
Zi festivă
Un panou expus în sala festivă 

anunță evenimentul: „Astăzi, 
decembrie 1963, colectivul 
muncitori, ingineri și 
de la mina Lupeni 
partidului și guvernului 
de producție pe 1963 a

18 
de 

tehnicieni 
raportează 
că planul 
fost înde-

la Lupeni
mează un raport: ..Tovar^e direc
tor general I Azi, 18 decembrie co
lectivul minei Lupeni și-a înde
plinit planul la toți indicii. Sîntem 
hotărîți ca și pe viitor să ne fa
cem datoria — așa cum ne cere 
partidul. Raportează inginer Nico-

Cu planul anual îndeplinit

Indici tehnici înalfi
la sectorul III, :în galeria 
principală est—vest, ori
zontul 500.

La susținerea .' cil ar
mături metalice planul a 
fost depășit cu 2156 me
tri liniari. Transportul în 
abataje a fost complet 
mecanizat. Avansările în 
galerii au ajuns la 57 me
tri liniari față de 52 me
tri liniari planificați. In 
abatajele cameră, viteza 
de avansare a ajuns la 
83,7 m.l., față de 61 me
tri liniari planificați.

Prin folosirea intensă 
a mașinilor de încărcat 
I..7..K, și Salzgitter, s-a 
reușit ca în primele luni 
din acest an 
rile în steril 
Uricani să se 
sanie 16 233
Astfel, planul de încăr
care mecanică în galerii 
a fost realizat 
porție de 130 la sută. In 
prezent, este în 
introducere
încărcat de tipul P.M.L.-5

la înaintă- 
de la mina 
încarce me- 
m.c. piatră.

în pro-

curs 
mașina

de 
de

Cuptor pentru încălzirea aerului
plasat în vecinătatea pu
țului de extracție nr. 4. 
In urmă cu cîteva zile 
amenajarea cuptorului a 
fost terminată, urmînd a 
fi dată în folosință în 

zilele următoare. Lucrarea 
a fost executată sub în
drumarea inginerului Balș 
Petru. La lucrările de a- 
menajare a cuptorului 
s-au evidențiat zidarul 
Preda loan, sudorul 
Schuster Matei și meca
nicul Pavel Ioan.

urmă, pe 
conductele

e-

In anii din 
timp /friguros, 
de aer comprimat și cele 
pentru apă industrială ce 
intrau în subteran pe la 
puțul de extracție nr, 4 
înghețau. Pentru a
vita aceste neajunsuri, în 
luna noiembrie, la mina 
Uricani a început con
strucția unui cuptor pen
tru încălzirea curentului 
de aer ce intră în sub
teran. Cuptorul a fost 

j

/ *
Sesiune tehnico-știinfifică

Recent, la cinematogra
ful din Uricani, a avut 
loc o sesiune tehnico- 
științifică pe tema com
baterii cauzelor îmbolnă
virii de silicoză. Au par
ticipat ingineri, tehnicieni, 
maiștri, șefi de brigăzi 
de la abataje și toți cei 
care lucrează la înaintări 
în steril, mineri, ajutori 
mineri și vagonetari. Re
feratul prezentat de in
ginerul Kelemen Zoltan 
„Realizări obținute în a- 
plicarea perforajului umed 
în industria minieră mon
dială și din țara noastră”, 
fiind bogat în date a fost 
ascultat cu un deosebit

interes. A urmat prezen
tarea unui referat de că
tre medicul Fundăturea- 

care a 
„Silicoza,

profesională"; 
referate au fost 
de întrebări și 
In perioada ur- 

lucrărilor sesiunii

nu Paraschiva 
tratat despre : 
ca boală 
Ambele 
urmate 
discuții.

mătoare
s-au luat măsuri pentru 
înzestrarea tuturor bri
găzilor cu perforatoare 
C.P.-19, manșoane, bur
ghie armate cu plăcuțe 
vidia. In acest fel s-a a- 
sigurat ca la toate lu
crările orizontale în ste
ril să se perforeze umed.

REVIZIA DE VAGOANE C.F.R
La 16 decembrie a în

deplinit planul anual co
lectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la 
Revizia de vagoane din 
cadrul complexului C.F.R. 
Petroșani. Printre cei ca
re au adus o contribuție 
de seamă la acest suc
ces, asigurînd regularita-

tea și siguranța circula
ției, sînt muncitorii Mi- 
troi Constantin, Vîrzob 
Vasile, Vaidoș Dumitru, 
Untaru Milan, Tupan 
Gheorghe, Coman Nicolae 

Costăchel Gheorghe.

IOAN DAJAN 
lăcătuș revizie

Strungarul Boaru Constantin face parte din colec
tivul Secfiei de reparații electrice Vulcan. El este de
ținătorul titlului de „Evidențiat în întrecerea socia
listă".,. .titlu pe care l-a cîștigat de mai multe ori în 
acest an, dînd numai lucrări de bună calitate.

TN CLÎȘEU: Tovarășul Boaru Constantin preocu
pat cu strunjirea unui ax.

__________ .o.__________

La cupsupile de pidicape 
a calificăpii

Comitetul U.TJM. de la mina Aninoasa, sub con- 
duserea comitetului de partid, se străduiește să 
aducă o contribuție cît mai însemnată la creșterea 
nivelului de calificare profesională a tinerilor. Nu

meroși tineri au fost îndrumați să se înscrie la cursu
rile de ridicare a calificării. In acest an„ 352 de 
tineri au fost înscriși în cele 26 de cursuri de ridi
care a calificării. In cadrul adunărilor generale ale 
organizațiilor de bază 
cum participă tinerii 
cursuri, lucru ce a dus 
tățirea frecvenței,

U.T.M. s-a 
la aceste 
la îmbună-

analizat periodic?

plinit mai devreme cu 13 zile. Pe 
baza creșterii productivității mun
cii cu 57 kg. pe post, datorită en
tuziasmului cu care a muncit în
tregul colectiv al exploatării au 
fost extrase peste plan 56 009 tone 
de cărbune, iar Ia prețul de cost 
s-au realizat economii în valoare 
de 3 239 000 lei. Pentru rezultatele 
deosebite obținute Comitetul de 
partid, conducerea exploatării, co
mitetul sindicatului și organizația 
U.T.M. felicită întregul colectiv al 
exploatării și îi 
și mai însemnate

Alături se află un alt panou, 
care sînt înscrise numele a 60 
șefi de brigăzi evidențiați în 
trecerea socialistă. Sînt nume
mineri care conduc brigăzi cunos
cute în toată Valea Jiului. La festi
vitate au venit secretarii organizați
ilor de partid, șefi de brigăzi, ingi
neri, maiștri, cei care prin munca 
lor au adus un aport deosebit Ia 
succesul ce se sărbătorește. Pe mulți 
dintre minerii ce conduc brigăzi 
cunoscute la Lupeni — Ghioancă 
Sabin, Petre Constantin, Taloș loan, 
Ghioancă loan, 
Ferenczi 
Leczfalvi
Droczinger Rudolf 
tem în portretele 
Participă invitați de la preparația 
Lupeni, din alte întreprinderi. (In 
clișeu un aspect din sală).

...Fanfara încetează să mal cîn- 
te. In sală se așterne liniștea. Cei 
prezenți se ridică în picioare. Ur-

dorește succese 
în 1964".

pe 
de 
în
de

rici Nicolae, șeful exploatării mi
niere Lupeni".

Astfel a început festivitatea de
dicată unui eveniment important : 
îndeplinirea înainte de termen a 
sarcinilor de extragere a cărbune
lui Ia cea mai mare exploatare mi- ' 
nieră din țară. Folosirea teh
nicii avansate, aplicarea de măsuri 
tehnico-organizatorice ehibzuite, ar
marea metalică modernă, faptul 
că întregul colectiv a știut să 
lupte și să învingă greutățile sînt 
factorii care au dus la succesul 
obținut de colectivul minei Lupeni.

Tovarășul Szuder Wiliam, mem
bru al Biroului Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani, director 
general al Combinatului carboni
fer Valea Jiului felicită întregul 
colectiv pentru îndeplinirea înain
te de termen a sarcinilor de plan.

Harnicul colectiv 
pe rînd din partea 
cal al sindicatelor, 
rășenesa de partid 
tetului de partid al
tului sindicatului minei,

Primită cu aplauze, brigada ar
tistică de agitație a exploatării a 
prezentat un scurt program. Apoi, 
fanfara atacă un marș vioi. Parti- 
cipanții la festivitate părăsesc sala 
hoțărîți de a realiza angajamentul 
colectivului trimițînd patriei pînă 
la sfîrștiul anului peste sarcinile 
de plan, 60 000 tone de cărbune 
cocsificabil.

este felicitat 
Consiliului lo- 
comitetului o-
Lupeni, comi- 
minei, comite-

Balazs,
Mihai,

Sălceanu Petru, 
Koos Ladislau, 
Lukacs Andrei, 
— îi recunoaș- 
expuse în sală.

FRANCISC VETRO

♦ 
♦

Tmăra muncitoare Miharța Elena din subsecția răsucit a Lupeni
harnică și pricepută. Firele de mătase torsionate de ea la mașina de răsucit sînt de 
bună calitate. Angajamentul luat de a produce 1200 kg. fire fără rebut, utemista 

1 i - Miharța Elena și l-a îndeplinit. De la începutul lunii și pînă în prezent ea a dat peste 
s,. Д6Ѳ0 kg. fire răsucite fără nici un rebut. ț

lat-o în timpul lucrului. . . .

...Dimineața veni repe
de. Băieții au lăsat pa
turile calde și acum aler
gau pe malul Jiului în
ghețat, spre mină; Ajunși 
aici, s-au așezat în fața 

ghișeului lămpăriei. Cînd 
le-a venit rîndul, au în
tins marca și în schim
bul ei li s-a dat cîte o 

lampă. Tot controlîndu-le 
nici nu și-au dat seama 
cînd au ajuns la rampa 
puțului. Nu se mai deo

sebeau de ceilalți mineri. 
Zorii dimineții însă nu 
coborîseră deasupra lor. 
Și asta-i bucura mult de 
tot. Cei cinsprezece ute- 
miști veniți în Valea Jiu
lui să se facă mineri la 
cărbuni doreau ea în pri
ma zi să se asemene cit 
mai mult cu un stol de 

licurici neastîmpărați, stră
lucind în noapte, așa 
eum văzură în fiecare di
mineață pe minerii mai 
vîrstnici, < 
Ilie Minei 
instructaj ; 
minei.

— Hai 
trați I Nu 

N-avem geamuri jos, da-i

cînd maistrul 
îi aducea la 

aisi la gura

bobocilor in- 
vă temeți 1

tare fain, strigă la ei cu- 
plătorul în timp ce ridi
că ușa de protecție a co
liviei. Unul, cîte unul lua
ră loc în colivia puțului, 
lipindu-și umerii de pe
reții reci de4 tablă. Lăm
pile,' pe care le țineau a- ’ 
tîrnate la brîu, se loveau 
unele de altele răspîndind 
în jurul lor melodia unui 
concert subteran. Ultimul 
își făcu loc printre ei 
maistrul llie Minei.

— Așa feciori! De aici 
pornește drumul spre a- 
bataj — îi auziră glasul. 
Mîinile lor țineau cu stîn- 
găcie 
xată 
Cînd 
sub 
NAL" 
li se
ее. La început colivia a 
pornit lin, apoi mai re
pede, tot mai repede și 
in drumul ei vijelios spre 
adincuri parcă-i îndemna :

— Nu vă temeți I Nu 
vă temeți!... Nici 
simțit cînd colivia 
oprit.

— Am ajuns la
zontul zeee, atît auziră.

bara de sprijin fi
de pereții coliviei, 
ochiul „magie" de 
inscripția „PERSO- 
se aprinse, inimile 

făcură cît un puri-

n-au
s-a

ori-

coborîre, 
protesție 

unul cite

la
de
Și
Puneau pen-

DRUMUL SPRE ABATAJ
i 

Apoi, ca și 
aceeași ușă 
fu ridicată 
unul ieșiră.

- tru; prima, oară piciorul 
în mină, la sute' de me
tri sub pămînt. Pentru 

‘ început lămpile lor, eu 
para mică și gălbuie, nu 
le-au prea fost de folos, 
căci din tavan galeria 
pe care o străbăteau era 
scăldată 
lectrică.

lumină e- 
au mers, 

uriaș al mi
trei kilome- 
metru stră- 
că-i afundă

cel mai 
căutat

a- 
o 

muncă
Cil

am 
ăsta

de 
Așa 

prin trupul 
nei, cale de 
tri. Fiecare 
bătut părea
intr-un necunoscut nespus 
de greu de pătruns. In 
realitate se apropiau de 
abataje, locul
atrăgător și mai 
din mină.

— Ei, feciori, 
juns 1 Cîtva timp 
fi locul nostru de
Și maistrul le arătă 
mîna pînă hăt departe 
acolo, la încrucișarea de 
galerii, unde forfoteau

VICTOR DELEANU

(Continuare în pag. 3-a)
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MKUT PONEII
Era la începutul toamnei 

nului 1948. In Valea Jiului, 
Petroșani, au tost 
porțile Institutului 
pentru fiii de mineri, pentru 
fiii tuturor oamenilor muncii 
care vor să învețe.

Atunci, în toamna 
an, au fost puțini tinerii care 
s-au îndreptat spre institutul 
din petroșani. Institutul avea 
o singură facultate, «u o sin
gură secție: Facultatea de 
mine cu secția exploatări mi
niere. Dar studenții se bu«u- 
rau de condiții optime de via
ță și studiu. Aveau la dispo
ziție săli de cursuri și semi- 
narii, laboratoare, bibliotecă,

Despre patria noastră socialistă

a- < 
la ? 

deschise 
de mine,

acelui

5 I 
ț <i !
I
J 
i
l
} ■»5 I
5

5I<<

1
„exx, _____________ _____ 5

} iar cadrele didactice le im- < 
dragoste din cu- î 

lor. *
?
I 
î
s

l
i
к
<
$I
$
1 
)

>

<' părtășeau cu <
? noștințele șl experiența lor, 

Din toamna anului 1948 au 
trecut mai bine de . 15 ani. Nu
mărul studenților a crescut 
mereu, a luat ființă o nouă

Duminlcă 22 decembrie a.c., ora 9. 
Proiecții de diafilme pe tema „Din 
frumusețile și bogățiile patriei". 
Repetiții la scenete și dansuri pen
tru pregătirea carnavalului.

Miercuri 25 decembrie a.c., ora 10. 
Deschiderea expoziției cercului de 
foto, pregătiri pentru carnaval. 
Jocuri sportive de iarna. Con
cursuri de ghicitori.

Vineri 27 decembrie a.c., ora 16. 
Spectacol prezentat pentru pionieri 
la clubul „Constructorul" de către 
cercul de artă dramatică și cercul 
coregiafia.

Simbăt* » decembrie аиь, er* M. 
Spectacol prezentat la clubul „Con
structorul" pentru pionieri și pă
rinți de către formațiile artistice 
ale Casei pionierilor.

Duminică 29 decembrie a.c.) or* 15.
Carnavalul pionierilor din Petro
șani.

Vineri 3 ianuarie 1964, ora 9. 
Excursie prin împrejurimile orașu
lui. Concursuri de săniuțe și schi.

Duminică 5 ianuarie 1964, ora 10. 
Concursul „Cine știe, cfștigă !" pe 
tema „Realizări ale regimului de
mocrat-popular în orașul nostru". 
Spectacol prezentat de formațiile 
artistice ale Casei pionierilor 
scena căminului cultural din 
croni.

Marți 7 ianuarie 1064, ora 
Vizitarea obiectivelor economice 
social-culturale, construite sau

orașul Pe-curs de construcție din 
troșani.

pe
Is-

в. 
și 
in

nu au fost 
care le va

t
i_____ __________

facultate și 3 secții noi. Insti- 
jj tuttil nostru are acum două 
j! facultăți și patru secții de spe- 

cialitate: Facultatea de mine 
cu secțiile exploatări miniere, 
prepararea minereului și a căr- 

< bunelui și topografie minieră 
■! ji Facultatea electromecanică 

minieră cu secția electrome
canică minieră.

Cei peste 1500 studenți în
scriși anul acesta la cursurile 
de zi și serale la cele două 

jl facultăți își desfășoară activi
tatea în clădiri noi.

In anul trecut clădirea mo
dernă a institutului a fost în
tregită cu un nou 
primul trimestru
Viitor va Începe 

j unui nou cămin studențesc Cu

In calendarul de fața 
cuprinse activitățile pe 
desfășura Casa pionierilor in Ora
șul copiilor.

Sărbătoare în detașament

corp. In 
al anului 
construcția

ji o capacitate de 400 locuri.

'!
5

Un mare număr de profe
sori, conferențiari, șefi de lu
crări și asistenți asigură pre- 

a

a-
bi-

darea la un nivel înalt 
cursurilor.

Pentru completarea și 
profundarea cunoștințelor

pune la îndemîna stu- 
peste 92 000 de volu- 
literatură tehnico-ști- 
ideologică și beletris-

blioteca 
denților 
me de 
ințifică,
tică, peste 250 colecții anuale 
de reviste, caiete de inovații 
și instrucțiuni pentru folosi
rea unor aparate și utilaje.

Aproape 70 la sută din to
talul studenților primesc burse 
de 
iar 
în 
ge
mai mare ca la înființare.

stat $i de întreprindere, 
numărul celor ce locuiesc 
căminele institutului ajun- 
la 1000, aproape de 10 ori

M. CIOClRLIE
V. DRĂGAN

student!

Primirlle de noi pionieri consti
tuie adevărate sărbători în viața 
detașamentelor și unităților de pio
nieri. O asemenea sărbătoare a a- 
vut loc recent în cadrul detașa
mentului nr. 3 de la Școala gene
rală de 8 ani nr. 2 din Petroșani.

Pionierii au venit îmbrăcați în 
frumoasele lor uniforme. După ce 
președintele de detașament a pre
zentat raportul instructoarei de 
detașament, a fost adus drapelul 
unității sub care au fost așezați 
viitorii pionieri.

Cu inima palpitînd de emoție, 
slavii Ampoițan Emilia, Cursan Go

rel, Munteanu Mariana, Rusu loan 
și Siohor Viorel au depus angaja

mentul solemn 
pionier, apoi 
primit cravata 
șie șl insigna 
pionier, 
strădaniei 
învățătură 
activitatea 
ștească а

Duminică a avut loc la școala 
noastră o adunare pionierească 
care a reunit pionierii detașamen
telor nr. 2 (clasa а ѴП-а B) și pe 
cei din 
a IlI-a 
adunare 
referatul 
nierul Horga Miron din clasa a 
ѴІІ-а B.

Subliniind faptul ca s-a născut* 
odată eu 
pionierul 
curia de 
vlăstar al 
cu patria 
mer oasele 
democrat-popular pe întinsul pa
triei, pionierul Horga a arătat Că 
și pionierii sînt chemați să pună 
o cărămida la 
socialismului, 
este munca cu 
mai temeinică
date, participarea la un număr cît 
mai mare de ore în cadrul munci
lor obștești, respectul pentru eei 
iii vîrstă, ajutorul dat colegului la 
învățătură, disciplina în orice 
muncă...

A urmat apoi punctul doi al or-

detașamentul nr. 8 (clasa 
C). Pionierii prezenți Ia 
au ascultat cu viu interes 
„Patria" prezentat de plo-

republica noastră, 
Horga a reliefat bu- 

care este stăpînit orice 
țării care crește odată 
sa. Vorbind despre nu- 
realizări ele regimului

temelia construcției 
Această cărămidă 
cartea, însușirea cit 
a cunoștințelor pre-

primirea In organizația 
a noi elevi. DepUnltid

dinei de zi, 
de pionieri 
angajamentul Intr-o atmosferă so
lemnă, noii pionieri au primit 
cravatele, luîndu-și angajamentul 
să le poarte cu cinste și dragoste. 
Adunarea a luat sflrșit cu un fru
mos program artistic pe care pio
nierii din clasa a Vll-a В 
grijă să-l pregătească în 
noilor

au avut
cinstea

Tot 
școală 
Iovilor

loc In

lor tovarăși.
☆

duminică a avut
noastră, cu participarea e-
din clasa а V-a В o acțiune 

de colectare a fierului vechi. Pio
nierii acestei clase au fost împăr- 
[iți de către tovarășa dirigintă pe 
grupe. Pînă la ora 11 ei au adu
nat peste 400 kg. fier vechi. La 
sfîrșit s-a văzut că toate grupele 
munciseră cu rîvnă și conștiincio
zitate. S-au evidențiat in această 
acțiune pionierii din clasa V-a В 
Dudu Iordan, Petrescu Andreia, 
Szemety Petru și alții.

Riane Anisie, Eugen Cocotă, Ioan 
Șerban, Rodica Dănescu, și Victor 

Maiorescu
elevi la Școala generală de 3 ani 

nr. 4 Petroșani

rod 
lor 
si

de
au 
ro
da 
al 
la 
in 

ob-
școlii.

dorina 
GERTRUDE PaNEK 
eleve clasa а ПІ-а 
Școala generală 

de в ani nr. 3
Petroșani

ȚINTO1

Acțiune pionierească
Zilele trecute, pionierii de la Școala generală de 

8 ani nr. 3 din Petroșani s-au adunat într-una din să
lile școlii și așteptau începerea festivității.

In sunetul goarnelor și răpăitul ritmia al tobelor a 
fost adus drapelul unității. După obișnuitul ceremo
nial pionieresc, li s-a vorbit pionierilor despre eveni
mentul petrecut Ia 13 deeembrie 1918 în Piața Tea
trului National din București — greva muncitorilor 
tipografi, despre viața grea a tipografilor în trecut 
și condițiile 
pe care ie

Pionierii 
interes.

A urmat
fistic la care și-au dat concursul 
pionierii Vlădan Emilia, Drăguț 
Florica, Tănăsescu Lueica, Dragoș 
Ovidiu, Zaharia Constantin și alții.

bune de trai și muncă 
au asigurate ei astăzi, 
ascultau cu atenție și

un scurt program ar-

DORINA CAPÂSTRARU 
instructoare de pionieri .

trimestru, la clasa а Vll-a В de La 
Temciuc Elena verifică încă odată

La una din ultimele ore de istorie din acest 
Școala generală de 8 ani din Aninoasa, profesoara 
cunoștințele ele vilor.

IN CLIȘEU: Eleva Antal Ema răspunde cu 
Temciuc Elena.

siguranță la întrebările profesoarei

Pentru o vacanjă plăcută și instructivă
ultima oră 
primul act 
un trimes- 
de studiu.

Așadar miine, după 
de curs, se va contura 
al anului școlar. După 
tru de muncă asiduă,
pentru însușirea cunoștințelor teo
retice și practice, elevii vor în
cepe mult așteptata vacanță. A- 
ceasta constituie un bun prilej de 
odihnă, de reconfortare fizică și 
intelectuală. Din această cauză 
este necesar să se acorde toată 
atenția organizării cît mai plăcute 
și instructive a vacanței de iarnă 
a elevilor, atît din partea condu
cerilor școlilor cît și din partea 
organizațiilor de tineret și copii. 
, Printre activitățile care vor fi 
organizate pe timpul vaaanței se 
numără vizionarea unor specta
cole de film și teatrale, vizite la 
întreprinderi, la locurile istorice 
sau monumentele naturii.

Aceste acțiuni trebuie să se 
desfășoare sub supravegherea di
rectă a cadrelor didactice, contri
buind astfel la consolidarea cu
noștințelor elevilor, la aunoaște- 
rea realizărilor regimului nostru 
democrat-popular.

Foarte mult pot contribui la e- 
ducarea elevilor și întîlnirile ce se 
vor organiza în timpul vacanței 
cu activiști de partid și de stat, 
cu deputați, oameni de știință, cer
cetători și fruntași în producție, 
dînd astfel posibilitatea elevilor 
•4 cunoască mai bine preocupă-

rile oamenilor muncii din patria 
noastră, lupta lor pentru desăvîr- 
șirea construcției socialismului.

Mult îndrăgite de elevi sînt ac
tivitățile sportive. Organizarea u- 
nor concursuri de săniuș, patinaj, 
schi și în general cît mai multe 
acțiuni în aer liber trebuie să stea 
in atenția celor eare răspund de 
desfășurarea activităților pe tim
pul vacantei. Mult îndrăgite de e- 
levi sînt și excursiile.

Pentru elevii mai mari pot fi 
organizate matinee de dans, îmbi
nate cu concursuri „Cine știe, cîș- 
tigă I", cu citirea unor epigrame 
sau poezii. Organizarea acestor 
matinee va da posibilitatea elevi
lor să învețe să danseze frumos.

Pentru reușita serbărilor de re
velion să se facă întreceri pe 
școli pentru cel mai frumos reve
lion, în care să fie urmărite <a 
obiective, bogăția programului, îm
podobirea sălilor.

După cum este cunoscut, intre 
27 decembrie — 3 ianuarie se or
ganizează serbările pomului de 
iaoBă. Acest lucru va constitui un 
pritej de noi bucurii pentru elevi. 
De aceea serbarea pomului 
buie sa se facă într-un cadru 
tiv, Intr-o atmosferă de voie 
nă. La nici una din serbările 
mulul de iarna nu trebuie $ă
sească programele artistice, care 
vor trebui pregătite din timp.

frun- 
ca s 

mon- 
sim- 

științifice.

Un loc important în cadrul va
canței de iarnă 11 vor ocupa acti
vitățile închinate zilei de 30 De
cembrie. Cu această ocazie se pot 
organiza întîlniri cu aetiviști de 
partid și de stat, cu conducători 
de Întreprinderi și muncitori 
tași, concursuri pe teme 
„Realizări în anii Republicii", 
taje literar-muzicale, seri și 

pozioane literare sau 
vizionări de filme etc.

Anul acesta s-a luat măsura ea 
in toate școlile să apară Cutii cu 
sugestii pe care să fie scris : „Cum 
doriți să petreceți vacanța ? Ce 
acțiuni să pregătim V. Conduce
rile școlilor, organizațiile U.T.M.’ 
și de pionieri care răspund de or
ganizarea vacanței de iarnă, vor 
trebui să țină seama de propune
rile elevilor și să le includă în 
plan. Toate aceste acțiuni să fie 
afișate 
pentru

Este 
cesta,
secția de învățămînt a întocmit din 
timp un plan comun cu Comitetul 
orășenesc U.T.M., de 
a vacantei de iarnă, 
fost incluse activități 
teresante, educative.

Organizînd o vacanță plăcută. 
Instructivă vom asigura copiilor 
odihna și recrearea necesară. -,f

C. COTCfȘPAN

din timp la locuri vizibile 
a fi cunoscute de elevi, 
meritoriu faptul că anul a» 

spre deosebire de alți ani.

tre- 
fes- 
bu- 
po- 
lip-

desfășurare 
în- care au 
multiple, in-
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lîn- I 
ui-j

de fier be- <( 
nins. In a- ) 
află un ru- (’

i

Au rămas iritata...
’’ Au trecut 3 luni de cinci 

constructorii din cadrul șan- 
fierului nr. 7 de la Lupani au 

ji predat beneficiarului noua 
(J școală cu 16 săli de clasa din 
\ cartierul Biata. Aeum lucră- 

rile de construcții sint in 
la lotul 2, aflat la circa 
m. depărtare de școală.

Este regretabil insă că 
gă noua școală au rămas
tete pe un teren viran cîteva 
sute de kilograme 
ton peste care a 
ceeași situație se
lou compresor care stă de mai 
multă vreme lingă căminul 
nr. 9.

Cu toate că birourile unde 
se află instalată conducerea 
șantierului sînt chiar lingă ( 
căminul nr. 9, nimeni nu se ) 
sesizează de faptul că acest ( 
compresor ruginește sub ce- S 
rul liber. I

Oare conducerea șantierului 1 
nu poate utiliza la noile con-, 
structii fierul beton Uitat pe' 
locul viran de lingă școală 7 
Ruloul compresor nu poate fi i1 
adăpostit și intreținut cu a-1, 

care I 
con*1

!

tenție 7
Iată 

trebuie 
ducerii

cîteva neajunsuri 
să dea de gindit 
șantierului.

V. STRAUȚ

(Urmare din pag. l-a)

alte luminițe plăplnde in jurul pu
țului auxiliar, așa zisă gospodină 
a minei, care are grijă să nu lip
sească nimic din cele necesare în 
timpul tăierii cărbunelui.

—- Âsta-i noul orizont zece. 
Aici, peste cîteva ziie, minerii 
deschid abatajele. Fîșie cu ffșie, 
ei vor înainta pînă ce se intîlhește 
un abataj eu altul. Apoi coboară 
cu un clmp mai jos șt încep un 
nou abataj pînă ajung pe orizon
tul unde sîntem noi. Iar de aici 
o pornesc mai departe spre adine. 
$i așa, zi de zi, minerii pătrund 
tot mai spre inima pămîntului 
pînă ce cărbunele se pierde. Noi 
o să aducem de la puțul auxiliar 
cărucioarele cu lemn, trimise de 
la suprafață. La fiecare abataj o 
să facem cite un mic depozit. 
Cînd s-o porni tăierea cărbunelui, 
să nu se mai oprească. Orizontu-i 
nou. S-au adus crațere, perfora
toare electrice, picuri strașnice. 
Tehnică nouă, feciori, tehnică care 
nu-ți dă nimic dacă nu ești priceput 
s-o mînuiești. Și acum la treabă 1 
Avem douăsprezece abataje de a- 
provizionat și timpul nu stă pe 
loc, îi îndemnă maistrul.

...După citeva zile pe noul ori
zont s-a auzit pentru întîia oară.

— Ardeee !...
Știau de la instructaj înțelesul 

hii. Se pușes undeva. Retrași la 
locurile indicate pentru refugiu, 
așteptau cu înfrigurare să audă 
cum se dezlănțuie explozivul în 
pieptul stratului de cărbune. Ga
leria fu învăluită de o tăcere pe 
cit de adlncă, pe atît de neagră. 
Dar nu dură declt cîteva minute. 
Pe orizont răsună o bubuitură înă
bușită care despică tăcerea. Totul

se puse din nou în mișcare ea și 
cum nimic nu s-ar fi petrecut.

Andrei Dime, împreună eu alți 
doi utemiști, aveau de aprovizio
nat abatajele 8 și 9. Cînd ajun
seră cu lemnul pînă la suitorul a- 
batajului 9, Andrei se nită în sus 
ca într-un hău pe care se părea 
că nu avea să-1 stăpînească nici
odată.

— Cum o fi acolo 7 își întrebă 
prietenii, ca și eum ei ar fi știut. 
Ceilalți i-au răspuns săltînd din 
umeri. De sus se auzea ecoul unul 
„răpăit'* sacadat ca de mitralieră. 
Acest ecou, Andrei Dima îl ascul
ta cu nespusă plăcere.

De cînd începură minerii să 
taie cărbune la noul orizont, An
drei se schimbase complet. Deve
nise tăcut. După șut, cînd ceilalți 
se duceau la club sau la plimbare, 
el se trîntea pe pat și se înfunda 
In lumea eărților. Avea o carte 
tehnică pe care nu se mai sătura 
cltind-o. O primise de la maistrul 
Ilie în zilele de instructaj. Se nu
mea „Minerul în abataj". Seara 
lîrziu, cînd se culca, el n-o așeza 
în cufăr alături de celelalte. O 
punea sub pernă. Se obișnuise s-o 
caute în toiul nopții, să vorbească 
cu ea, s-o întrebe : „Oare cînd va 
veni timpul?". Prietenii îl auziră 
„Ce așteaptă Andrei ?'* se între
bau nedumeriți.

Intr-o dimineață, ortacii cu ca
re căra lemne sub abataje plecară 
după un nou transport de căru
cioare, lăsîndu-1 pe Andrei să stl- 
vuiască pe cele aduse mai înain
te. Cînd s-au întors, ia-1 pe An
drei de unde nu-i.

Cînd maistrul veni, ca de obi
cei, să vadă cum merge aprovi
zionarea abatajelor cu lemne, în 
loc de trei, găsi numai doi ute
miști.

0 condiție Importanta pentru realizarea ritmică 
a sarcinilor de plan pe 1964

In cursul anului viitor colectf- 
’"'vului minei Petrila îi revin sarcini 

sporite. Conferința organizației de 
partid de la exploatare a prevăzut 
ca în anul viitor planul de pro
ducție pe mină să fie depășit cu 
cel puțin 15 000 tone de cărbune, 
să se realizeze o productivitate a 
muncii de 1,310 tone cărbune pe 
post față de 1,305 tone pe post cit 
este planificat, să se obțină eco-

■ nomii la prețul de cost de cel pu
țin 430 000 lei. Sînt obiective mo-

. bilizatoare. înfăptuirea lor depin
de însă de folosirea tuturor con
dițiilor create pentru ca fiecare
sector, fiecare brigadă să lucreze 

t la nivelul capacității sale, să fie
■ la înălțimea sarcinilor ce-i revin.
: In ultimii ani la mina Petrila
' s-a cîștigat o bună experiență în
■ privința reducerii numărului de 
‘ brigăzi rămase sub plan. Astfel.
numărul brigăzilor sub plan pe 
cele 11 luni a scăzut în acest an 
în medie la 16,2 la sută. Ce a stat 

* la baza acestui rezultat 7
In primul rînd creșterea preocu

pării personalului tehnico-ingine- 
resc pentru acordarea unei asis- 

' tențe tehnice eficiente brigăzilor 
la locul de muncă, apoi preocupa
rea pentru calificarea și ridicarea

■ calificării cadrelor de muncitori. 
, In cursul acestui an au fost șco

larizați în cadrul cursurilor de 
calificare 51 mineri, 37 ajutori mi
neri, iar în prezent sînt cuprinși 
la cursurile școlii 81 mineri, 48 a- 
jutori mineri, 32 artificieri și 39

. de mecanici de puț. Totodată, în 
cursul acestui an peste 800 de mi
neri, ajutori mineri și electro-

■ lăcătuși au frecventat cursurile de 
ridicare a calificării de trei luni. 
S-a îmbunătățit în ultimul timp a- 
provizionarea brigăzilor atît din 
abataje cit și de la pregătiri ceea 
ce se datorește și îmbunătățirii 
activității sectorului de transport 
al minei. De altfel, pentru a sta
bili măsuri de sprijinire a brigăzi
lor rămase în urmă, Ia mina Pe-

, trila s-a încetățenit regula de a 
se analiza decadal de către con
ducerea minei, împreună cu șefii 
de sectoare și de servicii cauzele 
care fac ca unele brigăzi să în- 
ttapine greutăți. Cu acest prilej

se stabilesc măsuri pentru îmbu
nătățirea activității brigăzilor,

Pentru viitor însă există încă 
posibilități pentru reducerea con
tinuă a numărului de brigăzi ră
mase în urmă. In luna trecută, de 
pildă, numărul brigăzilor rămase 
sub plan la sectoarele I și III, re
prezintă peste 26 la sută. Care 
sînt căile pentru reducerea con
tinuă a numărului de brigăzi ră
mase în urmă i

Problema ridicării la plan a tu
turor brigăzilor este legată, în 
bună măsură, de îmbunătățirea 
condițiilor de muncă în subteran 
pria remedierea greutăților pe ca
re le Întîmpină colectivul minei 
din eauza focurilor de mină șl a 
urmărilor acestora. In această pri
vință s-au luat în ultimul timp 
măsuri. Se preconizează înnămoli- 
rea zonei de foe eu ajutorul unei 
Instalații speciale de forare șl 
pompare. Totodată, rămînerea sub 
plan a unor brigăzi este cauzată 
și de alte deficiențe, printre care 
slaba asistență tehnică acordată 
de unele cadre tehnice brigăzilor 
care întîmpină greutăți în realiza
rea planului. Printre aceștia se nu
mără și tehnicienii Andrei Ignat. 
Demeter loan, Mihalac Rudolf, ar
tificierul Konicska Adam care nu 
au făcut totul ca brigăzile de care 
răspund, cele conduse de minerii 
Moldovan Zoltan, Tăbăcaru Va- 
sile, Toth Ioan, Cioplean Emilian, 
să lichideze cu rămînerea în ur
mă. Nerealizarea sarcinilor de 
plan de către Unele brigăzi își are 
cauza și în indisciplina ce se ma
nifestă. In acest an, bunăoară, Ia 
mina Petrila s-au Înregistrat 1648 
absențe nemotivate care au stin
gherit desfășurarea în condiții op
time a procesului de producție. Se 
mai întîmpină greutăți și din cau
za deficientelor existente în apro
vizionarea ritmică a brigăzilor cu 
vagonete și materiale. Aceste lip
suri se manifestă mai ales în sec
toarele I și li prin faptul că trans
portul nu se desfășoară la nivelul 
cerințelor atît .țtin cauza unor de
ficiențe organizatorice cît și a lip
sei elemenților pentru locomoti
vele cu acumulatori.

Remedierea acestor deficiențe,

luarea celor mai eficiente măsuri 
ca pînă la începutul anului viitor 
să rămînă cît mai puține brigăzi 
sub plan se impune ca o sarcină 
de o deosebită importanță. Ce tre
buie făcut în acest scop 7 Să se 
urmărească zi de zi situația bri
găzilor, mai ales în sectoarele I 
$1 II, să se ia măsuri pentru apro
vizionarea ritmică a acestora cu 
vagonete goale și materiale, pentru 
omogenizarea lor. Este necesar ca 
mina Petrila să primească ajutor din 
partea C.C.V.J. prin aprovizionarea 
cu materialele cerute și mai ales 
cu armături de fier Т.Н., șine de 
cale ferată, lemn de mină ete.

Există toate condițiile ca la 
mina Petrila să se obțină noi rea
lizări pe calea ridicării la plan a 
tuturor brigăzilor, pentru realiza
rea ritmică a sarcinilor de plan ce 
stau în fața colectivului minei.

I. DUBEK

— Unde-i Andrei 7
■— Nu 1-am găsit nici noi — 

auzi Die Minei.
Maistru! fu cuprins de neliniște. 

Așteptă nerăbdător un minut, 
două... Scoase din buzunarul ves
tei ceasul lui de ștaigăr. II dezveli 
din batistă și cu ochii pe cadran 
măsură galeria de la un cap la 
altul. Trecuseră cinci minute... 
șase... șapte... In ritmul ornicului 
inima începu să-i bată cu putere: 
tic, tas... tic, tae. Cu fiecare mi
nut ce trecea, neliniștea sporea 
tot mai mult. Dar Andrei nu a- 
părea.

In cele din urmă adună în gra
bă pe toți ceilalți utemiști și spuse 
unui miner mai vîrstnic care toc
mai trecea pe acolo :

— A dispărut un utemist. Pîn-mă 
întorc, stai aici și păzește-i pe 
ăștialalti ea lumina ochilor.

Și maistrul începu goana. Dis
pariția lui Andrei îi da de gindit. 
Dacă i se întîmplă ceva, ceilalți 
o iau din loc chiar de-a doua zi. 
In mină se pot petrece multe. Faci 
un pas greșit și te trezești zburînd 
prin cine știe ce gaură, de unde 
nici drasu nu te mai scapă tea
făr. Nu în zadar înainte de «o- 
borîre se face atîta pregătire ce
lor nou veniți. Asta-i mina cu bu
curiile și neplăcerile ei, își spuse 
pentru sine cotrobăind fiecare colț 
al galeriei de bază de pe noul ori
zont. Pe unde trecea întreba din 
om în om.

— N-ați văzut un fecior lung, ■ 
cu șalopetă nouă pe el 7 Ce alte 
amănunte putea da despre An
drei 7 Abia venise la mină.

— N-am văzut — primea de 
fiecare dată răspunsul. Cuvintele 
„n-am văzut" îi sporeau tulbura
rea. Terminase de scotocit toată 
galeria fără ntci un rezultat. în
cepu să urce prin abataje. Unul, 
al doilea. La al șaptelea maistrul 
era frînt de oboseală și ud din 
creștet pînă-n tălpi, dar Andrei 
nicăieri. Pe față i se năciaise su 
doarea cu praf de cărbune. La lu- . 
mina palidă a lămpilor, obrații săi | 
negri străluceau cu intensitate 
Maistrul nil se opri o clipă. Era 
poate in primejdie viața omului 
ce-i fusese dat în grijă cu atlta 
încredere. Iată-1 ureînd și Й1 aba
tajul 8. Cînd auzi că utemistul n-ai 
fost văzut nici aici, aruncă basna 
dc pe el și porni mai departe. I \ 
se stinse lampa. Nu pierduse timp ’ 
s-o aprindă. O aruncă cît colo în 
abataj și apucă grăbit una aprinsă 
ce sta agățată Intr-un steamp 
Fiecare secundă avea prețul unul 
nn întreg. Ea putea aduce ia u- 
rechile sale o veste care l-ar fi f 
întristat toată viața.

Urcă scările abatajului 9, ca și 
în urmă cu douăzeci de ani cînd 
era tînăr și sprinten, purtînd înC 
suflet un licăr de nădejde că-1 va ț 
găsi totuși teafăr pe Andrei. (2nd ț 
ajunse la cîțiva pași de ort fața | 
1 se lumină.

(Din ciclul „Prima generație”) \ 
(Va urma)

PUBLICITATE

T.A.P.L. PETROȘANI
Anunță că organizează

DESERVIREA REVELIONULUI
la toate întreprinderile și organiza-* 
ți e de masă la care este solicitat. '

Comenzile se vor face la sediul trustului la serviciul 
comercial din str. Republicii nr. 104 pînă ia data de 
25 decembrie 1963. Informații suplimentare la sediul 
trustului.
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reparații de mo-
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întreprinderea forestieră Petroșani caută
— Maiștri de mecanizare, cunoscători in 

toare cu ardere internă, tractoare și alte utilaje forestiere, pen
tru localitățile Petroșani, Lup enl și Cîmpu lui Neag.

— De asemenea, se captă un electrician cunoscător in ma
terie de instalații și reparații de electromotoare.

Solicitanții vor trebui să fie calificați în meseriile menționate.

■J
1 *

î
I
4
T

♦ In cartierul Braia lupeni J 
T constructorii de locuințe des- *
* 1 
J fășoară o intensă activitate. Л 
î Aici continuă să se ridice noi |

* blocuri. La construcția aces- *
i tora se folosesc macarale de J 
f *
ț mare capacitate. J
f IN CLIȘEU : Macaragiul j

j Flaișer loan, unul din cei mai 
l buni muncitori de
*
J șantier, manipulînd cu price-
• pere o macara de mare înăl-

pe acest

«

♦
1 
ț e
4
I

*

țime.
Foto : N. MOLDOVEANU

21 decembrie

' PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Roza vînturilor, 10,00 
Album de melodii, 11,35 Piese de 
estradă, 13,10 Arii de mare popu

laritate din operete, 14,00 Melodii 
...populare, 14,30 Muzică ușoară ro- 
** mînească, 15,45 Citind din lucră- 
uile lui G. Ranetti, 16,15 Vorbește 
Moscova! 18,00 Actualitatea mu
zicală, І9.00 Almanah științific,
19.25 Muzică de dans, 20,30 Pe 
teme internaționale, 20,45 Muzică 
populară cerută de ascultători,
21.25 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 10,10 Pagini orchestrale 
din operele lui Gluck, Î0.30 Mu
zică de estradă, 11,00 Cîntece pa
triotice, 12tf)5 Pagini din operete 
contemporane, 12,30 Muzică u- 
șoară de compozitori romîni, 13,30 
Melodii populare, 14,05 Muzică 
din operele lui Meyerbeer, 14,35 
Muzică vocală și instrumentală, 
15,00 Melodii populare din Mol
dova și Dobrogea, 15,30 Noi înre
gistrări de muzică simfonică ro- 
minească, 16,12 Muzică ușoară in
terpretată de Ilinca Cerbacev și 
sextetul „Victoria", 16,30 Știința în 
slujba păcii,. 17,00 Din cîntecele și 
dansurile popoarelor, 18,05 Sere
nade și duete lirice din operete, 
18,35 Melodii populare cerute de as
cultători, 19,30 Album de roman|e, 
20,00 Muzidă de dans, 20,30 Noap
te bună, copii : „iepurele alb", 
basm eschimos, 20,40 Muzică de 
dans, 21,45 Agendă teatrală, 22,00 
Canțonete. /
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Interviul acordat 
de S. Venizelos

ATENA 19. Corespondentul A-* 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite:

Ziarul „То Vima” publică un in
terviu acordat corespondentului’ 
său la Paris de S. Venizelos, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul afacerilor exter
ne al Greciei.

„Chiar dacă sîntem aliații Oc
cidentului, a spus Venizelos, a- 
ceasta nu înseamnă că nu dorini 
să fim prieteni cu Răsăritul. Pen
tru interesul comun sîntem dis
puși nu numai să normalizăm, dar 
ți să îmbunătățim pe cît posibil 
relațiile noastre politice, economi
ce, culturale și științifice cu ță
rile răsăritene și mai ales cu ță
rile din Peninsula Balcanică, pe 
baza respectului mutual și al ne
amestecului în treburile interne";

Vom face totul, a arătat Ve
nizelos, ca să ajutăm pe măsura 
forțelor noastre la consolidarea 
climatului de destindere și de co
existență pașnică între toate sta
tele globului.

- o=-

Manifestul unor locuitori 
din Reunion și Antile

PARIS 19 (Agerpres).
După cum relatează ziarul „Le 

Monde" un grup de locuitori din 
insulele Antile și Reunion au dat 
publicității la Paris un manifest 
cerînd stabilirea unui nou statut 
pentru coloniile franceze Guade
lupa și Martinica și pentru de
partamentele de peste mări ale 
Franței, Guyana și Reunion.

In manifest se cere guvernului 
francez să creeze în fiecare din 
aceste departamente adunări con
sultative alese prin vot liber și se
cret, iar organele executive să -fie 
obligate să răspundă în fața an
cestor adunări.

Dictatorul gaatomalez a гійна! 
tozamail țării

CIUDAD DE GUATEMALA 19 
(Agerpres).

Comandamentul „Forțelor arma
te insurgente din Guatemala", a- 
nunță corespondentul din Ciudad 
de Guatemala al agenției Prensa 
Latina, a dat publicității o decla
rație în eare se arată că dictato
rul Asurdia, a ruinat tezaurul ță
rii, punînd în primejdie indepen
dența țării. Cercurile militariste' 
case s-au instaurat la putere si

---- ©----

Starea timpului 
în Europa

PAB3S 19 (Agerpres).
In legătură cu starea vremii pe 

continentul european, agenția 
France Presse relatează că la Ma
drid a eăzut prima zăpadă, iar în 
Iugoslavia o pătură groasă de ză
padă, căzută zilele acestea, a pa
ralizat traficul feroviar și rutier 
în numeroase regiuni.

Din cauza unei puternice fur
tuni în Oceanul Atlantic pache
botul american „United States" a 
sosit cu o întîrziere de 21 de ore 
în portul britanic Southampton. In 
timpul furtunii din ocean coloa
nele de apă ridicate de furtună 
au atins 20 m.

In țările nordice, în special în 
Finlanda, menționează France 
Presse — temperatura a oscilat în 
noaptea de miercuri spre joi între 
minus 20 și minus 36 de grade.

Agenția MTI relatează «ă în ul
timele două zile în Ungaria a nins 
din abundență, grosimea stratului 
de zăpadă atingînd în unele lo
curi aproximativ 40 de cm. Din 
cauza gerului apele Dunării și ale 
rîutai Tisa au înghețat. Pe în
treaga porțiune a Donării de pe 
teritoriul Ungariei, adaugă МИ, 
au început lucrările de -spargese 
a gbeței. (

hi U. R. S. S. 3 satelitul
„Cosmos-24“

MQSCOVA 19 (Agerpres). TASS 
transmite :

La 19 decembrie în Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „Cosmos. 
24".

Pe bordul satelitului sînt insta
late aparate științifice destinate 
continuării explorării spațiului 
cosmic, în cadrul programului a- 
nunțat de agenția TASS la 16 
martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe o orbita 
cu următorii parametri t perioada 
inițială de revoluție — 90,5 mi
nute; distanța maximă de la su
prafața Pămîntului (la apogeu) — 
408 km.; distanța minimă (la pe-

---------------©---------------

Sesiunea Uniunii agențiilor de presă 
din Africa

ALGER 19 (Agerpres).
La 18 decembrie, la Alger au 

luat sfîrșit lucrările sesiunii Uniu
nii agențiilor de presă din Africa, 
hi cadrul ședinței de închidere, 
Mohamed Ben Mehal, directorul 
Agenției Algeriene de presă — 
Algerie Presse Service — a fost 
ales în unanimitate președinte al 
Uniunii și s-a hotărît ca următoa
rea sesiune să aibă loc Ia Yaunde, 
eapitala Camerunului.

---------------©---------------

Interpelare în parlamentul italian
R®MA 19 (Agerpres).
După cum s-a anunțat in presa 

italiană, procurorul provinciei 
Reggio-Emilia a încălcat imunita
tea parlamentară a deputatului 
Armanno Dossetti (deputat din 
partea partidului democrat-creștin) 

îl sprijină pe Asurdia aduc mari- 
prejudicii Guatemalei, încercînd 
prin toate mijloacele să lipsească 
poporul de libertate. In comuni
cat se arată, în continuare, că 
toate acestea au determinat pe pa- 
trioți să lupte împotriva regimu
lui dictatorial aflat în slujba im
perialiștilor străini

CAIR®. Luînd cuvîntul în ca
drul unei conferințe de presă or
ganizată la Cairo, David Mabunda, 
vicepreședintele Uniunii Naționale 

1 Democrate din Mozambic, a criti
cat unele state membre ale N.A.T.O. 
-«are continuă să sprijine Portu
galia în reprimarea luptei de eli
berare națională a poporului din 
Mozambie. „Aceste state, a subli
niat Mabunda, sînt răspunzătoare 
pentru fiecare african ucis, pentru 
fiecare armă și bombă furnizată 
Portugaliei".

PARIS. Gaston Defferre, membru 
al Partidului socialist, primar al 
orașului Marsilia, a declarat — 
după cum relatează agenția France 
Presse .— eă-și va pune candida
tura la alegerile pentru desemna
rea președintelui Republicii.

SFIO (Partidul socialist) se va 
întruni intr-un congres extraordi
nar la 1 șl 2 februarie 1964 pen
tru a adopta o hotărîre definitivă 
în legătură eu candidatura lui 
Defferre.

NEW YORK. Forțele armate ae
riene ale S.U.A. au lansat la >8 
decembrie un satelit secret de la 
baza aeriană Vandenberg din Ca
lifornia. Satelitul a fost plasat pe 
orbită cu ajutorul unei rachete 
„Atlas-Agena".

WASHISSf®'. Un puternic in
cendiu a izbucnit miercuri seara 
la Galeride de artă dm Detroit 
țSSLA.). Jneendiwl a naistait nu- 
омише piane ele tei Bicasse și 

rigeu) — 211 km.,- unghiul de- în
clinație al orbitei față de planul 
Ecuatorului — 65 grade.

In afara aparatelor științifice, 
satelitul dispune de: un aparat 
de radioemisie care lucrează la 
frecvența de 19,995 MHz; un sis
tem radiotehnic pentru măsurarea 
exactă a elementelor orbitei; sis
tem radiotelemetric pentru trans
miterea pe Pămînt a datelor pri
vind funcționarea instrumentelor șl 
a aparatelor științifice.
. Aparatajul instalat pe satelit 
funcționează normal.

Centrul de coordonare și calcul 
desfășoară prelucrarea informa- 
ților recepționate.

In rezoluția adoptată se subli
niază importanța dezvoltării legă
turilor Uniunii agențiilor de presă 
din Africa cu agențiile de presă 
din întreaga lume. Rezoluția in
vită, de asemenea, membrii Uniu
nii să dezvolte schimbul de in
formații pe baze de reciprocitate 
și propune crearea unei agenții 
centrale africane de informații.

ordonînd efectuarea unei perche
ziții la domiciliul acestuia. Aceas
tă percheziție a avut drept scop 
confiscarea benzii pe care era în
registrată cuvîntarea rostită de 
Dossetti în cadrul Congresului 
provincial al Partidului democrat- 
creștin. In această cuvîntare el a 
criticat politica conducerii parti
dului demoerat-creștin.

Răspunzînd în parlament la or 
•interpelare a deputaților comuniști. 
în legătură cu aeeastă încălcare- 
a imunității parlamentare, minis
trul de justiție a anunțat că a dat 
indicații procurorului general al 
Curții de casație din Italia să a- 
pllce sancțiuni procurorului din 
provincia Reggio-Emilia, care după 
cum a arătat ministrul, se face 
vinovat de violarea „anumitor 
prevederi constituționale".

ale altor cnaoscuțl maeștri ai pic
turii. Potrivit primelor apreeieri, 
pagubele se ridică la aproximativ 
309000 dolari.

ALGER. La Alger au început 
tratativele dintre reprezentanții 
Algeriei și Republicii Mali în sco
pul lărgirii relațiilor economice 
dintre cele două țări. Printre pro
blemele ce vor constitui obiectul 
tratativelor se află efectuarea de 
prospecțiuni petroliere comune în 
regiunile de frontieră dte Sahara, 
probleme privind comunicațiile 
dintre cele două țări, schimburile 
comerciale și altele.

MONTEVIDEO. Ibarra San Mar
tin, ministrul de finanțe al Uru- 
guayului, a anunțat într-un dis
curs radiodifuzat noile măsuri e- 
conomice și finansiare pe care 
intenționează să le ia guvernul 
pentru a face față situației eco
nomice critiee prin care trece țara.

San Martin a spus că „planul 
economie extraordinar" elaborat 

’de guvern urmărește să ridice pu
terea de eumpărare a populației, 
să stimuleze comerțul și industria 
și-să sporească producția națională.

СВДѲЙѲи. Agenția France 
Presse anunță că la 5 ianuarie în 
Republica Dahomey va wea loc 
referendumul constituțional, în 
cadrai căruia va fi sapus aprobă-

WASHINGTON 19 (Agerpres), 
Ea 18 decembrie, președintele 

Lyndon Johnson a ținut Ia Casa 
Albă o conferință de presă.

Referindu-se la necesitatea des
tinderii în situația internațională, 
Johnson a spus: „Cred că este 
important să ne dăm seama că în 
lume există 3 miliarde de oameni 
și că obligația primordială a pre
ședintelui țării noastre și a fiecă
rui cetățean, din toate țările, este 
să învețe să trăiască laolaltă".

La* întrebarea ce atitudine are 
față de posibilitatea unei întîlniri 
într-un viitor apropiat cu N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Lyndon 
Johnson a răspuns:

„Sînt gata și doresc să mă în- 
tîlnesc cu oricare din conducătorii 
din lume, în orice moment cînd 
va exista un indiciu că întîlnirea

—-------------- ©

evenimentelor din Dallas
NEW YORK 19 (Agerpres).
Agenția Associated Press anunță 

că agenți ai Biroului Federal de 
Investigații (FBI) au arestat mier
curi la Fort Worth (statul Texas) 
pe Russel McLarry, student la Co
legiul de stat Arlington din Dallas 
sub acuzația „de a fi proferat a- 
menințări la viața fostului pre
ședinte al S;U.A., John Kennedy". 
Potrivit agenției Associated Press, 
McLarry a fost supus unui inte
rogatoriu de către agenți ai ser 
viciului secret și de un procuror 
federal, după care a fost semnat 
ordinul de arestare. In acest or
din se arată că la 21 noiembrie 
(cu o zi înaintea asasinării preșe
dintelui Kennedy) McLarry a de-

—-------------- ©------------------

Deciapoția lui Dean Dusk
PARIS -19 (Agerpres).
înainte de plecarea sa din Pa

ris, unde a participat la sesiunea 
N.A.T.0., secretarul de stat Dean 
Rusk a făcut o declarație pentru 
televiziunea americană.

Rusk a subliniat că trebuie fă
cut tot posibilul pentru ca diver
gențele în relațiile internaționale 
să fie rezolvate fără război. El a 

r ii; popula re proiectul noii consti
tuții.

ADDIS ABEBA. Universitatea 
„Haile Selassie” din Addis Abeba 
a sărbătorit joi împlinirea a trei 
ani de la înființarea ei. Univer
sitatea cuprinde în prezent 11 fa
cultăți, institute și colegii, frecven
tate de circa 1650 de studenți. 
Printre aceștia sînt studenți străini, 
în «ea mai mare parte africani?

MANILA. Agenția UPI anunță 
că președintele Filipinelor, Maca
pagal, a respins demisia lui Sal
vador Lopez din funcția de minis
tru de externe, după ce Carlos 
Romulo a refuzat să primească 
această funcpe.

HAGA. Ltrind cuvîntul miercuri 
în fața Parlamentului olandez, 
Anton Bartels, ministrul sănătății 
publice, a declarat că în ©landa 
s-au născut 25 de «opii anormali, 
în urma faptului că mamele lor 
au folosit în perioada sarcinii cal
mante conținînd thalidonudă.

SAIGON. Corespondentul agen
ției Associated Press anunță că 
în seara zilei de 18 decembrie a 
sosit la Saigon ministrul apărării 
al S.U.A., Robert McNamara. In
tr-o scurtă declarație făcută la so
sire, McNamara a arătat că scopul 
vizitei sale este de a discuta cu 
reprezentanții guvernului sud-viet-

MiMi JdhiRon
va fi rodnică și avantajoasă. Cînd 
vor apărea asemenea indicii voi 
fi fericit să iau o hotărîre și să 
v-o aduc la cunoștință".

Președintele a reamintit că se 
va întîlni în curînd cu Ludwig 
Erhard, cancelarul R. F. Germane, 
cu președinții Italiei și Mexicului 
și cu primul ministru al Canadei. 
El a adăugat că aceste întîlniri 
ar putea fi urmate de altele, dacă 
vor fi considerate oportune de am
bele părți.

Președintele a fost întrebat dacă 
Statele Unite intenționează să 
trimită în Oceanul Indian cîteva 
nave militare ca o parte compo
nentă a flotei a VII-а. „Nu am nici 
un comentariu de făcut asupra a- 
mănuntelor acestui plan, a răs
puns președintele. Planurile avute 
în vedere trebuie să fie prezen
tate de ministerul apărării".

clarat, față de martori, că a doua 
zi se ya instala în apropierea iov 
cului unde președintele va lua 
cuvîntul „și îl va aștepta cu o ar
mă pentru a-1 lichida".

La 22 noiembrie, ziua atentatu
lui împotriva lui Kennedy el se 
afla într-un birou instalat într-un 
imobil situat în fața clădirii în ca
re defunctul președinte urma să 
rostească un discurs.

După cum a scris ziarul „Dallas 
Times Herald", FBI-ul a deschis o 
anchetă în legătură cu distribui
rea de manifeste ațîțătoare împo
triva președintelui Kennedy la 
Colegiul de stat Arlington, în a- 
junul asasinării acestuia.

amintit de existența unor „Inte
rese comune" între Est și Vest, 
printre care dorința comună de a 
evita un război termonuclear.

De asemenea, el a relevat Im
portanța actualelor tendințe spre 
îmbunătățirea relațiilor dintre ță
rile socialiste europene, pe de o 
parte, și țările din Europa occi
dentală și S.U.A., pe de altă parte.

namez și cu oficialitățile america
ne din Vietnamul de sud situația 
operațiunilor militare.

WASHINGTON. Președintele-Eyn- 
don Johnson l-a numit pe Thomas 
Mann în calitate de consilier pre
zidențial special, însărcinat cu co
ordonarea întregii politici a State
lor Unite față de America Latină.

LONDRA. Un tribunal din Lon
dra a condamnat la 9 luni închi
soare pe Terence Norman Chand
ler, secretarul „Comitetului celor 
100" (cunoscuta organizație brita
nică care luptă împotriva înarmă
rii nucleare). La pronunțarea sen
tinței, Norman Chandler a decla
rat „am făcut ceea ce am crezut 
că este bine și nu regret nimic"j

PARIS. La 19 decembrie a apă
rut «el de-al 1000-Iea număr-ju- 
bihar al săptămînalului „La Terre", 
organ al țărănimii muncitoare fran
ceze, editat de Partidul Comunist 
Francez.

Publicația are un tiraj de 150 000- 
160 000 de exemplare, iar numărul 
total al cititorilor ei atinge cifra 
de 600 000 de persoane.

ALEXANDRIA. La 18 decembrie, 
anunță agenția France Presse, o 
navă comercială avînd o capaci
tate de 4 400 tone, aparținînd «om- 
paniei italiene „Adriatica" s-a 
scufundat în apropierea portului 
Alexandria. La bordul navei „Per
ima" se aflau 17 turiști, precum 
și o încărcătură de 940 tone măr
furi. 1
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