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Din abatajele minelor
Dornici ca anul 1963 să 

fie încheiat cu rezultate 
cit mai frumoase în pro
cesul de producție, mine
rii Văii Jiului depun e- 
forturi pentru a extrage 
din abataje noi cantități 
de cărbune energetic și 
cocsificabil peste prevede
rile planului de produc
ție. In perioada care a 
trecut din luna aceasta, 
minerii Văii Jiului au 
trimis la ziuă cu peste

4100 tone mai mult căr
bune de cît sarcinile de 
plan.

La loc de frunte în cș 
privește extragerea de 
producție peste plan se 
situează colectivul minei 
Petrila cu 1 842 tone de 
cărbune peste sarcinile 
de producție, urmat fiind 
de minerii din Lonea și 
Lupeni cu 1 484 și, res
pectiv, 1 275 tone cărbune 
peste plan.

©---------------

Hărnicia mecanicilor de locomotive
Printre mecanicii De

poului C.F.R. Petroșani e- 
vidențiați în întrecerea 
socialistă se numără și 
comunistul Rudeanu Fran
cisc. împreună cu fochis
tul Szilagyi Adalbert a- 
cordă atenție întreținerii 
locomotivei și se
iese să reducă în perma
nentă consumul 
de combustibil convențio
nal.
din 
d

strădu

specific

lagyi Adalbert au econo
misit 227 tone combusti
bil convențional, cantitate 
cu care se pot remorca 
37 trenuri de marfă pe 
secția Petroșani — Sime- 
ria și retur.

Mecanicii de locomotivă 
Baiaș Petru, Revitea Pavel, 
Crișan Iosif, de la trenu
rile de călători, precum 
și Miclea Rudolf, Marcu 
Constantin, Marcu
ghe de la trenurile de 
marfă și-au adus aportul 
la economisirea pe depou a 
unei cantități de aproape 
6000 tone combustibil 
convențional.

Gheor-

Activitate susținută - rezultate bune

Nu a existat lună 
acest an în care cei 
muncitori de frunte

să nu fi economisit între 
19—33 tone combustibil. 
In anul curent tov. Ru- 
deanu Francisc și Șzi-

Depuneri 
din primele

la C.E.C. 
de vechime

Minerilor de la Vulcan 
li s-au plătit în zilele 
trecute primele de vechi
me. Valoarea totală a su
melor plătite se ridică 
la 2 862 000 lei. Cu aceas
tă ocazie a avut loc și o 
acțiune pentru 
la C.E.C. pe 
consimțămînt.
mineri, tehnicieni și ingi
neri au depus Ia C.E.C.

importante. Minerii
Micloș

depuneri 
bază de 
Numeroși

depus la C.E.C. cîte
Printre 
nutnă- 

Gheor- 
Victor,

sume
șefi de brigadă 
Laurențiu și Jina Ștefan 
au
1500 lei fiecare, 
depunători se mai 
ră minerii Mirăuță 
ghe, Conteanu
Bordea Emanoil și alții 
Valoarea sumelor depuse 
la C.E.C. se cifrează la 
625 000 lei.

Printre unitățile comerciale din orașul Petroșani, 
care lună de lună își depășesc cu 5—8 la sută pla
nul la vfnzărl se numără și magazinul foto (unitatea 
nr. 65) condus de Juncu Constantin.

IN CLIȘEU: Juncu Constantin, responsabilul uni
tății 65 prezentînd cumpărătorilor noile 
de mărfuri.

sortimente

In iarna anului trecut, mai pre
cis în luna decembrie a anului 
1962, la inițiativa Comitetului pen
tru cultură și artă din Petroșani, 
o mînă de entuziaști au înființat 
o orchestră semisimfonică. Era 
încă o dovadă a dezvoltării miș
cării artistice de amatori în Va
lea Jiului. Și lucrul a început. 
Vestea înființării orchestrei semi- 
simfonice pe lîngă clubul munci
toresc al sindicatelor din Petro
șani a fost primită cu bucurie și 
entuziasm de către oamenii mun
cii din Valea Jiului. La sfîrșitul 
aceleiași luni, petroșănenii au au
diat primul program prezentat de 
orchestra semisimfonică din orașul 
lor. Mic Ia început, numărul mem
brilor formației a crescut mereu 
ajungînd astăzi la 50. întrunind 
toate condițiile, orchestra semi
simfonică a fost transformată în 
orchestră simfonică. Sprijinită și 
îndrumată de Comitetul pentru 
cultură și artă și avînd aportul u- 
nor profesori pricepuți de la Școala 
populară de artă și de la șeoala

de muzică, orchestra simfonică din 
Petroșani a desfășurat o rodnică 
activitate, ajungînd în scurt timp 
să fie cunoseută în toată Valea 
Jiului. Repertoriul a fost mereu 
îmbogățit, reîmprospătat, iar pro
gramele prezentate s-au ridicat la 
un bun nivel interpretativ, mem
brii orchestrei, cît și soliștii vo
cali fiind apreciați de fiecare dată 
de către publicul spectator.

Zilele trecute, orchestra simfo
nică din Petroșani a împlinit un an 
de activitate și a ținut să aniver
seze evenimentul. Membrii forma
ției s-au pregătit cu perseverență 
pentru programul ce trebuia pre
zentat.

Spectatorii au venit din nou în 
număr mare în sala Teatrului de 
stat pentru a-i revedea la lucru 
pe componenții orchestrei simfo
nice. Iar aceștia și-au făcut cu 
prisosință datoria.

D. GHEONEA

(Continuare în pag. 2-a)
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Hoi apartamente pentru oamenii
In aceste zile pe șan

tierele de construcții din 
Valea Jiului au fost re
cepționate și date în fo
losință noi blocuri. In o- 
rașul Petrila, de pildă, 
au fost date în folosință 
blocurile D și E cu un to
tal de 50 apartamente,

înmiii
Vulcan aiar în orașul 

fost recepționat în cursul 
zilei de luni blocul 3, cu 
50 de apartamente.

De la începutul acestui 
an constructorii Văii Jiu
lui au terminat peste 
1 400 apartamente.

Noile întreprinderi date în ex
ploatare în ultimii ani, dezvoltarea 
și modernizarea celor existente au 
determinat o creștere însemnată 
a producției industriale în diferite 
regiuni ale

Valoarea 
nul acesta 
Hunedoara 
milioane 
O bună 
ducție a 
creșterii 
Datorită 
utilizare
lor, furnaliștiî de la Călan au rea
lizat pe fiecare metru cub de vo
lum util al furnalelor o producție

tării.
producției realizată a- 
de industria regiunii 
întrece cu circa 553

pe cea din anul trecut, 
parte din sporul de pro- 
fost obținut pe 

productivității
îmbunătățirii indicilor de 
a agregatelor șî utitaje-

seama 
muncii.

de fontă mai mare cu 56 la sută 
decît în anul 1959, iar minerii din 
Valea Jiului au extras în medie, 
zilnic, pe fiecare post, cu 74 kg. 
de cărbune mai mult decît în a- 
nul trecut.

Inexistentă în trecut, industria 
chimică a regiunii Bacău și-a spo
rit în ultimii cinci ani producția 
de peste 20 de ori, ajungînd să 
reprezinte acum aproape 10 
sută din întreaga industrie a 
giunii.

întreprinderile specializate dii| 
regiunea Banat au realizat anul a- 
cesta peste 60 de noi tipuri de 
mașini și utilaje agricole, produc
ția totală crescînd cu peste 70 Ia 
sută față de anul 1959.

ia
re- <

Răsplată meritată
Colectivul minei Lupeni a avut un nou prilej 

bucurie. Minerii din sectoarele productive, cei de la 
sectorul VII investiții, muncitorii de la transport, 
tehnicienii și inginerii minei au primit prime de ve
chime a căror valoare totală se ridică pe întreaga 
exploatare la 5 227 226 lei.

Numeroși mineri și tehnicieni au primit cîte 2500- 
3200 lei prime de vechime pentru muncă impeca
bilă depusă timp de mai mulți ani în cadrul minei 
Lupeni. Minerii Vraja Gheorghe, Bobiță Ioan, de la 
sectorul I B, Popa Ioan de la sectorul II, Corpadea 
Ioan, Szabo Ioan din cadrul sectorului IV A și lă
cătușul Hai-evici loan sînt doar cîțiva din acei care 
au primit o frumoasă răsplată după 
primă de vechime de 2500—3200 lei.

de

muncă, .cîte o

A. MICA
corespondent

Harnici s-au dovedit în acest an constructorii de pe șantierul 7 Lupeni. Ei au 
făcut să răsară blocuri noi și frumoase de cîte patru etaje în cartierul Braia, pe lo
curile unde odinioară erau insalubre locuințe muncitorești, de pe vremea regimului 
burghezo-moșieresc.

IN CLIȘEU: Zidarul șef de brigadă Pop loan, împreună cu Pop Alexandru și 
Raboveanu Cons tantin în timpul lucrului. . ■ < ' •

Masele plastice înlocuiesc metalul
Prin înlocuirea metalului cu 

mase plastice constructorii de ma
șini au economisit anul acesta 
materiale a căror Valoare este de 
peste 10 milioane lei. La vagoanele 
de călători, de exemplu, se 
cuieso cu materiale plastice 
te repere, fapt care au dus 
conomisirea a 108 kg. de
pe fiecare vagon, Masele plastice 
au fost folosite în construcțiile na
vale pentru izolații termice și fo
nice, căptușeli de pereți, acope-

înlo- 
mul- 

la e- 
metal

rirea punților, placări de mobilier 
etc. Peste 147 tone de mase plas
tice s-au utilizat în cursul anului 
în construcția de autovehicule.

O mare extindere a cunoscut fo
losirea acestor produse la con
strucția mașinilor agricole și ma- 
șinilor-unelte. Se prevede ca anul 
viitor la mașinile agricole să se 
folosească încă 300 tone de mase 
plastice, iar la mașinile-unelte să 
se confecționeze 50 de repere.
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carnet : Primii pași au
de re

de la 
marto-

pas înainte 
calității re- 
locomotive 

motoare cu 
de
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Hala atelierului 
parații mecanice 
U.R.U.M.P. a fost 
ra unei realizări cu care 
s-a făcut un 
în asigurarea 
parațiilor de 
reductoare și
explozie. Este vorba 
un banc de rodare a lo
comotivelor diesel de 6 
tone, conceput de un co
lectiv de inovatori din 
cadrul atelierului în frunte 
cu maistrul comunist He- 
bedean loan.

In afară de acest banc 
de rodare a locomotive
lor Diesel, atelierul a mai 
fost înzestrat cu încă 
unul, care servește la ro
darea reductoarelor de 
diferite tipuri și a mo
toarelor cu explozie, re
parate în această secție 
importantă a U.R.U.M.P.

Necesitatea unui banc 
de rodare a locomotive
lor Diesel cît și a unuia 
pentru rodarea reductoa
relor și motoarelor cu 
explozie s-a făcut tot mai 
mult simțită. Nu odată 
s-a întîmplat ca o loco-

motivă ori un teductor 
sau motor reparat aici' și 
trimis exploatărilor mi
niere să fie > adus înapoi 
în atelier pentru că nu 
funcționa. Lipsa unui 
banc de rodare care să 
servească la verificarea 
reparațiilor executate a- 
trăgea după sine o se
rie de neplăceri : reela- 
mații din partea benefi
ciarilor, mărirea timpului 
de imobilizare a utilaje
lor supuse reparațiilor și... 
critica îndreptățită a to
varășilor din conducerea 
uzinei. Pe bună dreptate 
comuniștii din U.R.U.M.P. 
au luat în discuție aceas
tă problemă și au făcut 
apel la colectivul de ino
vatori, care la rîndul 
său s-a străduit să rezol
ve problema ее frăminta 
întregul colectiv al ate
lierului de reparații me
canice. Și problema a 
fost rezolvată prin conce
perea unui banc de roda
re a locomotivelor Die
sel de 6 tone.

Bancul respectiv constă 
din 4 role montate pe

Cît

fost fă cu ți
lagăre, care sînt fixate 
pe un suport. Cu ajuto
rul acestui bana de roda
re se face încercarea la 
cald a locomotivelor re
parate. Astfel au fost fă- 
cuți primii pași spre îm
bunătățirea calității repa
rațiilor efectuate la lo
comotivele Diesel,
privește rodarea a mai 
multor tipuri de reduc
toare și a motoarelor de 
la locomotivele Diesel, 
maistrul principal Voinea 
Petru a conceput un banc 
de rodare, care a făeut 
față cu succes experi
mentării.

Colectivul atelierului 
de reparații mecanice are 
acum un ajutor prețios 
în munca sa: cele două 
bancuri de rodare. Pe 
viitor însă îi rămîne să 
primească sprijinul con
ducerii U.R.U.M.P. în so
luționarea problemei în
cercării pompelor de 
mină reparate în atelier, 
ca și Ia acestea să se 
asigure controlul calității.

MARGARETA MICA
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Brigada pe care o conduce tovarășa Stălculescu Maria se aHă 
în primele rînduri ale Întrecerii intre muncitoarele din subsecția ră
sucit a „Viscozel" Lupeni. Tovarășa Stăiculescu Maria este membră de 
partid și prin exemplul personal pe care il dă a reușit ca toate 
membrele brigăzii sale să obțină depășiri Intre 5—8 la sută.

Iat-o preocupîndu-se de aprovizionarea mașinii sale de răsucit 
cu bobine.

REALIZĂRI IN MUNCA CU CARTEA
In cursul acestui an, munca cu 

cartea în raza orașului Petroșani, 
a luat o mare amploare cuprinzînd 
un număr mult mai mare de cititori 
de cit în anii precedenți. Așa de 
exemplu, la biblioteca centrală o- 
râșenească din Petroșani, cele două 
biblioteci comunale din Cimpa și 
lșcroni și cele 7 biblioteci sătești 
de pe lingă căminele culturale din 
Valea Jiului ац fost înscriși în a- 
cesț an un număr de 6 428 citi
tori care au citit 78 828 volume de 
cărți.

La atragerea cititorilor spre lec
tură a contribuit atît fondul de 
Cărți de peste 40 0Q0 de volume al 
acestor biblioteci, cît și organiza
rea unui număr de 352 de acțiuni 
cu cartea la care au participat 
peste 5 000 de oameni ai muncii. 
Numai biblioteca centrală orășe
nească din Petroșani și-a mărit în 
anul 1963 fondul de cărți cu lu
crări noi apărute în valoare de 
peste 16 000 lei.

Dintre bibliotecile sătești cele 
mei frumoase rezultate au fost ob
ținute de bibliotecile din Dîlja 
Mere, Bănită și Bărbăteni care au 
Înscris între 250—370 de cititori și 
au difuzat între 2 259--2 986 volu
me de cărți.

La biblioteca centrală orășeneas
că din Petroșani au fost înscriși iu 
acest an aproape 3 600 de cititori 
care au citit peste 56 000 volume. 
Pentru atragerea cititorilor, colec
tivul bibliotecii a organizat un nu
măr de 52 de acțiuni cu cartea, 
15 biblioteci de casă și un număr 
de 26 cercuri de citit. Toate a- 
cestea au făcut ca biblioteca cen-

T.A.P.L Petroșani
ANUNȚĂ

PETREEETI mi» 
< n §> e fc 
ia unul din restaurantele 
sau bufetele T.A.P.L. din 
Petroșani, Lupeni, Vulcan, 
Petrila, tonea și Aninoasa.

Se va servi un meniu 
bogat și variat. Muzică, 
dans pini în zori. După 
orele 24 diferite surprize.

Locurile fiind limitate, 
rețineți mese din timp I 

trală orășenească să fie frecven
tată în cursul anului 1963 de peste 
25 000 de oameni ai muncii. Vor
bind de componența cititorilor se 
poate spune că din nuipărul total 
al cititorilor mai bine de 50 la 
sută șînt muncitori și tehnicieni, 
iar restul elevi, femei și pensio 
uori.

O atentie deosebită s-a acordat 
și acțiunilor cu cartea tehnică. 
Printre acțiunile organizate în 
cursul anului 1963 de colectivul bi
bliotecii orășenești cu cărțile teh- 
țice se numără prezentarea căr
ților : „întreținerea automobilului" 
de ing. Gh. Pițuleșcu, „Folosirea 
izotopilor radioactivi în minerit" 
de ing. Liboslav Simion și altele.

Q serie de acțiuni cum sînt cons 
fătuiri, recenzii și prezentări au 
fost organizate despre unele cărți 
beletristice ca s „Fuge* de A. Mi- 
hale, „Două vieți" de S. Vprpnirt, 
„Groapa" de E. Barbu, iar în do
meniul politic despre cărțile „Le- 
nîn tovarăș, om", „Complot împo
triva lui Hitler" de D. Melnitov, 
care s-au bucurat de mult succes.

Dintre cercurile de citit care 
desfășoară o muncă susținută pen
tru ridicarea nivelului politic și 
cultural al femeilor se evidenția
ză cele conduse de tovarășele 
Cucu Silvia, Vinca Maria și al
tele. Așa de exemplu, la cercul de 
citit condus de tovarășa Vinca

RADIOTELESCOP DE UN GEN NOD
In ultimii ani, o tînără ramură 

a științei, radioastronomia, se dez
voltă cu o rapiditate excepțională. 
Undele din Univers ne-au furnizat 
un mare număr de informații sur
prinzătoare asupra formațiilor cos
mice și asupra corpurilor cerești 
emițătoare de unde.

Cu toate acestea, radiotelescoa- 
pele sînt inferioare din multe 
puncte de vedere telescoapelor op
tice clasice, mai ales în ceea ce 
privește puterea separatoare.

Intr-adevăr, astronomii nu pat 
deosebi chiar cu ajutorul celor 
mai perfecționate rediotelescoape 
anumite detalii ale structurii cor
purilor cerești. Radiotelescoapele 
nu pot șă „distingă" aceste deta
lii. Nu se observă decît „pete 
radio", care nu pot, bineînțeles, să 
dea o idee completă despre înde
părtatele corpuri cosmice.

I Radioastronomii aspiră să spo
rească puterea separatoare a 
radiotelescoapelor, să sporeas
că posibilitatea acestora de a 
studia structura surselor emițătoare 
de unde radio. Savafttli fac cerce
tări pentru sporirea sensibilității

SPORT Activitate susținută — rezultate bune
ÎN ANUL 

PREOLIMP1C
MOSCOVA 25 (Agerpres).
Făcînd bilanțul anului sportiv 

internațional, revista sovietică 
„Sportul peste hotare" subliniază 
succesele deosebite realizate în 
anul preolimpic de sportivii țări
lor socialiste care au cucerit 60 
la sută din medaliile de aur la 
campionatele mondiale și două 
treimi din totalul medaliilor de 
aur acordate la campionatele eu
ropene.

La campionatele mondiale, tn 
disciplinele olimpice, Uniunea So
vietică a obținut 23 de medalii de 
aur, R, p. Ungară — 7, R. p. Po
mină — в, R. P. Polonă — 4, R. D. 
Germană — 3, R.S.F. Iugoslavia —
2, R. S. Cehoslovacă și R. ₽. Bul
garia cite una. Sportivii din cele
lalte tăi1 ale lumii au obținut 34 
de medalii.

In campionatele europene re
prezentanții U.R.S.S., au cîștigat 38 
de medalii de aur, R. P. Romînă 7. 
R. ₽. Ungară — 5, R. S. Ceho- 
slovacă și R.S.F. Iugoslavia cite 4, 
R. P. Polonă șl R, D. Germană cite
3. Celelalte țări europene au ob
ținut 28 de medalii.

Maria s-au organizat lecturi ia 
cărțile „De ce dormim, de ce vi
săm", „Educația estetică a copilului 
în familie" de P. M. Inkobson iar 
la cel condus de tovarășa Cucu 
Silvia recenzia cărții „Pieton în 
Cuba' de Pop Simion, precum și 
lectura cărții „Primele iubiri" de 
N. Labiș.

Printre cei nrai buni cititori ai 
bibliotecii centrale orășenești se 
numără minerii Cucu Victor de 
la mina Petrilu. care în acest an 
a citit 178 de volume. Feraru Vic
tor, muncitor la „6 August" Pe
troșani, care a citit 61 de volu
me, Cbiorean Aurel și Pete Wil
helm, muncitori la U.R.U.M.P. și 
mulți alții. Cercetînd fișa tovară
șului Peter Wilhelm observăm că 
■ 1 pasionează atît operele scriito
rilor noștri contemporani cit și 
operele clasicilor literaturii uni
versale. Printre cărțile citite nrai 
recent se numără romanele „Q 
lume făr$ eroism" de Hoffman, „Gol 
între lupi" de Apitz, „America la 
ea acasă" de s. Fărcășan, „Rob- 
Roy" de W. Soott și altele care 
contribuie la ridicarea nivelului său 
politic și cultural.

Realizările obținute în anul a- 
cesta în domeniul muncii cu car
tea la biblioteca orășenească din 
Petroșani, bibliotecile comunale și 
cele sătești dovedesc dorința oame
nilor muncii din Valea Jiului de 
a-și îmbogăți necontenit cunoștin
țele.

R. BALȘAN

radiotelescoapelor, căutînd să cap
teze emisiunile regiunilor celor mai 
îndepărtate ale Universului.

Prof. Semen Kaikin, șeful secției 
de radioastronomie a Observato
rului Pulkovo, a conceput un ra- 
diotelescop cu mare putere sepa
ratoare. El ește prevăzut cu o an
tenă zisă cu profil variabil, care 
ясюеомаоасюееооеоеоомоѳоомееоееое
DIN LUMEA ȘTIINȚEI 
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diferă cu mult de antenele obiș
nuite de forma unei cupe.

Antena noului radiotelescop se 
compune din plăci metalice in, 
fermă de segmenti sau cercuri, 
care se rotesc în jurul unei baze 
de beton. Rotind plăcile de me
tal se poate obține concentrarea 
undelor-radio provenite de Ia cor
purile cerești în centrul acestor 
plăci pe o bandă foarte îngustă.

Cînd sfera cerească se rotește, 
diversele părți ale sursei emiță
toare de unde radio traversează 
această bandă, ceea ce permite 
deosebirea detaliilor.

(Urmare din pag. l-a)

Sub bagheta dirijorului Vasllc 
Lucaciu, membrii formației s-au 
străduit să dea totul pentru reu
șita spectacolului. Apreciindu-le 
siguranța în execuție, în interpre
tarea undr frumoase bucăți ca „Ba
lada" de Ciprian Porumbescu, aria 
lui Osmin din opera „Răpirea din 
serai" de Mozart, aria Crlstinei și 
aria lui Adajn din opereta „Vîn- 
zătorul de păsări" de Zeller, „Ha
banera" din opere „Carmen" de 
Bizet, o arie din opereta „Paga
nini" de Lehar, cîntecele popu
lare romînești „Știj tu, mîndro" și 
„Inghețată-i Dunărea", romanța 
„Pe unde treci" etc., spectatorii 
i-au aplaudat la scenă deschisă 
pe soliștii vocali Gheorghe Patri- 
elu. Elena Popescu, Viorica Po- 

Formațiile artistice studențești se pregătesc pentru faza finală 
între' centrele universitare.' Ca p verificare a stadiului de pregăti n* a 
formațiilor, a avut loc nu de mult pe scena Teatrului de stat un ț.Qo- 
gram comun la care și-au dat coo rursul mai multe formații .artistice 
de amatori din orașul Petroșani. Formația de dansuri a institutului 
a prezentat un frumos dans sovietic și unul din Oaș.

IN CLIȘEU • Trei componente ale formației de dansuri studențești 
în interpretarea dansul ui sovietic.

draszky și Constantin Borța ca și 
pe solistul instrumentist la vioară, 
Alexandru Pataki.

Reușita concertului prezentat de 
orchestra simfonică este o dovadă 
a muncii rodnice pe care o desfă
șoară toți membrii săi, a grijii ce 
o poartă acestei formații Comite
tul pentru cultură și artă.

Odată cu concertul prezentat de 
orchestra simfonică, pentru a în
tregi spectacolul cultural-artistic al 
serii, prin fața spectatorilor s-au 
perindat și alte formații al clubu
lui muncitoresc din localitate și 
ale Institutului de mine. Din pă
cate, însă, cu excepția trio-ului la

La Observatorul Pulkovo s-a 
construit recent modelul la sca
ră redusă al telescopului profeso
rului Kaikin pentru verificarea a- 
cestei idei. S-a constatat că în 
ceea ce privește puterea separatoa
re. rezultatele obținute cu acest 
model redus sînt superioare celor 
obținute cu radiotelescoape mai 
orari.

Ce s-a aliat cu ajutorul noului 
radiotelescop 1

El s-a dovedit loarte util în ce 
privește observațiile asupra cen
trului Galaxiei. Se știe că Calea 
Lactee este un enorm sistem ste
lar. în care Soarele nostru ocupă 
o poziție modestă. De pe pămînt 
nu se poate observa centrul Gala
xiei, el este ascuns de nori groși 
de praf, care absorb lumina. Un
dele radio traversează însă acești 
nori. Astfel radioastronomia ne dă 
poalbilitatea să studiem partea 
centrală a Galaxiei.

Pentru а căpăta date cit de cît 
precise asupra acestei regiuni a 
Universului trebuie «parate cu o 
mare putere separatoare. Intr-ade
văr, distanta de la Soare la centrul 

chitară de la institut și într-o oa
recare măsură a corului și a or
chestrei de muzică ușoară a clu
bului, celelalte formații s-au pre
zentat mult sub așteptările publi
cului și sub posibilitățile lor.

Felul în care s-au prezentat bri
gada artistică de agitație a șantie
rului 9 construcții, formația de dan
suri a clubului și formația de dan
suri a J.M.P. arată activitatea sla
bă pe care o desfășoară aceste for
mații, slaba preocupare a instruc
torilor Jor. E adevărat că și aceste 
formații au avut în programele 
lor unele lucruri bune, dar la care 
mai trebuie mult lucrat.

Conducerea clubului muncitoresc 
din Petroșani și comisia culturală 
de la institut vor trebui să ana
lizeze cu simț de răspundere sta
diul dc pregătire al formațiilor ar

tistice, să le acorde atenția cuve
nită, Să le sprijine mai îndeaproa
pe. Aceasta cu atît mai mult cu cît 
formațiile studențești în curînd 
vor lua parte la faza finala a con
cursului cultural-artistic între cen
tre universitare, iar formațiile ar
tistice ale clubului trebuie să se 
prezinte cît mai bine pregătite la 
faza a Il-a a celui de-al Vll-lea 
concurs al formațiilor artislice de 
amatori.

Nu trebuie uitat că numai o 
activitate perseverentă, susținută 
va fi încununată de rezultate 
bune.

Galaxiei este de 10 006 de ori mai 
mare decît distanta de cea mai 
apropiată stea. Iată de ce în a- 
ceastă direcție, de asemenea, radio
astronomii de la Pulkovo au ob
ținut rezultate fcarte interesante.

Există o schemă a părții cen
trale a Galaxiei făcută după ob
servațiile unor astronomi olandezi 
și americani. Această parte a Ga
laxiei ar fi constituită dintr-un nor 
de gaze avînd forma unui disc 
care se învirte și se dilată mai 
muJi sau mai puțin uniform; den
sitatea stelelor ar fi de sute de 
mii de ori mai ridicată în centrul 
Galaxiei decît în apropierea Soa
relui.

Această ipoteză este pusă însă 
la îndoială după observațiile mai 
detailate făcute la Pulkovo. Nu se 
știe dacă norul de gaze se dilată seu 
din contră se comprimă în însăși 
inima Galaxiei.

Structura centrului Galaxiei es
te cu mult mai complexă decît se 
credea, și. pentru a putea fi stu
diată. trebuie telescoape cu o pu
tere de selecție mult mai mare. Se 
poate spera că marele radio
telescop conceput Ia Pulkovo va 
ajuta la rezolvarea acestei enig
me în viitorul apropiat.
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f Mai deunăzi, puștimea din car
tierul Dimitrov s-a adunat tntr-o 
ședința fulger. La ordinea de 
era organizarea unui concurs 
hochei și patinaj.

— Pc, n-avem patinoar — 
auzi o voce.

— Să mergem jos la balta 
lingă linia ferată — veni un 
tui cu propunerea.

zi 
de

se

I
X
X
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! — Acolo hu-i bine. Se poate
I sparge gheata și luăm apd la

de
ai-

4
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t măturile, lopefile și gălețile
I dispărut de prin apartamente. Că

puș pe muncă, nu giu- J 
Unii curățau și nivelau tere- 
alfii l-au măturat 
apoi puștimea s-a 
apă cu gălețile.

INSTANTANEE

„galoși" — opina un altul.
— Sttfi ce ? Haideți să ne iaeem 

patinoarul nostru aici in cartier
Propunerea a lost primită cu 

entuziasm. Cit ai bate din palme
я I

* pili 
?t
î

s-au
* та.

nul,
mă,
care
străduința, natura le-a venit In 
a tutor cu un pui de gerulej șt in 
curlnd a fost gata patinoarul, Cori- 

, cursurile de patinaj și hochei au 
î șt început. ■
îi Văzindu-i cum se dau pe ghea

tă, doi locatari
Încins o discuție
ruiui.
~ ii vezi pe

eu amenajat din
tiu ghețuș ?

ca-n

î
pal- 

apucat sd 
Văzîndu-le

ai cartierului eu 
pe tema patinoa-

puștii dștie 
nimic /pe

cum
»en-

La cercul de croitorie I N E X C U R S I E-
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j — Te prinzi cu pasiunea ? 
j — Nu mă prind, dar mă 
I dese, oare cei mari care ar 
s s*
4«
4
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buf sd se ocupe de 
Unui patinoar de ce 
cit de cit pasiune i

— Md Întreb și eu

gin- 
tre- 

amenajarea 
n-au măcai

dp ce ?

In sală se așternu liniște. Cele 
60 de gospodine, fiice ale mineri
lor d|in Petrila și Lonea, unele re
cent ieșite de pe băncile școlii 
elementare ascultau cu atenție ul
tima lecție teoretică predată Ia 
cercul de croitorie ce funcționea
ză pe lingă clubul sindicatelor din 
Petrila.

La tablă, tovarășul Agger Bela,

rea cursului de croitorie a foșt an
gajată croitoreasă la cooperativa 
meșteșugărească „Jiul" din Petri
la, iar tînăra Megheluș Anuța s-a 
angajat și ea la croitoria de dame 
din Petroșani. Și fiecare dintre ele 
dau rezultatul dorit. Atît teoria 
cit și practica acumulată la cercul 
de croitorie de 6 luni din Petrila 
le-a fost de folos.
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IN : Maistrul croitor
de cursan/i la o ord praofied.

Anger Bela discut Ind cu un grup

unul dintre cei mai vechi maiștri 
croitori din Valea Jiului face di
ferite schite,, se străduiește să 
predea cit mai clar celor de față 
lecția de croitorie. Din bănci, ele
vele 1st aruncă din cînd în cînd 
privirea la desenul executat cu mi
gală, îl reproduc în caiete. Ele 
sînt direct interesate să 
țsle cit mai bine, să 
tească temeinic pentru 
meseriei alese.

După ce maistru] a
schița se deplasează 1« fiecare ban 
că pentru a controla lucrările exe 
egiate și a da lămuririle suplimen
tare. Șub mîna maiștrilor croitori 
Anger Beta și Anger Matilda s-au 
calificat în acest an și au primit 
adeverință pentru meseria de croi
tor 74 de gospodine. Halts? Ol
ga, fiică de miner, după șbsolvl-

facă schi- 
se pregă- 

însușirea

terminat

De la înființarea cercului de croi
torie și pînă acum, 246 de gospodi
ne, soții și fiice ale minerilor au 
trecut prin acesț curs. In prezent 
funcționează ciclurile III șt IV, cu 
peste 100 de cursant!. Cercul de 
croitorie vine în sprijinul gospo
dinelor, le ajută să cunoască și 
să execute diferite lucrări de 
croitorie pentru uz casnic. Gospo
dinele din ciclul III au terminat lec
țiile teoretice și în aceste zile au 
început practica. Multă îndemînare 
dovedesc la mașina de cusut gos
podinele Rușulan Viorica, Parizek 
Viorica, Huică Aurelia, Gămaii 
Maria, tîriărul Bîrlea Traian și alți 
cursanti care zi de zi se străduieȘc 
să învețe tot mai hine, să cu
noască cit mai profund tainele me
seriei de croitor-

Obiectivul prineipal el excursiei 
noastre este vizitarea orașelor 
Kișinău, Kiev, Leningrad si Mos
cova. Grupul excursioniștilor din 
care fac parte este format din mi
neri, constructori, colectiviști, pro
fesori, preparatori ete, In gara Ki- 
șinău o delegație a Ministerului 
Invățămintului și Culturii a R.S.S. 
Moldovenești ne întîtapină cu bu
chete de flori. Sfntem găzduițl la 
unul 'din cele mai moderne hote
luri ale orașlilui. In următoarele 
două zile ghizii ofisiului de turism 
ho prezintă numeroase muzee, u- 
riașa fabrică de tricotaje „Steaua 
roșie", depozitele de Vin laloveni 
etc. A treia zi după sosirea noastră 
în U.R.S.S. aterizăm în Kiev, pu
pă o legendă, orașul își trage nu
mele de la Kiv, erou al slavilor 
care împreună cu frații săi Sec și 
Koriv au Întemeiat așezarea că-i 
poartă numele.

lată-ne pe colinele lui Vladi
mir, imens parc amenajat pe niște 
terase înalte, de unde ochiul cu
prinde o minunată priveliște asu
pra Niprului mărginit de docuri 
Unul dintre numeroasele poduri 
ce se văd leagă Kievul de insula 
Trohana special amenajata pentru 
diferite sporturi nautice. Sîntefti 
conduși cu autocarul spre cele 
mai însemnate monumente ale o- 
rașului. Clădirea Sovietului Su
prem, statuia lui Lenin lucrată în 
granit de sculptorul S. Mercuriov. 
monumentul Iui Taras Sevcenko, 
Universitatea de stat unde au pre
dat Pirogov, Mendeleev, Ostrovski. 
Turgheniev și Tolstoi, Muzeul Le
nin, unde se găsesc peste 6000 
de documente despre viața și 
lupta marelui învățător și condu

I
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Scrisoare deschisă 
către tovarășul Caleap

sețat. Odată cu ea te-ai dezvoltat 
și dumneata ureînd în acești ani 
treptele calificării, pînă ce ai a- 
juns electrician principal. Aceasta 
insă numai și numai cu ajutorul 
primit de la tovarășii din jur.

Paralel cu aceste rezultate, 
varășe Caleap, ai fost 
serviciile de tură și ți 
toate condițiile 
cu bine studiile

Dar ne punem
plin justificată: 
politic pe cere 
un muncitor

Recent ai depus o cerere «dre
sată conducerii termocentralei Pa- 
roșeni prin care soliciți transfe
rul dumitale la altă întreprindere. 
Dacă acest lucru nu se aprobă, 
atunci, pur și simplu ceri condu
cerii să ți se considere contractul 
de muncă desfăcut, deoarece anun
țarea oficială a preavizului a fost 
făcută.

In cerere arăți unele „motive" 
care ar justifica plecarea urgentă 
din uzină la I.G.O., dar motivele 
arătate, în ultimă analiză, se re
duc la valoarea unor simple pre
texte, și de ce să nu le spunem 
pe nume, pretexte cu totul copilă
roase.
adevăratul 
putea 
eitor 
derea
ani. Or, 
adevărat

să-l aibă ?

/

to- 
descutit 

s-au creat 
a terminapentru

medii.
întrebarea pe de- 

Unde este nivelul
șe presupune că 

conșțiept trebuie

Cererea nu 
motiv, 

determina 
să 

în

conține 
care ar 
un mun- 
întreprin- 
de atîția

Oare în viața 
între un 
unde el
trebuie

cuprinsul 
Xistent ?

pe
părăsească 

care lucrează
poate că acest „motiv" 
nu poate fi inclus 
cererii, fiindcă este

morală ?

în
ine-

ral, cum
tă acest

noastră socialistă, 
muncitor și întreprinderea 

a crbscut multilateral, nu 
să exiete și o afinitate 
Și dacă există în gene- 

de la dumneata nu exis- 
sentiment î Oare la dum-

Tovarășe Caleap I In ziua 
august 1957, abia ieșit de pe 
Cild școlii

de 7
băn- 

profesionale, înzestrat 
cu un oarecare bagaj de cunoștin
țe teoretice și mai puțin practice, 
urmînd repartizarea primită, te-ai 
prezentat la 
șeni, pentru

De atunci

nea ta legătura dintre muncitor și 
întreprindere se rezumă numai la 
relația : 206 ore-I-1200
Această

teristică
mentalitate nu
unui muncitor

t^rmpcentrala Paro-
angajare.
au trecut mai bine

de 8 ani de muncă în cadrul unui
colectiv, ce te-a primit cu drag.

Zilele n-au stat pe loc. Uzina 
noMtrl s-a dezvoltat, îMtumtr-

lei+prime ? 
este carac-
al vremu-

rilor noastre, unui comunist.
Tocmai de aceea, credem că vei 

analiza această atitudine în mod 
autocritic și vei lua poziția cea 
mai justa, acum cînd problema ca
drelor se pune atlt de acut, în ca
drul colectivului termocentralei Pa-
ros eh i.
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cător al proletariatului, Teatrul de 
operă și balet «are «re o capaci
tate de 1600 Ioduri, viitorul Palat 
al sporturilor (cate se clădește din 
sticlă și aluminiu și va putea a- 
dăposti 12 000 de spectatori) ele.

Căldura și prietenia oamenilor, 
imaginile marilor construcții M 
copleșesc.

Pornim spre Leningrad. Avionul 
TU-104 ne poartă timp de 90 de 
minute la înălțimi de peste 8000 
de metri. Ghidul ne informează că 
orașul Leningrad ocupă în pre
zent o suprafață de 32 000 ha. și 
агё 3 300 000 de locuitori. înteme
iat de Petru eel Mare, Leningra
dul a devenit cu timpul unul din 
cele mai moderne și mai frumoa
se orașe din Uniunea Sovietică. 
Unitatea de stil și elegantă urbp- 

" nistică fac din Leningrad o splen
didă Operă de artă arhitectonică. 
Dintre orașele vizitate doar Mos
cova- il egalează.

In capitala sovietică am ajuns 
intr-o călduroasă și splendidă zi 
de toamnă. De pe terasa hotelului 
București admirăm cu nesaț o pri
veliște Unică. Riul Moscova ce 
străbate orașul, cele 25 de poduri, 
străzile și bulevardele cil lun
gimi de zeci de km., oceanul de 
clădiri și turnuri, de înălțimi u- 
hiitoare, ne țin pașii în loc ore 
întregi. Vizităm Kremlinul și in
terioarele muzeului. Aici sînt cu
prinse secole întregi din istoria și 
arta celor mai iscusiți meșteri ruși.

Ultima vizită o facem la Expo
ziția realizărilor economiei națio
nale a U.R.S.S.

IOAN BERCEA
șef de schimb — preparația Petrila
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27 decembrie
Sfatul me-PROGRAMUL I. 7,30 

dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Muzică populară, 8.30

------- --------  ' • --------- ---------------- —

Bilanț al lucrărilor edilitar-goeoodlrești
Bilanțul lucrărilor edilitar-gospo- 

dărești înfăptuite în orașele și sa
tele patriei în ultimii ani este 
deosebit de bogat.

In orașele și centrele muncito
rești din regiunea Hunedoara s-au 
executat anul acesta lucrări de 
extindere a rețelelor de apă și ca
nalizare în valoare de peste 7 
milioane lei. Pentru mărirea debi
tului de apă necesară localităților 
din Valea Jiului se construiește 
o nouă conductă de aducțiune. In

noile cartiere de locuințe din re
giune au fost construite și asfal
tate peste 23 000 m.p. de strati și 
trotuare, iar incâ 36 localități ru
rale au fost electrificate.

Oltenia, care pînă în 1944 avea 
foarte puține drumuri moderniza
te, este străbătută acum de peste 
460 km. de artere asfaltate, prin
tre care acelea dintre localitățile 
Balș—Craiova—Tr. Severin, Craio
va—Tg. Jiu, Craiova—Bechet etc. 
Mii de kilometri de șosele au fost 
pietruite.

Scene din opere, 9,31 Formații de 
muzică ușoară, ' 10,29 Melodii de 
estradă, 12,25 Din creația compo
zitorilor noștri de muzică ușoară, 
14,00 Muzică populară, 15,00 Val
suri din operete, 16,15 Vorbește 
Moscova l 17,30 In slujba patriei, 
18,00 Muzică ușoară cerută de 
ascultători, 18,30 Program muzical 
pentru evidențiați în întreeerea 
socialistă, 19,30 Universitatea teh
nică radio, 19,45 
de mtlzică ușoară 
Enrico Fanciotti, 
din folclorul 
tători, 20,40 
gleză. Ciclul 
romină peste
de dans, 21,45 
PROGRAMUL 
populare, 10,30
terpretate de artiști 
Melodii orchestrale
12,05 Muzică corală, 13,00 Prelu
crări de folclor ale compozitorilor 
noștri, 13,30 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur, des
pre : „Schimbări de înțeles" (re
luare), 13,40 „Cîntecul primei iu
biri", muzică ușoară, 14,35 Muzică 
populară, 15,00 Actualitatea în ță
rile socialiste, 
estradă, 19,00 
mandoline a 
porturilor și
19,30 Teatru la microfon: „Ghirița 
In Iași" sau „Două fete s-o ne- 
neaSă". Comedie muzicală *de Va- 
sile Alecsandri, 21,50 Interpret de 
muzică ușoară (reluare), 22,30 Mari 
poeți ai lumii : Taras Sevcenco.

VITRINA DE CURIOZITĂȚI
Pentru unii mumâ, pentru alfii...

tățișarea din trecut: adică ci» 
pereții înnegriți de fum, rafturi 
rupte, dușumele nereparate etc. 
Lucru rău. faptul că in trei săp- 
tămîni organele de conducere 
ale stației (zilnic sesizate asu
pra neajunsului) nu au găsit de 
cuviință să remedieze această 
anomalie constituie un lucru 
inexplicabil și de... netolerat.

Să se ia măsuri I

, Nu de mult conducerea stației 
C.FJt. Petroșani a luat măsuri 

, pentru curățirea și zugrăvirea 
I' birourilor și a sălilor de aștep

tare. LUcru bun. Spre deosebire 
de interioarele serviciilor de 
mișcare, tranzit și L-5 (acum 

S deosebit de aspectuoase) incă- 
? perea biroului de informații și 
( bagaje de mină, ocolită și vi- 
ț tregită cu bună știință în tim- 
( pul reparațiilor, a rămas cu în- 
i

Cînd doi se ceartă,
Totul a pornit de la „origina

lul" sistem de canalizare a blo
cului nr, 36 situat in cartierul 
Livezeni, din Petroșani, pe Scurt 
faptele s-au petrecut așa: S-a 
înfundat conducta de canalizare 
a apartamentelor de pe scara nr. 
1 ; la data de 16 noiembrie toa
te instalațiile sanitare de pe a- 
ceastă scară s-au blocat. Săptă- 
mîna cuprinsă intre 16—25 no
iembrie reprezintă perioada de 
alergătură a locatarilor din bloc 
la I.L.L. și conducerea șantie
rului de construcții Petroșani cu 
diferite cereri, intervenții șl ru
găminți de ■ desfunda conducta 
buclucașă. 1 decembrie, începe

al treilea... păgubește!
■ disputa între șantierul de con

strucții (care refuză să repare 
conductele de canalizare pe 
motiv că aceasta a fost recep
ționau de beneficiar) și I.L.L. 
care nu execută reparația pe 
motiv „că nu a trecut un an de 
la recepționarea conductei". Deși 
a trecut o lună șl locatarii su
portă Un adevărat coșmar din 
cauza conductei; discuția 

constructori și l.L.1. nu a 
sffrșit.

Se iscă Întrebarea: oare
gospodărie a sfatului 
din Petroșani cunoaște 
situație 1

A. NICULESCU

U* de 
popular 
această

*

latre 
luat

*•0

4

Cîntă formația 
condusă de

20,10 Cintece
nou cerute de ascul- 
Lecția de limba en- 
II, 21,00 Literatura 
hotare, 21,15 Muzică 

Părinți
II.
Arii

și copii. 
10,10 Melodii 
din opere in- 
amatori. 11,30 
de estradă,

17,04 Melodii de 
Cîntă orchestra de 
Ministerului Trans- 

Telecomunicațiilor,

l ©
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27 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
La vîrsta dragostei; REPUBLICA : 
Electra, PETRILA: Pompierul ato
mic, ISCRONl: Gangsteri și filan
tropi, LUPENI : Riul șl moartea, 
BÂRBATENI: Celebrul 702.
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leilnn Магеіві Hiral Рлщіаг 
il В. P. Mmitle

ULAN BATOR 25 (Agerpres).
După cum anunță agenția Mon- 

țame, la Ulan Bator și-a încheiat 
lucrările cea de-a doua 
Marelui Hural Popular 
Mongole.

Sesiunea a adoptat 
dezvoltare a economiei 
și culturii pe anul 1964, 
bugetul de stat.

Printr-o hotărîre a Marelui Hu
ral Popular, Batocirîn Altangherel* 
a fost confirmat președinte al Ma
relui Hural Popular al R. P. Mon
gole, L. Țend fiind eliberat din a- 
ceastă funcție.

----©=-

Președintele Johnson 
în Texas

25 (Agerpres).

sesiune a 
al R. P.

planul de 
naționale 

precum și

federale, Ludwig

bine informate ale 
afirmă că relațiile

a
WASHINGTON
Președintele Lyndon Johnson a 

plecat marți seara în Texas, unde 
va petrece sărbătorile la ferma sa 
de la Austain. La sfîrșitul săptă- 
mînii, el îl va primi pe cancela
rul Germaniei 
Erhard.

In cercurile 
Casei Albe se
Est-Vest și întărirea alianței atlan
tice vor constitui cele două puncte 
esențiale ale acestei întrevederi. 
Sub acest ultim aspect cei doi oa
meni de stat vor trece în special 
în revistă relațiile dintre Statele 
Unite și Piața comună, precum șl 
chestiunile referitoare la viitoarea 
conferință GA.T.T.

GREVA MINERILOR DIN TRIER
PARIS 25 (Agerpres).
De peste două luni continuă în 

subteran greva minerilor din Trier. 
Greviștii, care protestează împo
triva închiderii de către patroni a 
minei, sub pretextul nerentabilită- 
ții acesteia, au trimis o 
pentru a duce tratative 
ritățile departamentului 
et Moselle.

După cum 
France Presse, 
indiciu că în
tative se va ajunge în curînd la 
un rezultat pozitiv. Aceasta în

delegație 
eu auto- 
Meurthe

agenția 
nici un

In Aden se menține încordarea

relatează
nu există 

cadrul acestor tra-

seamnă, menționează agenția, că 
minerii vor rămîne în subteran și 
în timpul sărbătorilor de iarnă. 
Lupta hotărîtă a greviștilor din 
Trier se bucură de un larg sprijin 
în rîndul maselor muncitoare din 
Franța. Printre numeroase tele
grame de felicitare, primite din 
partea unei serii de organizații, 
se află și telegrama Confederației 
Generale a Muncii din Franța, ca
re își exprimă solidaritatea cu 
lupta greviștilor și cheamă oame
nii muncii să continuie să acorde 
ajutor material și moral minerilor.

©

Situația din Cipru
NÎCOSIA 25 (Agerpres).
Situația din Cipru continuă să 

rămînă încordată. In ciuda acor
dului încheiat de președintele re
publicii, Makarios, și de vicepre
ședintele Kuciuk asupra încetării 
focului care prevede, printre al
tele, și crearea unei comisii de 
supraveghere formată din greci,

turci și neutri, la Nicosia au eon- 
tinuat în cursul zilei de 25 decem
brie ciocnirile și schimburile de 
focuri.

La Londra, Atena și Ankara se 
desfășoară o vie activitate diplo
matică ; cercurile oficiale din cele 
trei capitale urmăresc cu atenție 
evoluția situației.

©

cubaj Succese în domeniul învățămîntului
HAVANA 25 (Agerpres).
In ultimii cinci ani. Cuba a ob

ținut succese însemnate în dome-

Noi incidente la frontiera 
dintre Kenya și Somalia 

NAIROBI 25 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că în 

ultimele zile, la frontiera dintre 
Kenya și Republica Somalia, pre
cum și în provincia de nord-est 
a Kenyei, locuită în mare parte 
de populație de origină somaleză, 
au avut loc noi incidente între 
poliție și grupuri de somalezi ca
re cer alăturarea acestei provin
cii la Republiea Somalia.

La 24 decembrie, Jomo Kenyatta, 
primul ministru al Kenyei, a primit 
o delegație a populației somaleze 
din regiunea de nord-est a Kenyei.

Kenyatta i-a asigurat pe membrii 
delegației că va lua măsuri pentru 
stabilirea ordinei în această re

giune și că pregătește consultări 
la nivel înalt cu reprezentanți al 
Republicii Somalia. EI a cerut însă 
membrilor delegației să sprijine 
guvernul, evitînd incidentele de la 
frontiera cu Republica Somalia. 

La 25 decembrie a fost eonvo- 
cată o ședință extraordinară a gu
vernului Kenyei, care a instituit 
starea excepțională, ca urmare a 
situației din regiunea de nord-est 
a țării.

©-------------

Deficitul balanței de plăți a S.U.A.
WASHINGTON 25 (Agerpres). 
„Fuga" aurului și deficitul ba

lanței de plăți a S.U.A. continuă 
să preoGupe organele competente 
ale guvernului american la acest 
șfîrșit de an. Perspectivele pentru 
anul 1964, relevă agenția United 
Press International, sînt însă pre
sărate de numeroase semne de 
trebare. 
genția, 
plăți a 
cesta 3 
2,2 miliarde dolari în 1962) și 
meni nu știe care va fi cifra 
respunzătoare în 1964.

Aprecieri ale 
nanțelor arată 
ale S.U.A. se 
cesta cu cirea 
La mijlocul lunii decembrie, aces
te reserve erau evaluate la 15,5

—----------- ©

In legătură cu situația din Irak
BAGDAD 25 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță 

că liderul Partidului național de
mocrat din Irak, Kamil Ciadîrgi, 
a adresat președintelui republicii. 
Abdel Salam 
dum în care 
păt cît mai 
ției anormale 
asemenea, luarea tuturor măsuri
lor necesare pentru a se crea 
condițiile unei vieți democratiee 
normale, printre care anchetarea 
în mod imparțial a tuturor crime
lor comise în închisori și lagărele

de 16 miliarde

de plăți, scrie 
constituie o 

acută internă din 1958 
Anul acesta a fost ca
de izbitoare contraste, 

celui de-al doilea trimes-

niul învățămîntului. Potrivit cifre
lor citate de ministrul învățămîn- 
tului al Cubei, Armando Hart Da
valos, într-o cuvîntare rostită la 
Universitatea din Havana, numă
rul persoanelor neștiutoare de car
te s-a redus foarte mult, repre- 
zentînd în prezent numai 3,9 la 
sută din totalul populației — în 
majoritate covîrșitoare oameni 
bătrîni sau bolnavi (acum zece 
ani, 23 la sută din populație era 
analfabetă).

In țară funcționează un mare 
număr de școli elementare în care 
învață 1 270 000 de elevi, de peste 
două ori mai mult decît înainte 
de 1959. Cursurile școlilor secun
dare sînt urmate de 125 000 de e- 
levi, iar 100 000 de studenți bene
ficiază de burse de stat.

Guvernul Cubei revoluționare a 
alocat pentru anul în curs 280 mi
lioane pesos pentru dezvoltarea 
învățămîntului.

în urma 
autoritățile

ADEN 25 (Agerpres).
Situația politică din Aden con

tinuă să fie încordată 
menținerii de către
britanice a stării excepționale, 
precum și în urma arestării unui 
mare număr de lideri politici. Nu
meroși miniștri din cabinetul așa- 
zisei Federații a Arabiei de sud 
au amenințat cu demisia în cazul 
în care nu va fi suspendată starea • 
excepțională și nu vor fi elibe
rați liderii opoziției a căror vino
văție nu poate fi dovedită, dar a 
căror arestare a creat o stare de 
instabilitate politică. La 24 decem
brie a avut loc o întrevedere între 
miniștrii federației și K. Trevaskis 
înaltul comisar englez al Adenu- 
lui, în cadrul căreia a fost discu
tată situația din Aden și din cele
lalte teritorii ce alcătuiesc fede
rația. Cu acest prilej, lui Tre
vaskis i-a fost prezentat un raport 
întocmit de o delegație care i-a 
vizitat pe deținuți! de la închisoa
rea 
trii 
mai

din localitatea Ahwar, Miniș- 
au cerut să se suspende cit 
repede posibil starea excep-

tională și să fie eliberate persoa
nele găsite nevinovate.

Membrii delegației care au vi
zitat închisoarea de la Ahwar au 
declarat la întoarcere că deținuții 
trăiesc în condiții din cele mai 
rele. In seara zilei de 24 decem
brie aceștia au declarat greva 
foamei. Unul dintre deținuți a 
prezentat delegației o declarație 
în care, în numele deținuților, cete 
ca o comisie a Parlamentului en
glez, o comisie a O.N.U. și o co
misie a juriștilor arabi să anche
teze 
zile 
rată 
put, 
inuman, fiind bătuți, prost hrăniți 
și nevoiți să trăiască ca niște a- 
nimale.

Influentul partid Unit Național 
din Aden a cerut, de asemenea, 
suspendarea stării excepționale. 
Badel Rahman Girgrah, președin
tele partidului și ministru al edu
cației și al finanțelor în guvernul 
federal, a cerut transferarea deți
nuților la Aden și eliberarea ce
lor nevinovați.

arestările operate în ultimele 
in Aden. In declarație se a- 
că deținuți i, încă de la înce- 
au fost supuși unui tratament

©

CASABLANCA 25 (Agerpres).
Primul grup de supraviețuitori 

ai catastrofei de pe vasul „Laco
nia" a fost debarcat la Casablan
ca de pe vasul „Montcalm". Ryold 
Lechner care făcea parte din e- 
chipaj a povestit astfel dezlănțui
rea catastrofei: „Era ora 23,29 
cînd trei explozii succesive s-au 
auzit în apropierea salonului de 
coafură, probabil în sala mașini
lor. Imediat pe punte a izbucnit 
o flacără puternică. S-a dat alar
ma și am înțeles imediat că fo
cul se va extinde foarte repede. 
Comandantul vasului a luat ime
diat măsurile care se impuneau: 
coborîrea 
femei și 
teva acte 
geri s-au 
vacuarea
foarte agitată din 
răsturnat cîteva șalupe. Am pără
sit la ora 2 dimineața vasul care 
era în prada flăcărilor.

împreună eu alte persoane am 
fost culeși la ora 6 dimineața de 
către „Montcalm" «are a sosit pri 
mul în regiunea catastrofei. Pe la 
ora 8 dimineața am văzut un pa-

Rey- 
că a 
de a 

vasului
El a declarat că, în

Se așteaptă, continuă 
ca deficitul balanței 
S.U.A, să atingă anul 

miliarde de dolari (față

în-
a- 
de
a- 
de 
ni- 
co-

Ministerului 
că rezervele de 
vor reduse anul a- 
500 milioane dolari.

Fi- 
aur

miliarde dolari față 
anul trecut.

Deficitul balanței 
agenția menționată, 
problemă 
încoaee. 
racterizat 
In Cursul
tru, deficitul se ridicase la o sumă 
care lăsa să se prevadă că defi
citul anual ar putea atinge 5,2 
miliarde dolari. Creșterea defici
tului în al doilea trimestru a fost 
cea mai ridieată din ultimele 13 
luni. Aeeasta a determinat pe 
defunctul președinte Kennedy să 
lanseze un puternic contraatac, 
menit în special să oprească va
lul investițiilor americane în străi
nătate. Aceste măsuri au contri
buit la o importantă încetinire a 
ritmului de creștere a defieitului 
în cursul trimestrului al 3-lea.

Aref, un memoran- 
cere să se pună ca- 
curînd posibil situa- 
din țară. El «ere, de

de concentrare în timpul regimu
lui baasist și stabilirea vinovaților, 
desființarea tuturor lagărelor de 
concentrare, efectuarea unei epu
rări a serviciilor de stat și orga
nizarea unei industrii petroliere 
naționale independente de mono
polurile străine.

Referindu-se la problema mino
rității kurde, memorandumul sere 
rezolvarea rezonabilă a acestei 
probleme în cadrul unui stat multi
național subliniind că această pro
blemă nu trebuie rezolvată pe 
calea armelor.

băreilor de salvare cu 
copii. Am asistat la cî- 

disperate, cîțiva pasa- 
aruncat în apă. Apoi e- 
a decurs calm. Marea, 

nenorocire, a

NEW YORK. La 24 decembrie 
aeroportul internațional Idlewild 
din apropiere de New York a de
venit în mod oficial „aeroportul in
ternațional John F. Kennedy". Cu 
acest prilej, pe aeroport s avut loc 
o ceremonie la care au participat 
senatorul Edward Kennedy, fratele 
președintelui asasinat, și Robert 
Wagner, primarul orașului New 
York. î

TOKIO. Agențiile de presă a- 
nunță că în cursul acestui an nu
mai la Tokio și-au pierdut viața în 
urma accidentelor de cireulație 
960 de persoane, iar alte 52 204 au 
fost rănite.

NAIROBI. La 24 decembrie fn 
capitala Kenyei s-au semnat un a- 
cord comercial și un acord de co
laborare tehnică între Kenya șl 
Republica Arabă Unită.

DJAKARTA. Ministrul de exter
ne al Indoneziei, Subandrio, l-a 
primit pe ambasadorul Australiei 
la Djakarta, Shann, cu care a dis
cutat unele probleme de frontieră 
din regiunea Irianului de vest. 
Potrivit agenției UPI, în urma a- 
cestei întrevederi, s-a stabilit 
într-un viitor apropiat, între 
prezentanți ai celor două țări 
aibă loe o întilnire în vederea

ca, 
re- 
să 

re

zolvării problemelor de frontieră 
din această regiune.

SAIGON. Potrivit agenției UPI, 
guvernul sud-vietnamez a emis un 
decret prin care se anunță confis
carea averii familiei fostului pre
ședinte al Vietnamului de sud, 
Ngo Dinh Diem, a rudelor sale și 
a colaboratorilor săi apropiați.

TRIPOLI. Cu prilejul celei de-a 
12-a aniversări a independenței 
Libiei, la 24 decembrie a avut loc 
o paradă militară în orașul Tripoli. 
La paradă au asistat prințul Has
san Rida 
lui Idris, primul ministru Fekini, 
precum și oaspeți străini. Seara în 
oraș au fost organizate mari ser
bări populare.

SAIGON. La Saigon, anunță a- 
genția Reuter, a sosit o misiune de 
bunăvoință cambodgiană, însărci-’ 
nată de prințul Norodom Sianuk 
să ducă tratative în vederea nor
malizării relațiilor dintre Cambod- 
gia și Vietnamul de Sud, înrăută
țite în timpul Iui Ngo Dinh Diem.

Misiunea este alcătuită din trei 
oficialități, șeful et fiind H. Sam- 
bath, ministrul de externe al Cam- 
bodgiei.

TOKIO. Firma japoneză „Vi«or 
et Comp, of Japan Ltd." a ajuns

reprezentantul rege-

sager înotind cu un copil în bra
țe. Copilul a fost salvat dar pa
sagerul, extenuat, a murit".

Profesorul englez, Hugue 
nold declara, de asemenea, 
stat patru ore in apă înainte 
putea ajunge pe bordul 
„Montcalm",
timp ce lumea se îngrămădea să 
ia loc în bărcile de salvare, el a 
preferat să se arunce în apă și 
că, în ciuda celor 60 de ani ai să* -/ 
fiind un excelent înotător, a reu
șit astfel să ajungă la vasul 
„Montcalm" împreună cu un grup 
de înotători. Din nenorocire, și 
mulți dintre aceștia s-au înecat

Printre cei salvați se află și tî- 
năra Elipse Kouroudes, originară 
din Atena, care a înotat timp de 
patru ore pentru a ajunge la 
„Montcalm". Ea a declarat: „Șa
lupa care mă transporta s-a răs
turnat. Trebuia să mă mențin sin
gură în apa înghețată. încurajată 
de alți membri ai echipajului am 
luptat cu valurile. Astfel am putut 
să ajung la vasul „Montcalm" ca
re nu s-a apropiat prea mult de 
teama exploziilor".

in prezent la o producție de 10 000 
de televizoare portative pe lună. 
Un reprezentant al firmei. a decla
rat că, avind în vedere creșterea 
cererii externe, în următorii trei- 
patru ani se prevede o creștere a 
producției de pînă la 100 000 de 
televizoare portative pe lună.

PARIS. Fondul literar național 
al Franței a intentat recent un pro
ces judiciar împotriva publicistului 
Jacques Marcireau și Editurii „So- 
ciete d'edition et diffusion artis- 
tique" pentru că „l-au concentrat" 
în așa măsură pe Victor Hugo, In
cit din cele 1 500 de pagini ale ro
manului „Mizerabilii" au mal ră
mas... 368. Luînd cuvintul la pro
ces, Marcireau a recunoscut că 
este posibil „să ii făcut exces de 
zel cu foarfecă", dar că, în schimb, 
a adaptat romanul la „cerințele 
omului modern".

1

PARIS. Prefectul insulei Reunion 
(departament de peste mări ăl 
Franței) a ordonat de două ori în 
ultimele zile, confiscarea organu
lui Partidului Comunist din Reu
nion — ziarul „Temoignage" — pe 
motiv că a publicat materiale în 
legătură cu procesul tineriloi pa- 
trioți din insulele Martînica, care 
cer acordarea dreptului la auto
determinare acestui teritoriu. ,
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