiectul de declarație emană din 
Carta O.N.U., declarația pentru e- 
liberarea țărilor și popoarelor co
loniale, declarația drepturilor omu
lui și din alte documente impor
tante internaționale.

Guvernul R.S. Cehoslovace, a 
spus vorbitorul, salută orice iniția
tivă care duce la promovarea pă
cii și apărarea ei. Noi facem to
tul pentru a promova în rîndurilo

tineretului cehoslovac ideile prie
teniei, respectului reciproc și în
țelegerii între popoare.

- Educarea tineretului intr-un spi
rit nou a arătat delegatul R.S.S. 
Bieloruse este una' dintre cele mai 
urgente probleme, întrucît de a- 
ceastă educație depinde viitorul 
omenirii. El și-a exprimat speran
ța că comitetul va trece în 
la votarea proiectului de 
rație.

Reprezentantul Argentinei
clarat că delegația sa urmărește 
cu deosebit interes dezbaterile pe 
marginea proiectului de declarație 
și că Argentina 
portantă ideilor 
document.

Au mai luat
Indiei și republicii Costa Rica.

curînd 
decla-

a de-

acordă o
cuprinse

mare im-
în acest

cuvîntul delegații

O

Atmosfera de teroare
și represiune din sudul S.U.A.

american „ Worker “ —

—=O

Adoptarea declarației cu privire 
la explorarea și folosirea 

spațiului cosmic
NEW YORK 6 (Agerpres).
La ședința din după-amiaza zi

lei de 5 decembrie. Comitetul Po
litic al Adunării Generale a O.N.U, 
a adoptat fără vot, prin aclamații, 
proiectul unei declarații de princi
pii juridice care trebuie să călău
zească statele în explorarea și 
folosirea spațiului cosmic. Scopul 
declarației este să contribuie la 
dezvoltarea unei largi colaborări 
internaționale atît în privința as
pectelor științifice cît și juridice ale 
explorării și folosirii spațiului 
cosmic în scopuri pașnice. Auto
rii declarației pornesc de la fap
tul că colaborarea în acest do
meniu va contribui la o mai bună 
înțelegere reciprocă și la întărirea 
relațiilor de prietenie între state și 
popoare.

Proiectul acestei declarații a fost 
prezentat de Comitetul O.N.U. pen
tru folosirea spațiului cosmic în 
scopuri pașnice.

☆

NEW YORK 6 (Agerpres).
Adunarea Generală a O.N.U. a 

adoptat rezoluția cu privire la 
situația socială mondială și rezo
luția care prevede elaborarea u- 
nei declarații referitoare Ia lichi
darea tuturor formelor de discri
minare față de femei.

Adunarea Generală a adoptat, 
de asemenea, șapte alte rezoluții 
în diferite probleme sociale și re
feritoare la drepturile omului.

S. u. A.

ALGER 6 (Agerpres).
Președintele Algeriei, Ben Bel

la, a acordat ziarului „Le Peuple’1 
un interviu. Printre sarcinile ime 
diate el a menționat necesitatea 
„lărgirii bazei revoluționare" și 
„consolidarea partidului F.L.N.".

El a subliniat importanța Congre
sului Frontului de eliberare na
țională din Algeria ce urmează să 
se întrunească în maximum 4 luni. 
A reamintit, apoi, că a fost creată 
o comisie pentru pregătirea con
gresului, că aceasta și-a începui

lucrările și a stabilit deja unele 
probleme ce vor trebui studiate.

Răspunzînd unei întrebări, Ben 
Bella a afirmat' că, prin asenti
mentul ce și l-a dat la crearea și 
la stabilirea componenței comisiei 
de organizare a congresului, colo
nelul Mohand Ou El Hadj, cunos
cut pentru participarea la acțiunile 
dizidenților din Kabvlia, „a înde
plinit un act pozitiv". Președintele 
algerian a subliniat, însă, că nu 
recunoaște nici o altă organizație 
sau partid în afară de F.L.N.

-----------©----------

Grațierea unor participant! la comploturile 
antiguvernamentale din Siria

■

DAMASC 6 (Agerpres).
Ministrul informațiilor al Siriei 

Samy el-Joundi, a făcut o decla
rație în care a anunțat că potrivit 
unor decrete ale Consiliului națio
nal al comandamentului revoluției, 
pedeapsa cu moartea pronunțată 
împotriva principalilor organizatori 
ai tentativei de lovitură de stat 
din 18 iulie 1963, a fost comutată. 
In felul acesta, colonelul Allouan

Aref Al-Maari au fost 
„izolarea 

u-

— Un articol publicat în ziarul
NEW YORK 6 (Agerpres).
Ziarul american „Worker" a pu

blicat articolul lui Michael New
berry, care, citind exemple con
crete, descrie atmosfera de teroare 
și represiune care domnește îa 
sudul S.U.A. Dovezile convingă
toare de ațîțare Ia violență din 
partea organizațiilor paramilitare 
de dreapta din sudul țării, teroarea 
bins organizată, precum și ura, al 
cărei ascuțiș este îndreptat îm
potriva instituțiilor 'noastre demo
cratice, scrie Newberry, au fost 
ignorate prea mult timp sau nu 
au primit riposta cuvenită.

Elementele de dreapta, continuă 
autorul aricolului, au creat un sis
tem de teroare bine organizat. 
Există multe suts de detașamente 
militarizate care numără în rîn
durile lor, potrivit calculelor celor 
mai modeste,în total 25 000 de oa
meni din rîndul celor de dreapta 
și toți sînt î-iarmați. Potrivit u- 
nor date mai 
lor ar putea să 
oameni. Lideri de 
te au făcut apel

Iată cîteva exemple de ațrțare 
fățișă :

Șeful suprem al Ku-Klux-KIan- 
ului, Robert Shelton, a declarat la 
p adunare a kukluxklaniștilor din 
'diferite state ale sudului, care a 
avut loc Ia ©rbany (statul Georgia) 
acum un an că „pentru ca Kn- 
Klux-Kanul să obțină victoria este 
nevoie de „vărsare de sînge''.

Organizația „Nacirema" 
„american" citit invers) 
iun corp „de elită" dintre 
„exploziilor cu bombe",
cursul ultimilor cîțiva ani, potrivit' 
datelor poliției, au pus la cale 138 
de explozii în 11 state din sud.

„KillI" („UcideI") — ziarul

exacte, numărul 
atingă 50 000 de 
dreapta de frun- 
la teroare.

ditat 
can 
nazist america.i) a publicat un arti
col redacțional despre „marea în
semnătate a asasinatelor” și a re
comandat „albilor să ia sabia în 
mînă" și „să omoara I să omoa 
rel".

„Societatea John Birch", pri.a in
termediul organului său, „Ameri
can Opinion”, a difuzat scrisori în 
care se arată că „arma de foc per
sonală ascunsă, este arsenalul vic
toriei definitive".

Aceia care au ațîțat Ia asasinarea 
președintelui Kennedy nu au fost 
încă prinși, scrie Newberry. Da
că judecăm după relatările presei 
despre graba stranie cu care po
liția din Dallas, în scopul auto
apărării „a încheiat" dosarul, re
iese că adevăratele forțe care au 
stat în spatele asasinării preșe
dintelui nu au fost prinse la locul 
crimei. Ele nu au fost interogate. 
Ele nu
măcar nu sînt căutate.

de partidul naționalist ameri- 
(care s-a scindat' de partidul

au fost acuzate. Ele nici

„Diemism
LONDRA 6 (Agerpres).
Presa internațională continuă să 

comenteze situația creată în Viet
namul de sud după înlăturarea re
gimului lui Ngo Dinh Diem. In 
tr-un articol intitulat „Diemism fără 
Diem", revista londoneză „Easterna 
World" subliniază că în Vietnamul 
de sud nu a intervenit decît o 
schimbare de persoane. După ce 
face o analiză a condițiilor pre
mergătoare înlăturării lui Diem și 
a familiei sale, revista scrie : „Est г 
evident că noul regim are același 
caracter ca și precedentul. Genera
lul Duong Van Minh, o figură cheie

și colonelul 
grațiați. Pe de altă parte, 
civilă", pronunțată împotriva 
nui număr de circa 100 de persoa
ne pentru participarea la aceeași 
acțiune, a fost suspendată pentru 
10 persoane. Ministrul informații
lor a anunțat totodată punerea în 
libertate a majorității arestaților 
în urma evenimentelor din 8 martie 
1963, cînd a avut loc, de aseme
nea, o lovitură de stat.

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

făpă Diem"
a regimului lui Diem, se bucură de 
încrederea americanilor. Majorita
tea celorlalți generali activi sînt 
incluși în noua juată, chiar și Ton 
That, care a condus represiunile 
împotriva budiștilor din Hue, re
presiuni care au pus în mișcare 
evenimentele. Deși budiștii și alte 
elemente politice din opoziție au 
trebuit să fie eliberați îa încerca
rea de a demonstra deosebirea din
tre noul regim și cel precedent, 
curînd a devenit clar că acesta nu 
reprezintă nici o schimbare reală. 
O nouă firmă a fost pusă, dar 
fondul a rămas același".

0-----------
va relua activitatea 
o lună

John Kennedy, a părăsit spitalul 
unde a stat 13 zile. El a declarat' 
însă că nu-și va putea relua func
țiile decît după o lună din cauza 
gravității rănilor sale.

John Connally își
peste

DALLAS 6 (Agerpres).
Agenția U.P.I. anunță 

'Connally, guvernatorul 
Texas, care a fost rănit în cursul
atentatului asupra președintelui

că John 
statului

(cuvîntul 
a creat 
fanaticii 
care în

e-

Campanie în favoarea 
izolaționismului

NEW YORK 6 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat ziarului 

„New York World Telegram and 
Sun", reprezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U., Adlai Stevenson, 
a declarat că în Statele Unite exis
tă adversari ai Națiunilor Unite 
care luptă să reinstaureze izolațio
nismul în politica națională ame
ricană. Stevenson a menționat în 
legătură cu aceasta „amenințarea 
crescîndă. din partea extremei 
drepte". După cum a arătat diplo
matul american, în S.U.A'. se des
fășoară o campanie în favoarea izo
laționismului, campanie puternic

sprijinită din punct de vedere 
nanciar. Această campanie — 
spus el 
unui I 
și a unui Congres care ar putea 
încerca 
Statelor

Adlai
„această 
practică
poporului american. Nu pot conce
pe un guvern care șă retragă Sta
tele Unite din Organizația Națiu
nilor Unite — a spus el. Noi nu 
ne putem retrage din lume".

fi- 
a 

l — are drept scop alegerea 
președinte ultra-conservator

să limiteze participarea 
Unite la 0.N.U.
Stevenson a declarat că 
politică se va dovedi ne- 
și nepopulară în rîndurile
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PARIS. Agenția France Presse ? 

anunță că ministrul armatei al o 
Franței, Pierre Messmer, va sosi g 
la 3 ianuarie la Pnom Penh, ca- g 
pitala Cambodgiei într-o vizită g 
de 4 zile. g

Agenția precizează că vizita lui 8 
Messmer are Ioc după ce Cam- 8 
bodgia a renunțat la ajutorul a- 8 
merican, exprimîndu-și în același 8 
timp dorința de a primi în conți- 8 
nuare ajutor francez. ~

SANTIAGO DE CHILE. Peste ° 
12 000 de profesori din învățămîn- g 
tul secundar, precum și întregul q 
corp didactic al Universității din £ 
Santiago de Chile au declarat o ® 
grevă de 48 de ore în semn de g 
protest împotriva refuzului auto- g 
rităților de a le mări salariile, 
grevă s-au alăturat și 4 000 
funcționari guvernamentali.

WASHINGTON. Casa Albă

8
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8
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8
8
8
8
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8
8
8

MOSCOVA. La 6 decembrie 
fost inaugurată noua linie de co
municații aeriene Moscova—Ca- 
raci pe o distanță de 5255 km. 
Noua linie este deservită de a- 
vioane „IL-18", care vor efectua 
curse săptămînale.

NEW YORK. La 6 decembrie, 
la baza aeriană Vandenberg, Cali
fornia, a fost 
telit „secret"

8 rachete de tip 
8 ția americană 
8 alte amănunte cu privire la o 
I 

8 
8 
8 
8 
8 
O 
8 
8 
8

lansat un nou sa- 
cu ajutorul unei 

„Thor Able". Avia- 
nu a comunicat' 

a-

în 
₽e

care face parte din Federația Ma- 
layeză.

WASHINGTON. O comisie co 
mună a Camerei Reprezentanților 
și senatului american a căzut de 
acord asupra unui proiect de lege 
autorizînd programul ajutorului 
pentru străinătate în valoare de 
3 599 050 000 dolari. Defunctul pre
ședinte Kennedy ceruse în acest 
scop suma de 4 529 6Г5 000 dolari.

NEW YORK. Un număr de 16 
țări, membre al Commonwealth - 
ului, au adresat secretarului gene 
ral al O.N.U., U Thant, o scrisoare 
prin care cer ca Adunarea Ge
nerală să includă pe agenda lu
crărilor sale și un punct referitor 
la admiterea de noi membri și să 

a
(Zilele a- 
indepen-

La 
de

Republica Democrată

D.P.A. menționează că 
primit cu vii aplauze Rhodesiei

ceastă lansare.
KOLN, Pentru prima oară 

Republica Federală Germană, 
scena unui teatru din Кбіп a fost
prezentată comedia lui Aristofan 
„Pacea" în prelucrarea lui Peter 
Hack din 
Germană.

Agenția 
publicul a
această piesă antică.

DJAKARTA..Intr-o declarație fă
cută la Djakarta, liderul forțelor 
patriotice din Brunei, Azahari, a 
subliniat că lupta poporului din 
Brunei pentru independență conti
nuă. El a arătat că forțele patrio
tice au ocupat cîteva posturi pe 
teritoriul Kalimantanulul de nord

aprobe admiterea în O.N.U. 
Kenyei și Zanzibarului. 
cestea, se va proclama 
dența ambelor țări).

LUSAKA. Guvernul
de nord a anunțat că primele ale
geri generale în baza noii consti
tuții vor avea loc în acest teri
toriu la 20—21 ianuarie. Noua 
constituție conferă populației afri
cane drepturi electorale mult mai 
largi decît în trecut. La alegeri 
urmează să ia parte peste un mi
lion și jumătate de africani.

a 8 
anunțat că președintele S.U.A.. g 
Lyndon Johnson, l-a invitat pe g 
primul ministru al Canadei, Les.- § 
ter Pearson, să vină la Washing 
ton la 22 ianuarie. Invitația a fost 
acceptată de primul ministru.

.BQNN. La 5 decembrie Banca 
Federală a R.F.G. a dat publicită
ții raportul pe luna noiembrie în 
care se arată că, în prima jumă
tate a acestui an, datoria publi
că vest-germană a crescut la pes
te 41 miliarde mărci.
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