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Cercul 
„Micilor mineri“

Recent, la Casa pionie
rilor din Petroșani s-a 
deschis un nou cerc. Este 
vorba de cercul „Micilor 
mineri' care cuprinde 
peste 30 de pionieri; din 
clasele VI—VII de la 
școlile de 8 ani din ora
șul nostru. Printre mem
brii cercului se numără, 
elevii fruntași la învăță
tură Ștefan Teodor, Kor- 
bcy Veronica, Pîrvu Ele
na, Cadea Dan, Szemeti 
loan și alții.

F. CIOCAN 
corespondent

—=O=- 
tonlribsția 

elettroiBecaaitilar
Minerii sectorului de 

investiții de la Lu- 
peni au îndeplinit îna
inte de termen planul 
anual. La acest însem
nat succes și-au adus a- 
portul și muncitorii e- 
lectromecanici din sector. 
Ei au executat: montarea 
unei mașini de extracție 
la puțul orb 21, a două 
coloane de rambleu în 
planul „Torkert" din 
sectorul IV A, 4000 m. 
de conductă pentru apă 
potabilă și industrială 
etc. S-au evidențiat Boz- 
gan loan, Suciu Partenle, 
■Cristian Mihalache și 
Turcaș Iosif.

Difuzarea presei — latură importantă 
a muncii politice de masă

Consfătuirea organizată recent la 
Petroșani cu factorii care răspund 
de difuzarea presei din cadrul or
ganizațiilor de partid și de masă, 
cu difuzorii voluntari și factorii 
poștali, a oglindit, prin cîteva ci
fre semnificative, rolul deosebit de 
important pe care presa noastră 
îl are în mobilizarea maselor la 
înfăptuirea sarcinilor desăvîrșirii 
construcției socialiste, în educarea 
și ridicarea nivelului lor politic, 
ideologic și cultural. In Valea Jiu
lui se difuzează peste 70 000 exem
plare de. ziare, reviste și publica
ții, dintre care primul loc îl ocupă 
„Scînteia" și celelalte publicații 
de partid. Cu ajutorul difuzorilor 
voluntari cuvîntul scris al parti
dului, așteptat cu interes la fie
care loc de muncă, în fiecare ca
să, pătrunde tot mai larg în rîndul 
maselor. îndeosebi s-au obținut re
zultate meritorii în munca de difu
zare a presei Ia minele Lupeni, A- 
ninoasa, Petrila, precum și în nu
meroase alte unități economice și 
instituții.

Ținînd însă seama de rolul deo
sebit de important pe care presa îl 
are în informarea politică a oame
nilor muncii, în educarea și mobi
lizarea lor la îndeplinirea sarcini
lor care le stau în față, consfătui
rea a analizat cu atenție lipsurile 
care mai există în domeniul difu
zării presei, în vederea înlăturării 
ior.

In primul rînd s-a arătat că da
torită lipsei de predcupare pentru 
organizarea difuzării, în unele uni
tăți pătrunderea presei este sub 
nivelul cerințelor, al necesităților. 
Așa stau lucrurile, de exemplu, la 
cooperativa Jiul, la sectorul I.I..L. 
Petroșani, la colegiul de avocați. 
la Institutul de mine Petroșani, pe 
șantierele de construcții, în între
prinderile comerciale și în alte 
unități.

\ Provoacă greutăți în difuzarea

Echipa de betoniști condusă de tovarășul Călin Florea de la șantierul 
de prefabricate Petroșani depășește lună de lună sarcinile de plan. IN CLI
ȘEU : Șeful de echipă Călin Florea (mijloc) alături de doi muncitori din 
echipă lucrînd la confecționarea de betonite.
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De la Ministerul Invâfâmînfului
Vacanța de iarnă în școlile de cultură 

generală (Cursuri de zi și pedagogice) va 
începe sîmbătă 21 decembrie 1963, după 
uitima oră de curs și va dura pînă în ziua 
de 9 ianuarie 1964 inclusiv.

Zilele de 19—21 vor fi folosite pentru 
lucrările de încheiere a trimestrului I și 
pentru pregătirea acțiunilor menite să asi
gure odihna și recreerea elevilor.

In școlile profesionale tehnice și tehnice 
de maiștri, vacanța va începe la aceeași 
dată și va dura pînă în seara de 5 ianua
rie 1964, ;
— ■ ■■■ ■■ ™---------

presei și faptul că există deficien
țe în ce privește transportul cole- 
telor cu ziare și revisje, din care 
cauză ele ajung cu întîrziere la ci
titori. Delegații întreprinderii „Vis- 
coza" Lupeni, ai'Institutului de mi
ne Petroșani, precum și de la une
le exploatări miniere ridică cu în
tîrziere ziarele și revistele pentru 
abonamentele colective.

S-a criticat, de asemenea, faptul 
că în unele întreprinderi și institu
ții, colectarea abonamentelor pen
tru ziarul „Steagul roșu" se lasă 
pe ultimele zile ale lunii, din care 
cauză acest ziar se difuzează slab 
în unele unități. Aceasta este cau
za pentru care la urina Dîlja, la 
școlile nr. 2, nr. 4, Institutul de 
mine->dMi Petroșani s-au făcut prea 
puține abonamente la ziarul local. 
Mai mult se poate face pentru di
fuzarea ziarului local la U.R.U.M. 
Petroșani la exploatările miniere, 
prin colectarea de abonamente pe 
cîte 3, 6 sau 12 luni, fapt care va 
asigura continuitatea în difuzarea 
acestui ziar.

Factorii poștali pot și trebuie să 
contribuie mai mult la pătrunderea 
ziarelor și a publicațiilor în fiecare 
casă. Mai ales în orașul Lupeni, 
faci orii poștali colectează un nu
măr redus de abonamente din ra
za lor de activitate.

Această consfătuire s-a dovedit 
utilă mai ales datorită faptului că 
ea a fost organizată în această pe
rioadă, cînd se desfășoară o susți
nută acțiune pentru colectare de 
abonamente la ziare și la publi
cațiile periodice pe anul 1964. To
varășii Dima Mișu de Ia mina Pe- 
triia. Mica Avram de la mina Lu
peni, au arătat că prin atragerea 
unui număr măi mare de tovarăși 
în colectivele de difuzori volun
tari, prin instruirea și activizarea 

. lor, la aceste exploatări s-au fă-

(Continuare in pag. 3-a) IN CLIȘEU: Minerul Sidoren cu Stelian (în mijloc) alături de ortacii săi de lueru.
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Colectivul magazinului alimen
tar nr. 77 condus de tovarășul 
Nivelt losif, se bucură de o bună 
apreciere.

Păstrarea în condifii igienice a 
mărfurilor alimentare, prezentarea

Se bucură 
de apreciere

lor cit mai aspectuoasă cit și buna 
deservire a cumpărătorilor au fost 
factorii care au dus acest colec
tiv harnic și conștiincios la cîș- 
tigarea in mai multe luni de-a 
rîndul a drapelului de unitate e- 
videnfiată in întrecerea socialistă.

Ba fel ca și personalul magazi
nului nr. 77 colectivele conduse 
de tovarășii Boroș Adalbert, Ce- 
teraș Simion și Zaharie Ilie din bu- 
peni au cîștigat simpatia și respec
tul cumpărătorilor prin muncă 
conștiincioasă și deservire civi- 

I lizată.
1 VALENTIN CIRSTOIU

corespondent
(Continuare în pag. 3-a)

Harnic, bine calificat profesional — așa este apreciat la mina Dîlja minerul Sidorencu Stelian. 
Luna trecută de exemplu, brigada de pregătiri din care face parte a* excavat peste sarcinile de ріав 
115 m. c.

ț Toate fopțele colectivului 
pentpu îndeplinipea sapcinilop 
anuale și a angajamentelor!

Filele calendarului se împuți
nează pe zi ce trece, apropiindu-ne 
de sfîrșitul anului. In cadrul colec
tivelor unităților noastre eco
nomice, apropierea sfîrșitului de 
an sfe remarcă printr-o muncă pli
nă de avînt, prin străduința de a 
încheia anul cu un bilanț cit mai 
rodnic de înfăptuiri.

Această atmosferă de muncă tre
pidantă domnește și pe șantierul 
de construcții nr. 7 din Lupeni. 
Dealurile din împrejurimile șantie
rului sînt învăluite în mantia albă 
a iernii, dar șantierul te întîmpi- 
nă cu freamăt de muncă intensă, 
așa cum a fost >pe șantier tot tim
pul anului. De altfel, constructorii 
lupeneni au predat în primele 11 
luni ale anului o școală nouă cu 
16 săli de clasă, un complex co
mercial cu 10 magazine, o centrală 
termică, 400 de apartamente. Iar 
în aceste zile se recepționează alte 
160 de apartamente, respectiv blo
curile В 3, В 5, В 6 și G 1—2. Sînt 
realizări însemnate mai ales dacă 
se are fn vedere că anul trecut 
constructorii lupeneni au dat in 
folosință abia 196 apartamente.

La baza realizărilor staii, în pri
mul rînd, condițiile mai bune de 
activitate asigurate șantierului in 
urma preocupării organelor locale 
de partid și de stat de problema 
construcțiilor. Șantierul a avut 
frontul de lucru necesar, a fost 
mai bine aprovizionat; activitatea 
șantierului a fost coordonată pe 
baza unui plan de organizare ju
dicios întocmit. Desfășurarea lu
crărilor s-a urmărit prin grafice 
de execuție pentru fiecare obiectiv, 
pe faze de lucru, iar aproviziona
rea locurilor de muncă s-a făcut 
ritmic, creîndu-se condiții optime 
de lucru fiecărei brigăzi. In sco
pul urgentării și a scurtării ter
menelor de execuție s-a aplicat 
metoda de lucru în flux continuu, 
care . a. permis să sporească pro
ductivitatea muncii, să se reducă? 
manopera în medie cu 100 ore pe 
apartament, iar termenul de exe
cuție să scadă față de anii prece- 
denți cu'40—50 la sută. >

.Jn aceste zile pe șantier se 
lucrează intens. Pînă la finele a- 
nuliul au mai rămas puține zile. 
Or, pînă atunci șantierul trebuie 
să facă față unor sarcini mari. 
Realizările de pînă acum, condi
țiile pe care Ie are șantierul o- 
bligă colectivul ca pînă la sfîrși
tul anului să-și îndeplinească in
tegral planul de producție și să-și 
realizeze angajamentele pe care și 
le-a asumat — predarea a încă 60 
apartamente în plus. In vederea a- 
tingerii acestui scop adunarea ge
nerală a comuniștilor de pe șan
tier a aprobat în cursul lunii tre
cute un plan de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice elaborat de conduce
rea șantierului fn vederea urgen
tării lucrărilor de finisare a blocu
rilor ce trebuie predate încă în a

cest an. Echipele de finisaj au fost 
dotate cu utilaje în plus ; s-au pus 
la dispoziția echipelor încă o ma
șină de frecat parchetul și una 
pentru frecat mozaic, două electro- 
compresoare pentru mecanizarea 
lucrărilor de vopsitorie. S-au luat 
de asemenea,. mășuri pentru închi
derea golurilor cu geamuri, s-a pus 
în funcție centrala termică hr. 2 
pentru a crea condiții optime des
fășurării lucrărilor.

In ’prezent, la lucrările de fini
saj la ’blocurile care urmează să 
fie predate lucrează 250 de mese
riași. Șantierul a fost ajutat, cu 
muncitori ide specialitate1 pentru 
finisaj’ de către șantierul Petroșani 
și beneficiar. Toți maiștrii de șan
tier disponibili de la celelalte lu
crări ah' preluat cu - tot 1 efectivul 
lor cîte o scară pentru a executa 
lucrările de finisaj. ■’

Lucrările se desfășoară în ritm 
intens. Acest ritm trebuie ‘ însă și 
mai mult intensificat. Zilele pînă 
la sfîrșitul anului sînt puține. Fie
care zi trebuie din plin folosită. 
In scopul utilizării la maximum a 
timpului de lucru și accelerării și 
mai mult a lucrărilor se cere a fi 
folosite toate rezervele în organi
zarea lucrului, în desfășurarea lui 
să nu existe nici cea mai mică de
ficiență. Or, pe șantier se mai în- 
tîinesc încă destule lipsuri care 
trebuie deindată remediate. In blo
curile В 2 și В 4 se lucrează la 
zugrăveli și vopsitorii. In încăpe
rile aflate în finisaj căldura nu e 
insă suficientă pentru a usca ra
pid interioarele. In multe locuri 
pereții sînt umezi, de pe tavan pi
cură apa, geamurile sînt îngheța
te. Lipsa de căldură frînează fini
sajele. Firul lipsei de căldură duce 
la centrala termică Braia II. Insta
lațiile centralei nu sînt încă puse 
la punct pentru a funcționa cu 
randament optim. Bunăoară," nu 
sînt puse în funcțiune ventilatoa
rele pentru a mări tirajul și a " in
tensifica arderea in cuptoare: Com
bustibilul folosit (brichete) nu este 
cel mai potrivit acestor condiții. 
De ce combinatul carbonifer nu 
lîvrează șantierului cărbune î In 
dimineața zilei de 12 decembrie 
a. c„ termometrul indica o tempe
ratură a apei Ia intrarea în rețea 
de numai 52 grade. Nu-i de mirare 
deci de ce caloriferele din încăpe
rile blocurilor aflate în finisaj sfnt 
aproape reci.

Toată atenția conducerii șantie
rului trebuie, de asemenea, să se 
îndrepte în aceste zile și spre fo
losirea Ia maximum a forțelor de 
muncă, deoarece și în această pri
vință există lipsuri. Ziua de lucru 
începe la orele 8. Dar echipele la 
ora aceasta abia incep să se adune 
spre a fi repartizate de maiștri și

I. DUBEK
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4 Deși e iarnă, orașul minerilor
♦ e plin de viață. Aici la 
4 marginea sa, pe cîmpia largă
♦ unde cu cîțiva ani în urmă zbur-
♦ de în voie vîntui scăpat din strîn- 
î soarea defileului, 
ț ceput să scrie
4 oțel și sticlă,

i 
i Vitrina de curiozități

„Ornament" inestetic
oamenii au în- 
litere de beton, 
parte din ului- 

transiormăriloi

cu 
o

♦ toarea epopee a
t socialiste. Să ne plimbăm puțit socialiste. Să
J prin acest loc. Să intrăm chiai 
I puțin în intimitatea faurilor. Pe 
4 strada asfaltată de curînd stau in-
♦ șirate, ca la paradă, blocurile nou- 
J lui cvartal. In aceste zile zugra- 
j vul, parchetarui, instalatorul și e- 
I fectricianul, execută în interioare 
țj»•«•••••••••«••••••••*••«

I FĂURITORII
4 
4
4 
4 
4
4 văii bucuriile. Febra care a dom-
♦ nit aici pînă nu de mult, deși 
J avem un început geros de iarnă 
j t-a mutat dincolo de blocuri în 
4 spateie lor unde bătălia cu tim- 
4 pul abia a început.
♦ Mergi înainte. Asfaltul s-a tei- 
J minut. Drumul este în lucru.
♦ cîteva minute înainte au trecut 
4 pe el cele 12 tone ale cilindru- 
4 lui compresor. Peste cîteva
4 
i 
i 
4

DE BUCURII

ultimul retuș. Curînd aici vor nă-

Cu

zile
nu-1 vom mai recunoaște.

Aici, la stînga, e primul din ce
le 40 de blocuri ce se vor construi 
de acum încolo. (E botezat В 11).

Știu, ați vrea să-i cunoașteți pe 
constructori. Așteptați sînt „as-

9

î Cunși" în gropile de fundații. Iută

e
i
4

J
I
4

f
♦
IJ
4
І
4
4
4
t
4
4
4
4
4
4
4
4

!
4
4

f
4
t
4
i
4
i
4
4
4
4
4
4

’ a apărut Manea Vasile, șeful unei i
i 
i
i
4
t

♦ brigăzi de săpători-betoniști. Lu- 
? na trecută a realizat o depășire de

40 la sută. Acum trec pe rînd 
ț Curcă Gheorghe, Mușuroi Alexan-
♦ dru, Giuvică Ion, Dănilă Mihai, 
f Nagy Martin, Ciorobea Petra, Tea- 
I că liie și alți făurari de bucurii. 
I Dincolo la „B 12", oameni cu 
4 palme aspre șt fele voioase hărni- 
I cesc în zeci de părți.' Da, da uita-
♦ ți-vă la noi și vă bucurați — pare 
I O spune înfățișarea lor. Timpurile 
4 acelea „Gind cei ce țeseau pînză, 
4 umblau goi și cei ce clădeau case,
♦ dormeau în ploaie" au apus de
♦ mult. Acum țesem și construim 
ț pentru noi. Știți voi cită căldură 
4 omenească transplantăm noi în zi- 
І dările acestea t".
4 Iată aceștia și alții slnt făura- 
? rii viitoarelor 680 de apartamente ț 
1 care vor fi predate la Petroșani 
’ anul

1 440 de apartamente.
viitor din noul cvartal

în 
de

ș
І

4 
i 
i4
4
* 
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4
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I. GIOCtEI 
tehnician — I.C.O, Petroșani

Are forme felurite,' de 
lăzi, recipiente și chiar 
cratite 
Unele 
resturi 
stituie
că aspectul 
din Lupeni. 
da Avram

găleți, 
oale și 

scoase din uzul casnic, 
conțin cenușă, iar altele 
menajere, dar toate con- 

acel

ori 
III 
Și

„ornament" care stri- 
cartierelor noi și vechi 
Fie că se află pe stra-

Iancii, ori celelalte

Măcelărie
Vt se pare «urfos? Așa și este. 

In ultimul timp la măcelăria si
tuată In partea de jos a orașului 
Lupeni, între cartierele 80 ease și 
Lopstein se constată un fenomen 
curios. Mai multi diletanți în ale 
meseriei de măcelar fac „școală", 
cu alte cuvinte se ocupă cu vîn- 
zarea cărnii fără ca să fie 
rizatl a-o facă. Astfel, pe

auto-
unii

Ѳ

străzi din cartierul 80 case, 
în fața blocurilor din cartierul 
Viscoza, gălețile, recipientele 
mormanele de resturi menajere
sînt „ornamente" inestetice, o car
te de vizită neplăcută a sectoru
lui de salubritate din cadrul I.C.O. 
Lupeni care de cîteva zile nu a 
mai ridicat resturile menajere din 
locurile arătate.

școală"
cumpărători nu-î mai surprinde 
„încurcăturile" care se fac la ca
tegoriile de carne, încurcături din 
care întotdeauna iese cu pagubă 
cumpărătorul. Dintr-o astfel de 
„școală" cei competenți ar trebui 
să tragă învățăminte și să con
troleze modul în 
șoară activitatea 
de carne.

Ap fi bine dacă...
...Conducerea 

ar lua măsuri 
rilor pasarelei 
C.F.R., de depunerile de zăpadă 
și gheață, ca astfel să se evite 
eventuale accidente de circulație 
ale pietonilor.

L S din Petroșani 
de curățire a scă- 
din dreptul stației

o

oare se desfă- 
acestei unități

...Conducerea stafiei C.F.R. Pe
troșani ar analiza posibilitatea re
zervării a două 
elevii care fac 
troșani și retur, 
sură ar veni în

Un miner centenar
In localitatea Maidantek, eunos- 

cut centru minier Iugoslav trăiește 
Tudor Izvonar, care a împlinit în 
toamna aceasta 100 de ani. Mai 
mult de jumătate din viață (54 
de ani} «1 a muncit In mină zi de

E P I T
Unul bețiv:

„A băut să-și stingă focul 
Și i-a stins, bată-1 norocul Г

vagoane pentru 
ruta Lupeni—Pe- 
O astfel de mă- 
ajutorul elevilor.

zi. Bătrînul este
goare Familia sa este numeroasă. 

-De la feciori și pînă la stră-stră- 
nepoți, multi din membrii ei sînt, 
de asemenea,

încă în plină vi-

mineri.

©

AF U R
Unuia

I
ce spunea glume 
nesărate:

pe măsură :„Iată gluma-ti
Ai tăcut pe veci din gură I"

Covor termogen
Fabricile cehoslovace urmează 

să confecționeze și să exporte în 
anii următori un «ovor cu o căp
tușeală termogenă electrică. Un 
asemenea covor va putea înlocui 
cu cucces toate celelalte mijloace 
de încălzire a camereL

Oriclt sînt munții de voinici, n-au putut stăvili impetuozitatea 
zglobiei, ape ce și-a ferestruit drum spre cimpie. Munți tainici ca cei 
din clișeu au trebuit să se plece în fața tăriei și tenacității Bistri
ței. Oamenii însă i-au stăvilit iure șui. Barajul ce nu se vede în dl- 
seu a transformat zvăpăiata apă de munte intr-o „mare" liniștită.

Unui palavragiu:
„Tot flerul tău de panglicar
L-ai pus pe caru-ti mortuar I"

Unui ospătar ce servește 
cu întîrziere :

O viață întreagă a spus tot vine...
Acum s-a dus, dar... nu mai vine.

ȘTIA ȚI
o Un milion de miliatde de e- 

lectroni cîntăresc la un loc a mi
liarda parte dintr-un miligram 1

• O picătură de ploaie avînd 
un diametru de un milimetru con
ține 17 miliarde de miliarde de 
neutroni ?

• Radial C„ izotop al poloniului, 
se dezintegrează expulzînd helioni 
și transformîndu-se în cele din ur
mă în plumb ? Un gram de radiu <3 
produce 161 200 miliarde de helio ni. 
Viteza acestora este de 19 200 ki
lometri pe secundă, față de o ju
mătate de kilometru pe secundă, 
viteza cu care se deplasează mo
leculele din atmosfera înconjură
toare.

• Energia degajată de un gram 
de radiu după ce s-a transformat 
în plumb echivalează cu energia, 
necesară pentru a ridica la o înăl
țime de 30 metri, un transatlantic 
în greutate de 50 000 tone î

• Acuitatea vizuală umană pen
tru cea mai mică distanță se situea
ză în jurul unei zecimi de milime
tru ? Ochiul nu poate distinge două 
puncte, dacă ele sînt mai apropia
te anul de altul de o zecime de

Baia Mare, vechea - așezare min ieră din MaTamureș întinerește sl 
se înfrumusețează mereu. Blocuri de locuințe moderne și elegante, 
cartiere întregi cu o îmbinare arhi tectonică armonioasă — așa arată 
azi orașul Baia Mare.

IN CLIȘEU: Blocul turn eu 8 etaje din Piața Victoriei.
------------ ©------------

VARIETĂȚI
Lanterna — 

post de radio
O lanternă neobișnuită. Ea este în 

același timp și un post miniatural 
de radio-recepție-emisie pentru 
unde ultra-scurle. Postul a fost 
proiectat și construit de Biroul 
studențesc de proiectări al Insti
tutului electrotehnic de telecomu
nicații din Leningrad. Greutatea sa 
totală este de 320 de grame, iar 
puterea de 0,1 w. Greutatea blo
cului radiotehnic al postului este 
de 35 de grame. Toate piesele au 
fost montate pe un cilindru cu o 
lungime de 6 cm. și un diametru 
de 35 mm. O execuție cu adevă
rat de bijutier I Postul este ali
mentat de un acumulator și este 
destinat legăturilor bilaterale la o 
distanță pînă la 4 km. El este 
foarte util pentru lucrările de 
salvare, montaj ș.a.m.d.

Valoarea lui »pi“
Se știe că valoarea lui „pi" cu 

ajutorul căreia se măsoară circum
ferința cercului, este de 3,14. De 
fapt, această cifră este exprimată 
în mult mai multe zecimale și a- 
nume : 3,14159265...

Resent, doi matematicieni ame

ricani au calculat, cu ajutorul ma
șinii electronice de calcul, valoa
rea lui „pi" cu o precizie foarte 
mare, ajungînd la o cifră cu... 
100 000 de zecimale. Scris pe hîr- 
tie, acest rezultat ar ocupa vreo 
20 de foi dintr-un manual școlar. 
Pentru a ajunge la acest rezultat, 
i-au trebuit mașinii de caicul opț 
ore. Dacă s-ar fi făcut un calcu.' 
manual, ar fi fost nevoie de nu 
măi puțin de 10 000 de ani.

Și cînd te gîndești că nici mă
car acest rezultat nu este final, 
putîndu-se merge și mai departe, 
deși este greu de precizat la ce 
ar folosi acest lucru.

Inițiativa
Acuzat mereu de lipsă de ini

țiativă, un tînăr polițist din 
Montreal, John Beilins, a găsit 
modalitatea să fie, în sfîrșit, apre- 
eiat de superiorii săi. El a înce
put să fure automobile pe care 
le abandona apoi în suburbia în 
care locuia. După un timp le re
găsea cu o regularitate care a în
ceput să dea de bănuit. Pus sub 
supraveghere, ingeniosul polițist a 
fost prins în flagrant delict

CA ?...
milimetru. La celălalt capăt ai scă
rii, un om cu vederea perfectă nu 
poate vedea la o distanță mai mare 
de 50 kilometri. Dacă comparăm 
50 de kilometri cu o zecime de 
milimetru, constatăm că raportul 
dintre aceste distanțe este de 500 
de milioane. Numărul acesta de
finește finețea percepțiilor spația
le umane.

Dacă am vrea , să desenăm 500 
de milioane de linioare, în ritmul 
de o iinioară pe secundă, treaba 
aceasta ar ocupa 70 de oameni 
timp de un an de zile, fără între
rupere.

• O sursă de lumină galben-ver- 
zuie de o intensitate egală cu a- 
ceea a unei luminări emite In fie
care secundă și în toate direcțiile 
57 de milioane de miliarde de fo
toni 1 Un ochi omenesc așezat ia 
un metru distanță de această sursă 
primește în același interval de 
timp 57 miliarde de fotoni. Retina 
este sensibilă la lumini cu o inten
sitate de 200 milioane de ori mai 
slabă.

• Solea Lactee, galaxia dfn care 
face parte șl sistemul nostru so

lar, a fost măsurată de astronomi f 
Diametrul ei este de un miliard 
de miliarde de kilometri.

• Dacă am reprezenta vîrsta ac
tuală a Pămîntului prin obeliscul 
din Paris, durata erei umane de la 
începuturile ei pînă în zilele noas
tre ar fi cit grosimea unei monede 
de un leu așeza* i în vîrful obelis
cului ? Durata erei umane civiliza
te ar fi cît o foiță lipită pe mone
dă. Iar viața va rămîne posibilă pe 
planeta noastră pentru perioada de 
timp ce ar putea fi reprezentată 

prin înălțimea Mont Blanc așezată 
pe obelisc.

• Puterea iradiată de Soare a 
fost dedusă prîn măsurarea ener
giei primite de un centimetru pă
trat de suprafață terestră ? Este vor
ba de 397 000 000 000 000 000 000 000 
kilowați.

• Cel puțin de 10 ori pe an as
tronomii asistă la apariția unor noi 
stele sau „nove" — cum li se spu
ne î Puterea lor de iradiație se mul
tiplică cu 100 000 în urma unor ex
plozii interne care le transformă 
in stele albe. Există o șansă la 200 
n-ilioane pentru ca o catastrofă a- 
semf.nătoare să poată avea loc și 
în sistemul solar în cursul unui an.



Difuzarea presei — latură importantă 
a muncii politice de masă

(Urmare din pag. l-a)

rut, încă de pe acum, mai multe 
abonamente pentru trimestrul I 
1964 de cit în trimestrul IV 1963. 
La mina Lupeni se insistă pentru 
colectarea de abonamente pe ter
men lung, ceea ce ușurează mult 
munca de difuzare a presei. Mai 
mulți vorbitori, între care tov. Ve 
;escu de la mina Dîlja, au arătat 
că provoacă nemulțumiri practica 
greșită a lucrătorilor de la secția 
de difuzare a presei din cadrul 
Oficiului P.T.T.R. Petroșani de a 
tiansiera abonamentele de la o 
publicație la alta. Așa s-a întîmpla! 
la mina Dilja, unde din 40 de zia- 
r. „Steagul roșu" abonate se pri- 
niesr numai 28, restul de abonamen
te fiind trecute la alte publicații. 
Faptul că destul de frecvent lip
sesc exemplare din coletele de Zia
re sau reviste, că în unele cartie
re mari, cum este cartierul Live- 

------------©------------

Toate forțele colectivului 
pentru îndeplinirea sarcinilor anuale 

și a angajamentelor!
(Urmare din pag. l-a)

a-și lua in primire materialele și 
uneltele de lucru. Efectiv, munca 
este începută abia către orele 9. 
Ar trebui deci ca in aceste zile 
maiștrii să facă un efort și să pon
teze și să repartizeze efectivele 
fnainte de începerea programului 
de lucru, ca Ia ora 8 munca să fie 
începută la toate punctele, de că
tre toți muncitorii. Folosirea zilei 
de muncă precum și efectuarea 
lucrărilor de bună calitate, mai 
necesită o condiție — asigurarea 
iluminatului în toate încăperile a- 
flate în finisaj. Aceeași grijă deo
sebită trebuie s-o acorde condu
cerea șantierului lucrărilor de fi
nisaj la blocul В 1. Să se urgenteze 
ri^i ales racordarea blocului la

Ofiaiizatia dt biii Isi Minte іШнііе
De curind a avut loc adunarea 

generală extraordinară a organiza
ției de bază de partid nr. 2 de la 
mina Aninoasa. Cu acest prilej, a 
fost pusă în discuție primirea în 
rîndurile membrilor de partid a 
muncitorilor David Nicolae și Dră 
ghici loan. Din documentele pre
zentate în adunare și discuțiile ce
lor prezenți a reieșit că în perioa
da candidaturii cei doi muncitori 
s-au achitat conștiincios de sar
cinile ce le-au revenit în procesul 
de producție, și-au dus la îndepli
nire cu succes sarcinile ce li s-au 
trasat de către organizația de 
bază.

Pentru viitor, adunarea le-a tra
sat sarcina să-și ridice necontenit 
calificarea profesională, să-și îm
bogățească cunoștințele politice și 
culturale.

Comuniștii prezenți la adunare au 
votat în unanimitate primirea to
varășilor David Nicolae și Drsghici 
loan în rîndul membrilor de partid.

Organizația de partid nr. 2 de la 
mina Aninoasa numără în prezent 
aproape 100 de membri și candi
dați de partid. In ultimul an comu-

— IC0№--

Magazin 
cu bună deservire

Magazinul alimentar nr. 13 din 
orașul Petroșani condus de tov. Co- 
lesniceanu Alexe, se bucură pe 
merit de aprecierea consumatorilor. 
Mărfurile expuse estetic și pe sor
timente în rafturi, etichetate, eu- 
rățenia ce domnește aici, vădesc 
preocuparea colectivului acestei u- 
nități pentru satisfacerea exigen
țelor cumpărătorilor.

Această unitate și-a îndeplinit 
sarcinile de plan ce-i reveneau pe 
•ele 11 luni în proporție de 125 
la sută, desfăcînd mărfuri în va
loare de 1 700 000 lei.

•O contribuție însemnată în ob
ținerea acestui remarcabil succes 
eu adus-o vînzătoarele Benea Doi
na Si Popa Aurica-

C. IOAN 
țoreșp?x4gnt 

zeni al orașului Petroșani, e neglt- 
Țată organizarea vînzării libere, că 
în ce privește transportul ziarelor 
se manifestă încă multe deficiențe, 
provoacă greutăți difuzării presei. 
Secția de difuzare a presei din ca
drul Oficiului P.T.T.R. Petroșani 
trebuie să desfășoare o activitate 
mult mai susținută pentru înlătu
rarea acestor deficiențe, pentru a 
asigura o difuzare largă și promptă 
a presei în rîndul oamenilor mun
cii.

In încheierea acestei consfătuiri, 
mai mulți difuzor! voluntari și fac
tori poștali între care Ghenig Ru
dolf de la mina Petrila, Mica Д- 
vram de la mina Lupeni, Jugaru 
Lazăr de la U.R.U.M.P., Stelescu 
Constantin de la Oficiul P.T.T.R. 
Petroșani, Cătană Gheorghe de la 
Oficiul P.T.T.R. Lupeni și alții, au 
fost premiali pentru activitatea 
rodnică pe care au depus-o pen

tru difuzarea presei.

centrala termică pentru a li încăl
zit spre a începe lucrările Interi
oare de finisaj.

Pentru a face față obligațiilor, con
structorii trebuie să simtă din 
plin în acest timp sprijinul orga
nelor sfatului popular și a celor
lalte întreprinderi din localitate și 
mai ales o îndrumare efectivă din 
partea comitetului orășenesc de 
partid Lupeni in rezolvarea pro
blemelor ce se ivesc pe șantier.

Colectivul șantierului să-și în
cordeze în așa măsură forțele, să 
muncească în așa fel încit să poată 
îndeplini integral sarcinile de plan 
și angajamentele luate, creînd în 
acest îel unui mare număr de fa
milii de mineri bucuria de a săr
bători Anul nou In apartamente 
noi.

niștii din acest sector și-au întărit'
rîndurile prin primirea a 8 mem
bri de partid și a 15 candidați de 
partid. Peste puțin timp va fi pusă 
în discuția adunării generale pri
mirea în rîndul membrilor de partid 
a încă 6 candidați de partid căro
ra le expiră stagiul de candidatură.

- Л --T------------ ,.

Conferința U.T.M» de la mina Lupeni

Mobilizarea tuturor tinerilor la realizarea 
sarcinilor de producție — obiectiv principal

Darea de seamă prezentată de tov. 
Mihai Dumitru, secretarul comite
tului U.T.M., discuțiile purtate au 
analizat, cu multă atenție contribuția 
tinerilor ia îndeplinirea sarciniloi 
de plan ale minei Lupeni 
Conferința a apreciat că sub con
ducerea comitetului de partid, co
mitetul U.T.M. de la mina Lupeni 
a obținut succese în acest sens. 
Tinerii au fost mobilizați să parti
cipe activ la întrecerea socialistă. 
In adunările generale ale organi
zațiilor de bază U.T.M. au fost ini
țiate discuții despre felul cum ute- 
miștii își îndeplinesc angajamen
tele individuale luate în cadrul 
întrecerii socialiste. Discuțiile de 
acest fel au avut o influență po
zitivă asupra tinerilor, au întărit 
spiritul de răspundere față de sar
cinile ce le revin în producție.

Este semnificativ că ia sectoa
rele I В, III și VII, unde au avut 
loc asemenea discuții, planul de 
producție anual a fost îndeplinit 
înainte de termen.

Comitetul U.T.M. s-a îngrijit și 
de ridicarea calificării tinerilor. La 
cursurile de ridicare a calificării au 
fost înscriși în acest an 750 de tineri. 
Organizațiile de bază U.T.M. au ur
mărit îndeaproape cum participă 
tinerii la cursuri și cum tși însu
șesc cunoștințele predate.

Utemiștii au dezbătut în confe
rință și sarcinile ce le revin

Cu planul 
anual 

îndeplinit
Colectivul magazinului alimentar 

nr. 35 din Cimpa condus de tov. 
Sofronie Mnnole și-a îndeplinit 
planul anual.

Membrii acestui harnic colectiv 
printre care vînzăloarele Puican 
Maria, Persa Marla și Zaharia A- 
nica s-au angajat ca și în anul 
1964 să lupte cu însuflețire pentru 
o dt mai bună aprovizionare a 
magazinului și desfacerea mărfu
rilor în «ondiții optime.

In același timp și-au îndeplinit 
planul pe 1963 și magazinele ali
mentare nr. 61 din Lupeni condus 
de tov. Boroș Adalbert, cel din 
Paroșeni condus de Cireș Didina, 
magazinul 133 din Petroșani în 
frunte cu Mihai Rozalia și maga
zinele 29 din Petrila și 51 din Pa
roșeni.

Utemista Afloarei Elena este una dintre cele mai vrednice sor- 
tatoare de Ia I.I.S. „Viscoza" Lupeni. In luna trecută, tînăra Afloarei 
și-a depășit eu 40 la sută sareinile de producție. Pentru munca sa 
stăruitoare a fost declarată evidențiată în întrecerea socialistă.

IN CLIȘEU: Utemista Afloarei Elena la locul său de muncă.

în problema îmbunătățirii calității 
cărbunelui. Cele 20 000 de tone de 
cărbune rebutate în acest an la 
mina Lupeni au constituit un motiv 
de îngrijorare. Numeroși delegați 
au criticat în conferință pasivita
tea de care a dat dovadă comi
tetul U.T.M. în munca de antrenare 
a tineretului la lupta pentru căr
bune de calitate. Tovarășii Wan- 
draș Ștefan, Turcu Aron, Gali 
Francisc au arătat în cuvîntul lor 
că posturile U.T.M. de control nu 
au constituit un sprijin al luptei 
tinerilor pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui.

Tov. Wandraș a propus noului 
organ ales să acorde atenție reac- 
tivizării posturilor U.T.M. de con
trol, important mijloc de formare 
a unei opinii de masă în rîndul ti
nerilor împotriva neglijării calită
ții producției, de combatere a ne
păsării ce se manifestă la unii ti
neri față de sarcinile de produc
ție. Alegerea șistului vizibil la lo
curile de muncă trebuie să fie în 
permanență în atenția tuturor ti
nerilor. La gazetele de perete ale 
posturilor U.T.M. de control va 
trebui popularizată inițiativa de a 
nu da nici un vagonet cu cărbune 
rebutat. Instruirea temeinică a co
lectivelor posturilor U.T.M. de con
trol este o sarcină importantă ce 
revine noului comitet.

— Se poate «pune că tinerii de

KUGBI
Echipa de rugbi a R. P- Romîce 

a efectuat joi primul antrenament 
pe stadionul Municipal din Tou
louse unde va întîlni duminică pu- 
terniea reprezentativă a Franței.

HANDBAL

Echipa de handbal (tineret) a 
orașului București și-a început tur
neul în UJRS.S. jucînd la Baku eu 
echipa Dinamo. Gazdele au termi
nat învingătoare cu scorul de 
13—12.

ȘAH

Ratmir Holmov este noul lider 
al campionatului unional masculin 
de șah, după cea de a 12-a rundă. 
Cîștigînd partida cu Net, marele 
maestru Holmov a obținut cea de 
a 4«a vietorie în campionat și to
talizează 8 puncte. La o jumătate 
de pantct 11 urmează Gheller și 

la mina Lupeni și-au adus contri
buția la realizările obținute în pro
ducție — a spus in cuvîntul său 
tov. Lucaci Mircea, prim-secretar al 
Comitetului regional U.T.M. Hune
doara, dar contribuția lor putea fi 
mai mare daeă comitetul U.T.M. ar 
fi făcut mai mult în problema edu
cării tinerilor în spiritul răspun
derii față de sarcinile ce le revin 
in producție. El a recomandat nou
lui comitet să pună în centrul preo
cupărilor problema îmbunătățirii 
disciplinei de producție, să formeze 
opinie împotriva celor ce dezor
ganizează producția prin absente 
nemotivate. Organizațiile U.T.M. tre
buie să antreneze întreg tineretul 
la realizarea sarcinilor de produc
ție.

In conferință s-a arătat că prin
cipala cauză a lipsurilor manifes
tate în munca vechiului comitet 
U.T.M. este nerespectarea princi
piului muncii colective. Tov. Ioni- 
ță Constantin, care a fost secretar 
al comitetului U.T.M., a muncit de 
unul singur ș. nu a reușit să re
zolve toate problemele ce se pu
neau în fața utemiștilor.

Noul comitet U.T.M. va trebui să 
respecte cu strictețe principiul 
muncii colective. Numai astfel va 
reuși să mobilizeze întreg tinere
tul de la mina Lupeni la realizarea 
sarciuilgr «»-i revin.

V. STRAUȚ

p o p т
Spasski, care au făcut remizS-fm 
runda 12-a cu Gufeld și respect 
tiv Gipslis. Bronștein a ciștigaljț 
la Bondarevski, Stein la Osnos, îdț 
timp ce Baghirov și Korcinoi ЗДМ 
convenit asupra remisei,- ; ;’Tt

In campionatul feminin, înatnfesfc
ultimei runde, conduce Rannik —ч 
12 puncte și o paitidă întreruptă» 
urmată de Kusnir “ 12 puncte^ 
Ceaikovskaia —11,5 puncte 4(2)J

FOTBAL

Finala turneului internaționafesfeî 
fotbal din ‘Л D. Vietnam se «a- 
disputa între echipele T.S.K.A, Mos
cova și Partizan Tirana. Fotba* 
liștii sovietici au învins în semift- 
nale pe Dukla Praga cu 2—1 (0—0) 
iar Partizan a întrecut eu t—• 
(0—0) pe Honved Budapesta. Steand 
București s-a întîlnit din nou cu 
Worwarts Berlin pentru stabilirea 
clasamentului de la locurile 5 le 
8. Fotbaliștii de la Steaua au în
vins cu ecarul de 4—2.

O echipă combinată de fotbal 
a cluburilor Progresul București șl 
Petrolul Ploiești va întreprinde un 
turneu de cîteva jocuri în Izrael.

*

Intr-un meci internațional de 
fotbal desfășurat la Arad echipa 
U.T.A. a învins cu scocul de 2—1 
(1—1) formația cehoslovacă Tatran 
Preșov prin punctele marcate de 
Tomeș (2). Pentru oaspeți a în
scrie Pavlovici.

15 decembrie
PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 

presei centrale, 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 9,30 Potpu
riuri de estradă, 11,05 Pagini din 
operete clasice, 11,30 Vorbește 
Moscova I 12,00 Muzică populară, 
12,20 Interpreți de muzică ușoară,
13.10 De toate pentru toți, 14,00 
Din muzica popoarelor, 14,45 
Transmisiune sportivă, 10,10 „Ope
re inspirate din basme" — montaj 
muzical-literax, 16,45 Muzieă ușoa
ră, 18,01 Muzică populară, 18,30 
Poeții sîntă viața nouă din patria 
noastră, 18,45 Dansuri din operete, 
19,00 „Melodii... melodii..." — emi
siune de muzică ușoară romî- 
nească, 19,35 Program de romanțe, 
20,00 Teatru la microfon. Premie
ra : „Mașina de caleulat". Scena
riu radiofonic de Paul Everae,
21.10 Muzică din opene, 21,45 Mu
zică ușoară interpretată de Yves 
Montand, 22,25 Muzieă de dans. 
PROGRAMUL II. 8,00 Clubul vo
ioșiei, 9,00 Valsuri de estradă, 9,30 
Muzică din opere cerută de ascul
tători, 10,00 Melodii populare, 
10,30 Revista presei străine, 10,38 
Muzică distractivă, 11,00 Transmi
siune din Studioul de concerte al 
Radioteleviziunii, a concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
de stat „George Eneecu", 13,15 
Cîntece și jocuri de pe întinsul 
patriei, 13,45 Muzică ușoară inter
pretată de Luigi Ionescu, 14,15 
„Cine știe, cîștigă 1", 15,00 Muzică 
ușoară cerută de ascultători, 15,30 
Duete de dragoste din opere, 16,08 
Melodii populare, 16,30 Din crea
ția de muzică ușoară a compozito
rilor noștri, 17,15 Literatura și mu
zica, 17,25 Din comoara folcloru
lui nostru muzical, 19,30 Interpreți 
ai muzicii de operetă, 20,05 Muzi
că de dans, 21,30 Melodii populare 
mexicane, 22,00 Muzică de dans.
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15 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Trei zile după nemurire; REPU
BLICA : Ah I Acest tineret ! PE
TRILA : Nori albi; ANINOASA : 
Comedia; ISCRONI : Fortăreața de 
pe Rin,- LIVEZENI : Chermeza; 
LUPENI : Estrada, estrada; BĂR- 
BĂTENI : ■ Cârmele; URI CÂNI : 
Casa de la răscruce.
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„ІИ! ІВВДІШІ il ШШІІ0І OfflOllli"
NEW YORK ia (Agerpres).
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a hotărît joi 

în unanimitate să declare anul 1968 drept „Anul internațional al 
drepturilor omului".

In 1968 se vor împlini 20 de ani de Ia adoptarea Declarației uni
versale a drepturilor omului.

------ 0------
O- n.u. Rezoluția prezentată de 32 de țări 

afro-asiatice
NEW YORK 13 (Agerpres).
Un număr de 32 de țări afro- 

asiatice au prezentat joi Comite
tului de tutelă al ©.N.U. o rezo
luție care cere Consiliului de Se
curitate să ia în considerai© si
tuația critică din Africa de Sud- 
Vest, teritoriu aflat sub mandatul 
Republicii Sud-Africane. In rezo
luție se arată că guvernul eud- 
african a refuzat să se conformeze

rezoluției adoptate în luna noiem
brie de Adunarea Generală prin 
oare trebuia să informeze, pînă la 
30 noiembrie, Adunarea Generală 
O.N.U. asupra intențiilor sale pri
vitoare la predarea mandatului pe 
care-1 deține în prezent. Rezoluția 
subliniază, de asemenea, că poli
tica Republicii Sud-Africane în A- 
frîca de Sud-Vest reprezintă o a- 
menințare Ia adresa păcii și secu
rității în lume.

------------ ©------------

0 declarație a președintelui Johnson
WASHINGTON 13 (Agerpres).
Potrivit agenției France Presse 

președintele S.U.A. a declarat re
prezentanților de frunte ai diferi
telor ministere că vor trebui să 
facă față unei perioade de res
tricții bugetare severe și le-a ce
rut să procedeze la o reexamina
re aprofundată a eheltuielilor pen
tru toate organismele guverna
mentale.

In cadrul acțiunilor de econo
mii, ministerul apărării al S.U.A., 
Robert McNamara, a anunțat joi 
că în viitorii trei ani și jumătate

urmează să fie desființate 33 de 
baze militare americane, dintre ca
re 30 se află pe teritoriul S.U.A. 
Aceste baze, eomentează agenția 
vest-germană DPA, nu! mai sînt 
necesare în actualul stadiu de dez
voltare a tehnicii militare.

Totodată, după eum relatează 
agenția Associated Press, preșe
dintele Johnson a declarat, în ca
drul unei întrevederi pe care a 
avut-o la Pentagon cu principalele 
personalități ale Ministerului Apă
rării al S.U.A.; că nu intenționea
ză deloe să renunțe la forța la ca
re s-a ajuns în ultimii trei ani.

---------------- ©-----------------

Conferința miniștrilor muncii 
africane
altele, problema! diserimlnării ra
siale în Republica Sud-Africană. 
Ea a adoptat o recomandare că
tre Organizația Internațională a 
Muncii cu privire la excluderea 
guvernului Republicii Sud-Africane 
din aeeastă organizație.

Guvernul R.S.A., se aTată în re
comandare, nu poate fi membru al 
Organizației Internaționale a Mun
cii întrucît nu își îndeplinește o- 
bligațiile sale morale și constitu
ționale față de această organiza
ție. Conferința a propus un amen
dament Ia statutul Ѳ.І.М. sare au
toriza pe președintele eonferințer 
să priveze pe delegatul oricărei 
țări care promovează o politică1 
'de segregație rasială de dreptul 
de a lua cuvîntul în cadrul con
ferinței și de a participa la lucră
rile subcomisiilor sale și care dă 
dreptul acestei organizații interna
ționale să excludă provizoriu sau 
pentru totdeauna eu o majoritate 
de două treimi de voturi, pe orice 
membru care promovează o politi
că de discriminare rasială.

din țările
CAIRO 13 (Agerpres).
La Cairo au luat sfîrșit lucră

rile Conferinței miniștrilor muncii 
din țările africane, membre ale 
Organizației Unității africane. La 
conferință au participat delegați 
din 21 de țări, printre care, R.A.U., 
Algeria, Tanganica, Ghana, Nige
ria, Dahomey, Camerun etc.

Conferința a examinat, printre
------Q-------  -----------

Prsfeite liopilriva 
falsificării alegerilor

CARACAS 13 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

France Presse, dr. Raul Ramos Gi- 
menez, candidatul fracțiunii dizi
dente a partidului „Acțiunea de
mocratică" la alegerile preziden
țiale care au avut loc Ia 1 decem
brie în Venezuela, a anunțat eă 
paTtidul său va introduce o aa- 
țiune în fața Curții Supreme pen
tru a obține anularea acestor ale
geri, deoarece guvernul a falsifi
cat rezultatul scrutinului pentru a 
avantaja pe candidatul său.

Agenția amintește că în decem
brie 1961, dr. Ramos Gimenez și 
mai multe alte personalități au 
părăsit partidul Acțiunea democra
tică pentru a protesta împotriva 
liniei politice adoptate de preșe
dintele Betancourt, considerată a 
fi contrară doctrinei politice a a- 
cestui partid.

--- e © n----

Lansarea lui „Saturn-1" 
a fost amînată

WASHINGTON 13 (Agerpres).
Administrația națională 

problemele aeronauticii și 
rii spațiului cosmic a 
(N.A.S.A.) a anunțat că 
vehicolului spațial „Saturn-1" ca
re urma să aibă loe la 18 decem
brie a fost amînată din cauza unor 
dificultăți tehnice. Lansarea ar pu
tea să aibă loe la sfîrșitul lunii 
ianuarie. Se precizează că o veri
ficare a rachetei a permis să se 
descopere prezența unor fisuri în 
unele canale pneumatice impor
tante ale primei el trepte;

pentru 
cercetă- 

S.U-Aj 
lansarea 

it

Au luat sfîrsit lucrările Plenarei 
С. C. al P. C. U. S.

MOSCOVA 13 (Agerpres).
La Plenara C.C. al P.C.U.S. au 

luat sfîrșit, la 13 decembrie, dis
cuțiile pe marginea raportului lui 
N. S. Hrușciov „Dezvoltarea ra
pidă a industriei chimice — con
diție fundamentală pentru crește
rea produsției agricole și a ‘ bu
năstării poporului".

Cuvîntul de încheiere a fost 
rostit de către N. S. Hrușciov.

Plenara a adoptat în unanimi
tate o hotărîre în care aprobă

------------ ©

programul privind dezvoltarea con
tinuă a industriei chimice a U.R.S.S. 
pe următorii șapte ani (1964— 
1970).

In cadrul plenarei au fost exa
minate de asemenea probleme or
ganizatorice. Plenara l-a eliberat 
pe Vladimir Scerbițki din funcția 
de membru supleant al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S. Piotr Șelest a 
fost ales membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S.

Cu aceasta lucrările Plenarei 
C.C. al P.C.U.S. au luat sfîrșit.

In UL R. S- S. a fost lansat 
satelitul „Cosmos 23“

! Turneul ansamblului Ș 
:: „Permită"

: în R. P. D. Coreeană 
!| PHENIAN 13. Trimisul spe- 
; cial Agerpres Șt. Constanlt- 
i nescu transmite:

' Ansamblul artistic „Perinița" 
I; și-a încheiat turneul în R.P.D.
I Coreeană. El a dat opt specia- 5

• cole în orașele Phenian, Won- '
1 san și Hamheung, care au 1 
I fost vizionate de 12 000 
I de spectatori și s-au bucurat 
i de succes. Numeroase ziare ’ 

au publicat cronici ample des- <
]' pre măestria interpreților.

In timpul liber, membrii an- > 
: samblului au vizionat specta- > 
I cole, au vizitat așezăminte cui- < 

turale și uzine și au avut în- ? 
/ tîlniri cu oameni de artă. 5

MOSCOVA 13 (Agerpres).
La 13 decembrie 1963, în Uniu

nea Sovietică a fost lansat un nou 
satelit artificial al Pămîntului — 
„Cosmos-23".

La bordul satelitului este insta
lat aparataj științific pentru con
tinuarea cercetărilor asupra spa
țiului cosmic în cadrul programu
lui anunțat de TASS la 16 martie 
1962.

Satelitul a fost plasat pe o or
bită avînd următorii parametri : 
perioada inițială de revoluție — 
92,9 minute, depărtarea maximă 
față de suprafața Pămîntului (Ia a- 
pogeu) — 613 km., depărtarea mi

nimă (la perigeu) — 240 km., un
ghiul de înclinație al orbitei față 
de planul Ecuatorului — 49 grade.

In afară de aparatajul științific, 
Ia bordul satelitului se află un 
radioemițător care funcționează pe 
frecvența de 20,005 Megaherți, un 
sistem de radio pentru măsurători 
precise asupra elementelor orbi
tei, un sistem radiotelemetric pen
tru transmiterea pe Pămînt a da
telor privind funcționarea dispozi
tivelor și aparatajului științifie.

Aparatajul instalat pe satelit 
funcționează normal.

Centrul de coordonare și calcul 
prelucrează informațiile primite.

Plenara С C. al P, S. Italian

Judecarea unor mineri 
din Asturia

MADRID 13 (Agerpres).
Potrivit relatărilor coresponden

tului la Madrid al agenției France 
Presse, la 18 decembrie va începe 
la Oviedo (Spania) judecarea unul 
grup de cinci mineri din Asturia 
arestați în luna august, cînd, "du
pă cum se știe, autoritățile fran- 
chiste au operat arestări în masă 
în rîndurile minerilor participanți la 
grevele revendicative din această 
regiune. Cei cinci inculpați sînt a- 
euzați de autoritățile franchiste de 
a fi făcut „propagandă ilegală".

- = Ѳ-----

de
secretar general

aripii de stînga 
la alegerea lui

rea socialiștilor la guvernul con
dus de democrat-creștini.

După părerea aripii de stînga, 
programul guvernamental acceptat 
de Nenni obligă pe socialiști să 
urmeze o politică ce contravine 
caracterului de clasă al P.S.I.

Intr-o declarație făcută după 
părăsirea plenarei C.G. al P.S.I., 
liderul aripii de stînga, Tullio 
Vecehetti, a lăsat să se înțeleagă 
că va vota împotriva guvernului 
Moro, atunci cînd acesta va cere 
parlamentului votul de încredere.

Ruby a fost supus 
unui examen psihiatric

DALLAS 13 (Agerpres).
După cum anunță ziarul „Tirss 

Herald" din Dallas, Jack Ruby, u- 
cigașul lui Lee Oswald, asasinul 
prezumtiv al președintelui Ken
nedy, a fost supus unui examen 
psihiatric care nu a arătat, însă, 
vreun indiciu de deficiență min
tală.

Avocatul Iui Ruby a deelarat 
joi că clientul său dispune deacum 
de suma de 100 000 dolari în ve
derea înaintării unei eereri de pu- 
nere în libertate pe cauțiune.

ROMA 13 (Agerpres).
După hotărîrea Iul Pietro Nenni 

de a renunța la funcția de secre
tar general al Partidului Socialist 
Italian, pe care nu o poete cu
mula cu aceea de vicepreședinte 
al noului guvern, a avut loe la 
Roma o ședință plenară a C.C al 
P.S.I. în cursul eăreîa a fost ales 
în aeeastă funcție Francesco 
Martino, fostul 
adjunct

Reprezentanții 
nu au participat
Martino. Ei bu părăsit ședința ple
nară Tefuzînd să ia pante la lu-< 
crări, explicînd că atitudinea Iot 
este determinată de faptul că a- 
depții lui Nenni au refuzat să e- 
xamineze și să pună la vot pro
punerea de a se eonvoea un nou 
congres al Partidului Socialist Ita
lian. Socialiștii de stînga, care re
prezintă aproximativ 40 la sută 
din Partidul Socialist Italian, îi re
proșează lui Nenni de a nu fi res
pectat condițiile puse de recentul 
congres în legătură cu participa-

------- _ . — ■ Р6*У - - ---------

Alegeri parțiale în Scoția
LONDRA 13 (Agerpres).
In circumscripția electorală Dum

fries (Scoția) au avut loc alegeri 
parțiale pentru Camera Comune
lor. Candidatul partidului conser
vator, D. C. Anderson, a obținut 
majoritatea la limită, număTul vo
turilor obținute de el seăzînd con
siderabil în comparație cu cel pe 
care candidatul conservator l-a 
obținut în alegerile generale parla
mentare din 1959.

Cu 16 762 de voturi, față de

DECLARAȚIA LUI
HAVANA 13 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat unui 

corespondent al revistei cu bane 
„Mielya", Janet Jagan, președinta 
Partidului Popular Progresist din 
Guyana Britanică, a declarat că 
în urma conferinței de la Londra 
privând constituția Guyanei Brita
nice, în cursul căreia nu a putut 
fi stabilită data acordării indepen
denței, vor avea loc schimbări în 
metodele de luptă. „Am și înce
put să organizăm în întreaga țară 
demonstrații de protest", a arătat 
Janet Jagan.

JANET JAGAN
„Nu ne simțim obligați să ac

ceptăm condițiile formulate de mi
nistrul coloniilor din Anglia, San- 
dys". Afirmațiile că în țară ar e- 
xista „probleme etnice", a subli
niat Janet Jagan, urmăresc să 
dezbine poporul și totodată să-I 
abată de la lupta sa pentru Inde
pendență".

Principala cerere a poporului 
din Guyana Britanică este acorda
rea neîntîrziată a independenței 
acestei colonii, a conchis președin
ta Partidului Popular Progresist 
din Guyana Britanică.

15 791 obținute de laburiști, majo
ritatea conservatorilor a ajuns 
astfel la 971 voturi față de 7 430 
cît fueese în 1959 în aceeași cir
cumscripție electorală.

Rezultatele alegerilor de le 
Dumfries, subliniază coresponden
tul U.P.I., confirmă o tendință ca
re a precumpănit fără excepție în 
ultimele 18 luni la toate alegerile 
parțiale, și anume scăderea con
tinuă a voturilor obținute de con
servatori.

©------------

Apel către poporul guatemalez
CIUDAD DE GUATEMALA 13
Comandantul suprem al forțelor 

armate 
Marco 
dresat 
pel în 
soopul
guatemalezi 
constă în înlăturarea

insurgente din Guatemala, 
Antonio Young Sosa, a a- 
poporului guatemalez un a- 
care spune, între altele, «3 
luptei duse de patrioțil 

este limpede •— el 
diet at urii.

In apel se relevă marea amploa
re a luptei patTioților împotriva 
regimului dictatorial din Guate
mala. Forțele insurgente, se arată 
în apel, se pronunță pentru crea
rea unui guvern care să respecte 
drepturile și libertățile poporului 
și să conducă țara pe drumul de
mocrației; ~

MATTAWA. Locuitorii orășelului 
canadian Mattawa din provincia 
Ontario au ales zilele trecute in 
funcția de primar pe singurul lor 
concetățean de culoare dr. Mo- 
nostime, originar din Haiti. Dr. 
Monestime este pînă acum primul 
primar de culoare din Canada.

SEUL. Președintele Coreei de 
sud, Pak Cijan Hi, l-a numit în 
funcția de prim-ministru pe Cioi 
du Șun, proprietarul unui ziar 
sud-coreean și președinte al Crucii 
roșii din Coreea de sud. Noul gu
vern format de' Cioi Du Sun, ur
mează să fie instalat marțea vi
itoare.

LE©P0LDVILLE. Potrivit relată
rilor; agenției United Press Inter
national, unități rebele katanghe-

ze cu un efectiv de 2 000 de oa
menii masate în apropiere de fron
tiera cu Angola au fost înconju
rate de trupele O.N.U. și unități 
ale armatei naționale eongoleze. 
Agenția arată că se pregătește în 
prezent un atac general împotriva 
acestor unități rebele, formate din 
foști jandarmi ai lui Chombe, și 
eă dezarmarea lor este o chestiune 
de zile.

WASHINGTON. In S.U.A. a fost 
înființată o Comisie interministe
rială pentru dezvoltarea exporturi
lor, însărcinată cu coordonarea tu
turor inițiativelor menite să favo
rizeze dezvoltarea exporturilor a- 
mericane în,- scopul îmbunătățirii 
situației balanței deficitare de plăți 
a Statelor Unite. 1
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