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€a activul fărăi de partid

0 muncă educativă susținută

La urrai din ігопіигйе minei Dflja se execută perforarea.

Vagoanele au circulat 
încărcate

77 000 tone mărfuri 
încărcate peste plan

Muncitorii ceferiști din cadrul 
R.C.M. Petroșani au obținut și în 
luna noiembrie, însemnate .realizări. 
Prin folosirea rațională a- v agoanelor 
provenite din descărcări pentru în
cărcări proprii s-au putut expedia 
mai multe mărfuri decîf cele prevă
zute în planul lunar de transport. 
In luna noiembrie s-a încărcat peste 
plan 77 279 tone mărfuri. S-a îmbu
nătățit și sarcina statică cU 49 
sută. In acest fel s-a ajuns la o 
conomie de 1000 vagoane.

la
e-

O atenție deosebită a fost acor
dată în luna noiembrie reducerii la 
maximum a cursei goale a vagonu
lui de marfă. Prin încărcarea în 
drum a unor vagoane și prin folosi
rea tuturor vagoanelor la încărcări 
proprii s-a putut reduce simțitor cursa 
goală a vagonului. Astfel, cursa 
goală a vagonului de marfă a fost 
redusă cu 17,7 la sută, iar tonajul 
net pe tren de marfă a crescut cu 
14,9 la sută.

. Organizațiile de bază de partid 
din cadrul minelor, întreprinderilor 
și șantierelor Văii Jiului au -atras în 
jurul lor, în sprijinul activității pe 
care o desfășoară în scopul mobili
zării maselor largi des oameni ai 
muncii la înfăptuirea sarcinilor de- 
săvîrșirii 'construcției socailîste, nn 
puternic activ fără de partid. Numă
rul minerilor și muncitorilor de, 
frunte, al inginerilor, tehnicienilor și 
al celorlalți oameni' r ai. muncii care 
fac parte din activul fără de partid 
al organizațiilor de bază din Valea 
Jiului se ridică la 7 000 tovarăși. 
Acest activ s-a dovedit a fi un puter
nic sprijin al muncii politieo-orga- 
nizătorice desfășurate de organizațiile 
de bază pentru sporirea producției 
pe baza creșterii productivității mun
cii 'în1 mine, întreprinderi și pe șan
tiere, pentru înfăptuirea 1 angajamen
telor de întrecere. In același timp, 
acest activ constituie o importantă 
rezervă pentru întărirea continuă a 
rîndurilor organizațiilor de bază prin 
primirea de candidați și noi membri 
de partid. Numai în . perioada care a 
trecut pînă acurn din acest an.' or
ganizațiile de bază din Valea Jiului 
au primit aproape 500 de candidați 
din rîndul tovarășilor1 din activul fă
ră de partid.

Aceste rezultate sînt rodul preocu
pării tot mai susținute. a organiza
țiilor de bază pentru educarea acti
vului fără de partid, pentru atrage
rea lui Ia muncă 
plicarea în viață 
rate de organele 
partid. în vederea 
lor de plan și ■ a

concretă pentru a- 
a măsurilor elabo- 
și organizațiile de 
îndeplinirii sarcini- 
angMjămentelor de

I. CRIȘAN

UNDE 
MERGEM ?

AZI

• Teatrul de stat — ora 20 — 
„Măsură pentru măsură" de W. 
Shakespeare.

• Ora 18, ședința cercului lite
rar „Minerul" — sala de ședințe 
a Sfatului popular al orașului Pe
troșani.

• Clubul muncitoresc Lupeni — 
ora 18 — Program de filme do
cumentare pentru elevi: „Despre 
frumusețile și bogățiile patriei".

MI1NE
• Ora 10, sala de lectură a clu

bului din Lupeni, recenzia romanu
lui : „Flori pentru Mihaela". Pre
zintă profesoara Eleonora Fodor.

• Sala mare a aceliiiași club — 
ora 19 — Seară cultural-distractivă ■ 
pentru tineret.

• Teatrul de stat — ora 20 
„Măsură pentru măsură" de W.. 
Shakespeare.

• „Fii cuminte, Cristofor" —■
ora 20 — sala clubului din PetriU.U

• Dimineața, în mai multe lo
calități din Valea Jiului, se dispu
tă etapa a V-a a campionatului 
orășenesc de popice.

• Căminul cultural din Jieț — 
ora 9 — întîlnire a locuitorilor 
comunei cu dr. Constantin Lepă- 
datu, care va vorbi despre proble
mele ocrotirii sănătății.

• Clubul muncitoresc din Petro
șani — ora 20 — reuniune tovă
rășească.

• La celelalte cămine culturale 
din Valea Jiului, tot dimineața, se 
va ține conferința „Foloasele eco
nomisirii".

Cu studenții in excursie de documentare
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Excursiile științifice, 
. tehnido-documentăre con

stituie o verigă impor
tantă in procesul de în- 
vățămînt, ele îmbinînd 
cunoștințele teoretice 
sușite la cursuri' eu 
noașterea concretă 

' realizărilor obținute 
diferite întreprinderi 
dus triale.

Studenții anului 
exploatări miniere 
Institutul de ’ mine
troșani au vizitat recent 
Combinatul siderurgic 
Hunedoara, , Exploatarea 
minieră Teliuc și Uzina 
de concentrare a mine
reurilor ' de fier din 
Teliuc.

La C.S.H. s-a vizitat 
secția furnale, aglomera- 
toarele,' uzina cocso-chi- 
mică, oțelăria electrică, 
oțelăria nouă: Martin cu 
cuptoare de *400 tone 
capacitate, < blumingul, 
laminarul de 650 mm, 
laminoarele de sîrmă, 
benzi și' profile cuprin- 
zînd cele mai moderne 
unități de laminare din

cocs arilor
COc- 
din

Jiu- 
de 

căr-

țară. La secția, furnale, 
au' fost vizitate furna
lele de 450. 750 și 1000 
mc.

Realizările
privind elaborarea 
șului -metalurgic 
cărbuni de Valea■ 
lui șt semieocs 
Calau, fabricat din
buni PAL, precum și 
valorificarea complexă 

a gudroanelor au trezit 
un viu interes în rîndu- 
rîle studenților.

La oțelăria Martin de 
400 tone precum și la 
laminoarele noi, dotate 
cu aparatură electronică 
de cometim și automa
tizare, studenții au pus 
numeroase întrebări pri
vind pr.oductivitățile rea
lizate, economicitatea 
noilor agregate.

Urmărind-,' atenți flu
xul tehnologic, studenții 
au sugerat înlocuirea 
camerelor de zgură fixe 
de la1 cuptoarele Mar
tin, cu camere mobile, 
care permit scurtarea 
duratei reparațiilor.

Uzina de preparare a 
minereurilor de la Te- 
liuc, o construcție nouă, 
unică în țară, cu două 
cuptoare de prăjlre mag- 
netizată a minereurilor 
de 'fier, este proidciată 
și realizată în 
noastră.

Utilajele uzinei 
stînd din cuptoare 
prăjire, funcționînd си 
arzătoare de gaz metan 
axiale, filtre electrosta
tice pentru epurarea ga
zelor, mori cu bare, 
separatori magnetici și 
filtre tambur cu vid de 
fabricație indigenă, la 
nivelul tehnicii mondiale, 
au suscitat' atenția stu
denților.

Cu o capacitate de 
producție de 2 500 000 
tone pe an 
de fier, 
contribui la 
consumului 
cocs șî fondați pe tona 
de fontă elaborată cu 
aproximativ 50 la sută.

Gonf. ing.
D. C. TRAUȘANU.

concentrat 
uzina va 

reducerea 
specific de

La înălțime, deasupra etajului’IV- 
Brigada de fierari-betoniști! condusă 
de Voicu Gheorghe de la' șantierul 
Vulcan montează armătura pentru 
blocul D 13 în glisare.

întrecere, pentru îmbunătățirea activi
tății economice.

Numeroase organizații de bază din 
minele și întreprinderile Văii Jiului 
au dobîndit o experiență valoroasă 
în munca de educare a activului fără 
de partid. Organizația de bază di* 
sectorul de investiții al minei Petri- 
la (secretar tovarășul Cenaru Gheor- 
ghe) repartizează minerilor și munci
torilor din activul fără , de partid 
sarcini în legătură, cu îmbunătățirea 
calității lucrărilor miniere. Artificie
rul Iepure Constantin, de exemplu, a 
primit sarcina ca la locurile de mun
că ale brigăzilor să nu se rezume 
numai la efectuarea lucrărilor de 
pușcare, ci să discute cu minerii 
despre execuția calitativă a lucrări
lor, despre rezervele de economisire 
a materialului lemnos, a explozivului. 
Asemenea sarcini i s-au repartizat și 
maistrului miner Suciu Florentin din 
același sector, iar muncitorilor Das- 
călu Mihai și Lupu Constantin din 
sectorul I, organizația de bază le-a 
repartizat sarcini legate de întărirea 
disciplinei în producție, și îmbunătă
țirea calității cărbunelui.

O mare forță educativă asupra to
varășilor din activul fără de partid 
o au adunările generale deschise ale 
organizațiilor de bază în cadrul că
rora sînt analizate probleme privind 
realizarea sarcinilor economice și la 
care sînt invitați să participe și to
varăși din activul fără de partid. 
La mina Uricani, bunăoară, biroul 
organizației de bază nr l a invitat 
și activul fără de partid la adunările 
generale în cadrul cărora s-au dis
cutat măsurile ce trebuie luate pen
tru îmbunătățirea activității de pro
ducție și întărirea disciplinei în sec
tor. Organizația de bază ffin sectoriiT 
II al aceleași mine a invitat activul 
spre a analiza împreună cu comu
niștii cauzele rămînerii în urmă ■ 
unor brigăzi în scopul luării de mă-

(Continuare în pag. 3-a)

Lucrări noi =
ultimul timp au 
două noi blocuri
E 2 eu 20 de a- 
în prezent se e- 
Ыосиі G 7, la

La Livezeni, în 
fost puse în lucru 
de locuințe. Blocul 
pa-rtantente la care 
xecută trasarea și
care fundațiile pentru un tronson au 
fost executate. Aceste două blocuri 
se adaugă frontului de lucru creat 
în acest an pentru asigurarea numă
rului de apartamente ce se vor preda 
anul viitor.

Tot aici s-a terminat consjfucția 
celui de-al doilea post de transfor
mare T 42 de la care vor fi alimen
tate cu energie electrică blocurile 
din etapa a Il-a, printre care și cele 
două blocuri amintite (E 2, G 7).

Un nou funicular
La mina III Jieț, se va pune tn 

funcție în cursul zilei de azi un fu
nicular provizoriu cu ajutorul că
ruia se va face evacuarea sterilului 
rezultat de la adîncirea puțului au
xiliar de materiale. Terminarea a- 
cestui obiectiv va grăbi lucrările de 
adîncire de la puțul auxiliar de ma
teriale prin a cărui punere în func
ție se va descongestiona puțul .prin
cipal. Lucrarea a fost executată In 
întregime de către - brigăzi de lăcă
tuși, dulgheri șî electricieni de le 
sectorul de investiții al minei.

Mijloacele mecanizate constituie un, ajutor prețios în munca , minerilor de la cariera Bănița. Prin folosirea 
unor perforatoare de mare capacitate, locomotive Diesel și vagonpte basculante, foreze,-comprespare și a unui1 grup 
electrogen pentru producerea energiei electrice, pietrarii bănițeni obțin frumoase succese în muncă dînd lunar 
însemnate cantități de calcar .metalurgic peste plan.

• - IN CLIȘEU t Un modern excavator, încăreînd piatra dislocată
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Calități care 
te fac apreciat

Un tînăr 
conștiincios.

Cursul de 
oii în ac est 
efectuat-o în uzina care i-a de
venit apoi locul de muncă. Aici 
s-a afirmat ca unul dintre cei 
mai buni muncitori, ba secfia 
sculărie.se executa matrițe, scu
le, dispozitive și piese de dimen
siuni mici. Rapolti Geza este aici 
mairițer sculer. Cu hărnicia și 

dragostea pentru meserie care îl 
caracterizează, reușește să exe
cute întotdeauna numai lucrări 
de calitate. FăEind parte dintr-un 
colectiv de inovatori, pune , iii 
practică metode noi de lucru. 
Din experiența căpătată în me
serie împărtășește, bucuros și al
tora. Un ucenic din anul III de 
la Școala profesională iși desfă
șoară activitatea de practică in- 
sușindu-și temeinic cunoștințele 
sub supravegherea directă a tt- 
nărului Rapolti Geza. îngrijirea 
locului de muncă 
față de colegi ii 
laude.

Nici în viața 
Rapolti Geza nu 
așteptările. Timpul liber și-l pe
trece la club, studiind, vizto- 
nind filme, teatre.

De aceea este apreciat șt sti
mat de colegi și de toți cei care 
îl cunosc:

SACAGIU IOAN 
corespondent

modest, talentat și

calificare l-a absol- 
oraș, iar practica a

și respectul 
aduc numai

de toate zilele 
dezamăgește

1
1

>
■
<
i
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2 STEAGUL ROȘU

FILONUL ALB
Dintre toate masivele eare alcă

tuiesc lanțul muntos al Vîlcanului, 
Șiglăul este acela, care a atras cel 
mai mult atenția omului. Poziția sa 
geografică, structura rocilor, frumu
sețile pe care le prezintă la fiecare 
pas, explică interesul pentru acest 
imens tetraedru de piatră, cu fețele 
vîrstate de păienjenișul alb al cuar- 
țitelor. Frămîntarea la care au fost 

supuse straturile sale de piatră, tă
ria lor, diferită, au dus de-a lungul 
mileniilor la crearea unor forme de 
relief rar întîlnite. Nu lipsesc aici nici 
malurile abrupte, nici terasele sus- 
pendate și nici plaiurile mărginite 
de prăpăstii cu grohotișuri peste care 
abia dacă îndrăznești să arunci pri
virea. Două văi adînci, Pietroasa în 
Mt și Pârâul Mare în vest, des-

Un nou izotop radioactiv
Doi oameni de știință de la labo

ratorul de cercetări nucleare din 
Gaseccia (lîngă Roma) au descoperit 
în lapte, în timp ce îi studiau radio
activitatea, un nou izotop radioactiv 
el sodiului — Na-22.

Prezența acestui izotop în lapte 
bu prezintă nici o primejdie pentru

Probabil că unii dintre cei ce 
călătoresc cu autobuzul pe linia 
Petroșani — Uricani mă cunosc. 
Dar asta nu are importanță. Eu 
Sini un as, iar toți cei din jurul 
meu sint prea „mărunți" pentru 
a (ine cont de părerea lor. Îmi 
pare rău că nu vă pot arăta foto
grafia. Ar fi mai simplu. Nu-i ni
mic. Voi încerca în cîteva cuvinte 
să-mi schițez un portret moral. Cu 
o singură condiție insă... Vă rog 
să nu-mi cereți prea multe amă
nunte deoarece obișnuiesc să că
lătoresc „puțin băut". t

lntr-ипа din zilele trecute — 
una din acele zile care se lăsa
seră „cu chef" — mă urc și eu, 
ca tot omul, in autobuzul nr 
52092 HD. Iau loc pe un scaun. 
Locuri erau destule. Treptat însă 
autobuzul s-a aglomerai. Urcaseră 
gospodine, cetățeni mai tineri sau 
mai virstnici, mă rog așa cum este 
de obicei pe autobuz. Prin șira 
Spinării mă furnicau însă niște 
gîdilături ghidușe. Simțeam că „e 
rost" să-mi dezvălui „personalita
tea". Și, cum stăteam pe scaun, 
îmi întind picioarele peste interva
lul dintre șirurile de scaune că, 
deh, eram obosit. Să vezi însă po
cinog I Mulți dintre călători aveau 
„îndrăzneala" să-mi treacă peste 
picioare. Și asta încă fără să-și 
ceară scuze. Ăstora le făceam ob
servații caustice cu privire la țe

part complet masivul Șiglău de înăl
țimea Stînconilor și Cioaca cu Tis. 
Și tocmai aici, la o altitudine de pes
te 1 400 m. sondorii și geologii pros- 
pectori au dât peste o nouă bogăție 
a Văii Jiului: cuarțul. De cîteva 
luni muncitorii . sectorului de 
explorări miniere Uricani au început 
să sfredelească drum spre inima a- 
cestui masiv. Trecînd prin galeriile

Vedere din galeria I vest, șantierul Șiglău

săpate de ortacii lui David Ioan sau 
Neculuț Viorel, în fața ochilor se dez
văluie o panoramă atît de interesantă 
și de uluitoare îneît te întrebi dacă 
nu ești prada unei halucinații. Nici 
fantezia celui mai desăvîrșit sculp
tor n-ar fi putut realiza forme mai 
variate și culori mai gingașe decît 
eele create aici în „carnea“ albă a 
filonului de cuarț, de natură.

populație — precizează un comuni
cat al Comitetului național pentru e. 
nergia nucleară. Analizele cantitative 
au arătat că concentrația Na-22 este 
de ordinul a cîteva zeci de picocurîe 
(LO-12 curie) la litru, aproximativ 
concentrația maximă dincolo de care 
radioactivitatea devine primejdioasă.

lul In care au fost crescuți. Că 
doar eu eram un băiat „fin". Ce 
oameni dom’le !

Cu puterea de voință care mă 
caracterizează n-am ținut cont de 
protestele taxatoarei. Mi-ат aprins 
tacticos o țigară și o fumam pe 
îndelete. Dar și aici am avut ghi
nion. I3n „vlăjgan" care stătea 
pe interval sprijinit intr-un picior

Scrisoare 
de la un fost 

șmecher
ca o barză — a avut îndrăzneala 
să mi se „sprijine" în țigară.

— Ce faci dom’le / — i-am stri
gat eu indignat. N-ai găsit alt 

sprijin declt țigara mea?
Spre dezamăgirea mea „vlăjga

nul" nu a îndrăznit insă să-mi ri
posteze. A bombănit ceva pe sub 
mustață și s-a îndepărtat de mine. 
Era un „vlăjgan" pașnic. Mă sim
țeam mindru nevoie mare. Toți ce
tățenii din autobuz mă priveau cu 
atenția ce mi se cuvine pe drept. 
Mai era totuși unul care îmi a- 

гипса, peste capetele oamenilor 
cile o vorbuliță despre liniște, că 
eu obișnuiesc să vorbesc cu glas 
tare. La un moment dat mă po
menesc cu taxatoarea lingă mine.

Curăț. Vechii egipteni considerau 
această rocă cu luciri sticloase — 
ochi ai, zeilor care trăiesc, în a- 
dîncuri, grecii — gheața împietrită. 
Abia de cîteva decenii savanții i-au 
descoperit adevărata valoare. Cuarțul 
amorf, conținînd incluziuni de CO2, 
H2O, NaC, COj, și Ca este folosit în 
industria ceramică, refractară, abra
zivă. Varietatea pură, transparentă, 
are o mare căutare în industria elec
trică, optică, de sticlărie și în con
strucția aparatelor de precizie. Aceste 
amănunte ni le dau muncitorii, teh
nicienii și inginerii care lucrează pe 

noul șantier al sec
torului de explo
rări miniere Uri- 
cani și care cerce
tează calitățile fi
lonului de cuarț, 
extinderea sa și 
stabilesc rezervele 
exploatabile. De la 
oamenii pe care 
îi avem în față și 
de la bolta albă 
a galeriei, plină 
cu cristale lucioa
se, gîndurile fug 
undeva cu ani 
înainte. Aeveă, pe 
coastele Șiglăului 
apar serpentinele 
șoselei pe care 
circulă zeci de ca
mioane încărcate 
cu nestemate al
be. In vale uzine, 
combinate, blo
curi de locuințe. 
Muncitori ocupați 
cu diferite treburi 

furnică peste tot bucuroși de aceste 
noi înfăptuiri. Hotărît lucru. Așa va 
arăta peste cîțiva ani poala Șiglău
lui.

A. N1CHIFOREL

A N E C

răspuns 
niciodată

,* Un străin curios, căruia îi fusese 
■ prezentat Alexandre Dumas-tatăl, a 
început imediat să-l descoase pe ce
lebrul romancier despre originea lui.

— Aveți în vine sînge negru, dom 
nule ?

— Da, domnule — i-a 
Dumas, care nu-și ascundea 
originea.

— Și tatăl dv ?
— A fost mulatru.
— Dar bunicul dv ?
— A fost negru — î-a

Dumas, care începuse să-și piardă < 
răbdarea.

răspuns

Se apropie cu timiditate. Mă Cu
noștea doar. Aveam abonament 
lunar. De aceea nici nu i-am în
găduit să înceapă o discuție cu 
mine pe tema „răsuflată" a bile
tului. Am pus-o la punct cu cîieva 
cuvinte. Știam eu cum s-o iau... 
După cîieva vorbe s-a roșit la față 
și a plecat imediat de lîngă mi
ne. De data asta a îndrăznit însă 
să se pllngă șoferului din auto
buz. Cică am jignit-o. Șoferul Ber- 
сеапи I., pe care îl cunoșteam ca 
băiat politicos, nu mi-a zis însă 
nimic. Spre surprinderea mea au
tobuzul a oprit la Vulcan între 
stații — în dreptul miliției. S-a 
dat șoferul frumușel jos și dUs a 
fost. Eu pluteam in mijlocul „au
reolei luminoase" pe care mi-o 
creasem în jur ca un adevărat 
pașă, Cînd deodată mi-am auzit 
numele adevărat strigat de un ne
cunoscut.

— Tovarășe, dumneata ăla „șme
cher" poftește jos te rog. Mă uit 
în jur dar nu văd pe nimeni mai 
„șmecher" declt mine. Șl de aceea 
am coborît. M-a luat în primire 
milițianul. Ei acum mă cunoaș
teți ? Dacă nu mă cunoașteți, a- 
tunci vă rog pe viitor să mă re
cunoașteți la timp și să mă aju
tați. Nu de alta, dar nu mai vreau 
să dau de bucluc.

ȘEPRODI IOAN 
un fost șmedier

IN MINĂ
Aici, la zeci de metri sub pămînt 
Păduri încremenite-п roci pietrificate 
Sălășluiesc în milenarul lor mormint 

In straturi negre, lucii, mate.

Aici e vînt de aer comprimat 
Și stele aninate-n cabluri reci,
Iar galerii, în lutul frămîntat

Sînt subterane noi poteci.

Aici, minerii calcă peste vreme 
Se-ntorc la rădăcina ei de aur
Și tonele rezolvă noi probleme 

Cînd omul vieții noi, e faur!
GEORGE BANETE

Analizor automat
Ia Institutul de polarografie al 

Academiei cehoslovace de științe a 
fost pus Ia punct un nou model de ana
lizor polarografie automat pentru mă
surarea continuă a concentrațiilor 
slabe de bioxid de sulf în atmosferă. 
Aparatul are o mare sensibilitate și 
este foarte selectiv.

Ș T I A Ț
...Deva, Abrud, Constanța, Manga

lia, Cluj și Turda sînt cele mai vechi 
orașe din țara noastră ? Primele 
două dăinuie din vremea dacilor, 
următoarele două au fost construite 
de greci in secolul VII înaintea erei 
noastre, iar ultimele au luat ființă 
in timpul stăpînirii romane asupra 
Daciei. Sînt cunoscute și cete mai 
vechi sate din cuprinsul țării: Go- 
vodarva (raionul Tr. Severin), Iz- 
verna (raionul Baia de Aramă), 
Berzovia și Ezeriș (Reșița) și Argi- 
nești (raionul Filiași), care păstrea
ză încă și azi străvechile lor num» 
dacice.

...Grădina Botanică din Cluj de
ține peste 14000 de specii de plan
te? Circa 4000 dintre acestea sînt 
autohtone, restul au fost aduse din 
toate colțurile lumii. Se află aici 
bananieri, de care atirnă ciorchini 
uriași de fructe, arborele de cafea, 
eucalipți, curmali, Agavae america
ne — care înflorește o singură dată

DOTE
mai

mai- 
Du-

ge- 
ter-

— Aha ! îmi permiteți să vă 
întreb despre străbunicul dv î

— Străbunicul meu a fost 
muță, domnule — l-a repezit 
mas.

— Maimuță ? Arborele meu 
nealogic începe acolo unde se 
jnină al dv!

•д • Atenienii l-au văzut deseori pe 
Diogene întinzînd mina spre statul. 
Întrebat de ce face asta, filozoful a 
răspuns :

— „Ca să mă obișnuiesc cu refu
zurile".

¥Г;’* Odată, Alexandru Macedon ă 
X juruit prietenului său Perill 60 de 
ț talanți pentru Zestrea fiicei acestuia, 

de ajuns,' — Zece mi-ar fi fost 
i-a răspuns Perill.

— Ar fi fost de ajuns pentru ti
ne să-i primești, dar prea puțin pen
tru mine ca să-i dăruiesc — a răs
puns Alexandru.

Maxime celebre
• Este mai bine ca, întemeiat pe 

adevăr, să învingi o iluzie, decît în
temeiat pe o iluzie să te învingă ade
vărul.

(Epictet)

• Adevărul are o inimă liniștită.
(W. Shakespeare)

• Nu avem atît nevoie de ajutorul 
prietenilor, cît mai ales de încre
derea în ajutorai lor.

(Epicnr)

• Gel care consimte ușor, arareori 
iși ține cuvîntul.

(Ii a o Tea)

• Oamenii cred cu plăcere, ceea 
ce ei doresc.

(Julius Caesar)

• Fantezia este suportabilă д™»*» 
în tovărășia iâtaiieanțM

(F. Hd*d)

E toamnă cu tendință spre iarnă, 
dar în sera de la Paroșeni e mereu 
vară.

I C Â ...
în viață, la 80—-100 de ani, planta 
Nepenthes, care se hrănește cu in
secte, arborele mamut din СаІіШ- 
nia, nuferi din Zanzibar, fosila vie 
Cycos revoluta etc.

...Ghețarul de la Scărișoara este 
cea mai frumoasă și mai mare for
mație carstică din țara noastră ? In 
urma cercetărilor făcute s-a dovedit 
că uriașul bloc de gheață nu s-a 
format în perioada glaciațiunii — 
cum se presupunea — ci doar în ur
mă: cu 3 000 de ani. Oamenii de ști
ință au mai constatat că în ultimii 
ani ghețarul a început să se topeas
că. Ultima măsurătoare indică mic
șorarea calotei de gheață cu 80 cm.

0 poveste cu cîini 
și... necazuri

Poate unii tind să creadă că sub
semnatul e un mare dușman al eli
nilor. Nu, nu e adevărat. Ginele e 
un prieten credincios al omului. Asta 
se cunoaște încă din vremurile vechi 
cînd strămoșii lui au dat dovadă de 
mare devotament față de om, față 
de ceea ce aparține lui. In general 
sînt anumite locuri unde se simte 
chiar nevoia serviciilor unul cîine. 
Dar. spre stupefacția locuitorilor 
de pe strada Instjjjptului, aici s-au 
aciuit o mulțime de cîini, care sfîr- 
tecă liniștea nopții prin lătratdti ne
dorite de nimeni.

Pe drept cuvînt locatarii acestei 
străzi sînt nemulțumiți de atenția pe 
care o au unii față de aceste anima
le, într-un loc unde nu s-a simțit și 
nu se va simți nicicînd nevoia lor. 
Oamenii vor să aibă nopți lipsite de 
asemenea concerte canine, iar mem
brii orchestrei de muzică... barbar 
s? fe expulzați acolo unde se simte 
nevoia lor. Locuitorii cartierului uni
versitar așteaptă o soluție care să 
consemneze sfîrșitul plictisitoarelor 
serenade nocturne de sub geamurile 
lor.

ALIN DUMBRAVA
student

— Da, e adevărat, ți-am promis 
un spor de salariu, dar cu condiția 
de a nu-mi fi pricinuit vreo neplă
cere.

— Și cînd v-am provocat eu vreo 
neplăcere î



meagc»; «așo

Dar ritmicitatea ?i

Linia îndeplinirii sarcinilor de plan 
urmează aproape lună de lună ace
lași Idrum: în prinia decadă — 87— 
93 la sută; sub rezerva că pînă la 
sfr?șitul lunii mai este timp, în de
cada a doua se realizează 94—98 la 
sută. Urmează apoi inevitabilul „a- 
salt" pentru îndeplinirea sarcinilor 
lunare. Ce consecințe are „iureșul" 
de la sfîrșitul lunii ? Mașinile, oame
nii, utilajele sînt suprasolicitate. Și 
apoi, urmează, bineînțeles, la începu
tul lunii următoare cîteva zile pen
tru... refacere. In cazul de față ne re
ferim la sectorul V de la mina Vut
ca ц.

Ceea ce s-a scris aici despre sec
torul V este în bună măsură valabil 
și pentru sectoarele 1 și IV. Care 
este urmarea ? Exploatarea livrează 
preparațiilor, tot în mod neritmic, 
cărbunele, obligîndu-le și pe acestea 
să lucreze în asalt.

Colectivul de la sectorul V a reu
șit să obțină rezultate bune de-a 
lungul primelor 9 luni ale anului, la 
aproape toți indicatorii: plus 4 500 
tone cărbune la producție, depășirea 
productivității muncii cu 56 kg pe 
post, peste 58 000 lei economii la pre
țul de cost. In luna octombrie unele 
greutăți obiective au făcut ca secto
rul să rămînă sub plan cu 2 500 
tone. Cu toate acestea, față de pla
nul anual la zi, după 11 luni, depă
șirea se ridică la 3 800 tone cărbune. 
Deci rezultate meritorii și lăudabile 
totodată.

Dar, cum arătam la început, din 
păcate, ritmicitatea nu face însă casă 
bună cu acest colectiv. Aceasta cu 
toate că șeful sectorului, inginerul 
Beizadea Silvian, conducerea secto
rului, sînt convinși pe deplin asupra 
necesității de a extrage ritmic căr
bunele.

Există aici, la sectorul V, greutăți 
obiective care determină de multe 
ori neîndeplinirea sarcinilor de plan. 
Este vorba îndeosebi de lucrările

La muncă patriotică
Intr-una din zilele trecute, din 

inițiativa Comitetului U.T.M. Ani- 
noasa, un grup de 61 tineri au parti
cipat la o acțiune de muncă patrio
tică la descongestionarea rampei gă
rii Iscroni de materialele sosite pen
tru exploatare.

Prin buna organizare a muncii, în 
190 ore prestate, tinerii au transpor
tat și stivuit 165 mc lemn de mină 
și alte materiale. S-au evidențiat în
deosebi tinerii Albescu Ioan, Ban 
Francisc, Daj loan, Mircescu Dumi
tru, Bacinschî loan, Nedesca Gheor- 
ghe, Săcăluș Petru, Borza loan și 
alții din organizațiile U.T.M. nr. 6 
și nr. 8 de Ia mină.

A mai fost organizată o acțiune 
patriotică de către utemiștii de la 

sectorul LL.L. : 11 tineri printre ca
re Herlea loan, Sipoș Atila, Bledea 
loan, Munteanu Aurel și alții au 
prestat 44 ore muncă voluntară la 

instrucția complexului comercial 
din Aninoasa.

IOAN TAT
, corespondent

Să prevenim 
incendiile

Anotimpul de iarnă impune 
luarea unor măsuri operative

Experiența arată că în perioada 
de iarnă se pot ivi incendii а căror 
cauză este folosirea pentru încălzi
rea încăperilor a unor sobe improvi
zate și nesupravegheate. De aseme
nea, prezența afumătorilor pe lîngă 
locuințe, magazii sau alte dependin
țe prezintă un accentuat pericol de 
incendiu. De exemplu, la Plopeanu 
Grigore și Balasză Gheorghe din o- 
rașul Lupeni, Codreanu Traian din 
Lonea, Szabatos losif și Fekete Ioan 
din Vulcan, din cauza afumătorilor, 
li s-au aprins diferite dependințe 
anexe.

In magazii, depozite, precum și 
în noile construcții nu este îngă
duită folosirea sobelor sau altor 
improvizații (reșouri electrice, ara- 
gaze etc.), toate acestea reprezen- 
tind pericol de incendiu.

Instalațiile electrice de iluminat 
și de forță se vor folosi numai dacă 

' corespund normelor în vigoare. E- 
xecutarea. verificarea și repararea 
acestora se va face numai de per
sonal autorizat.

Există conducători de obiective 

vechi din blocul VIII care oferă o 
seamă de surprize: galerii vechi în 
mijlocul stratului, cărbune denivelat, 
apofize neexploatate. Sectorul V, în
ființat la începutul anului, se află 
în dezvoltare; aici muncesc multi 
oameni noi, neformați încă. Un timp 
s-a resimțit și lipsa de efectiv (acum 
rezolvată favorabil). Justifică însă 
toate acestea neîndepfinirea în mod 
ritmic a sarcinilor ? Considerăm că 
nu. Cauza principală este părerea 
eronată a unora dintre tehnicienii 
sectorului că planul trebuie îndepli
nit lunar, nu pe zile și decade. Drept 
urmare nu se cere și nici nu se 
crează condiții brigăzilor pentru a-și 
îndeplini în mod ritmic sarcinile. 
Conducerea sectorului poartă vina 
pentru faptul că nu a luat măsuri 
din timp cu scopul de a curma a- 
ceastă stare de lucruri și pentru a 
combate această concepție greșită. 
Nu se găsește oare în munca nerit
mică explicația că se neglijează a- 
legerea șistului și că drept rezultat 
de la începutul anului sectorul a fost 
penalizat cu 3 500 tone de cărbune ?

După cîte se constată, nici orga
nizația de partid din sector, secretar 
tov. Mocanu Gheorghe, nu acordă 
atenția cuvenită ritmicității. Pare cu
rios și totuși aceasta e realitatea. O 
dovedește faptul că în darea de sea
mă prezentată în cadrul adunării de 
alegeri de partid se vorbește despre 
grija față de utilaje, de întărirea 
disciplinei, despre calitate, dar des
pre ritmicitate nu se amintește ni
mic.

Colectivul de la sectorul V al minei 
Vulcan are posibilitatea ca să ex
tragă în mod ritmic producția. Dar 
pentru aceasta trebuie să fie luate 
măsuri în vederea organizării ju
dicioase a procesului de producție, 
asigurării liniei de front necesare, 
aprovizionarea tehnico-materială să 
fie făcută în mod ritmic și să fie 
create condiții optime de muncă tu
turor brigăzilor. Lupta pentru valori
ficarea rezervelor interne dă roade 
numai în condițiile respectării dia
gramei de producție, deci în con
dițiile ritmicității.

FRANCISC VETRO

înainte de a intra în mină, un grup de mineri de la sectorul 1 al 
plinei Lonea ascultă indicațiile maistrului miner Benko Iosif.

și instituții care nu numai că ma
nifestă o deosebită atenție pentru 
aplicarea măsurilor prescrise de or
ganele P.C.I. — M.A.I., ci vin și cu 
inițiative care contribuie la lichida
rea cauzelor ce ar putea provoca in
cendii. De pildă, exploatările minie
re Lonea și Vulcan au confecționat 
diferite panouri cu reguli P.C.I. care 
contribuie la educarea muncitorilor, 
iar С. T. Paroșeni verifică periodic 
cunoștințele muncitorilor despre nor
mele P.C.I.

Asemenea măsuri au fost indicate 
nu o dată de către organele P.C.I. — 
M.A.I. conducerilor l.O.I.L. Petro
șani, Institutului de mine din Petro
șani, LL.L, Lonea, stației C.F.R. 
cinematografului „7 Noiembrie" Pe
troșani. cooperativei „Sprijinul mi
nier" Lupeni e*c. Acestea însă ne
glijează cele mai elementare prescrip
ții de apărare a avutului obștesc îm
potriva incendiilor.

Este necesar să se dea o mai ma
re atenție apărării bunurilor obștești 
de incendii. Formațiilor P.C.I. le re
vine sarcina executării controalelor

€u activul farft de partid

0 munca educativă susținută
(Urmare din pag. l-a)

suri pentru asigurarea ritmicității 
producției. Activul organizației ' de 
bază nr 5 de la mina Urlcani a venit 
— în cadrul unei dezbateri pe a- 
ceastă temă — cu propuneri valo
roase pentru executarea calitativă 
a reparațiilor la ciocanele de aba
taj, perforatoare și la alte mașini 
miniere.

Printre metodele folosite de or 
ganizațiile de bază pentru educarea 
activului fără de partid și atragerea 
lui la muncă concretă se număra 
și includerea tovarășilor din acest 
activ în anumite colective formate 
de birourile organizațiilor de bază 
cu scopul de a studia anumite pro
bleme legate de îmbunătățirea mun
cii în diferite domenii și de a formula 
propuneri în acest scop. La mina 
Lupeni, de exemplu, mai mulți to
varăși din activul fără de partid au 
participat, împreună cu membrii de 
partid, la stabilirea de măsuri meni
te să asigure îmbunătățirea calității 
cărbunelui.

Inovații valoroase
In cursul lunilor care au trecut din 

acest an, muncitorii din sectorul IX 
de la mina Lupeni au conceput și 
aplicat mai multe inovații. Printre 
cele mai ѵаіогоазе, care au permis 
sectorului să realizeze însemnate e- 
conomii la prețul de cost, se numără 
„Suport de contact și schimbător de 
fază pentru întrerupătoarele electri
ce". concepută de Sirb Nicodae, „Mo
dificarea injectorului de aer la venti
latoare pneumatice de mină" propu 
să de Doboi Ștefan, Sasvari Andrei 
și „Polizor pentru ascuțit freze" con
cepută de Turciilă Gheorghe.

Din sectorul IV al minei s-au evi
dențiat în activitatea de inovații to
varășii Nicula Andrei, Lăstun Tăna- 
se, Radu Mircea, Papuc Stan și alții.

C. BIRAU 
corespondent

menite să contribuie la eliminarea 
tuturor deficiențelor în această di
recție.

De asemenea, se impune repara
rea podurilor și drumurilor, amena
jarea unor rampe de alimentare cu 
apă din văi și pîraie, verificarea și 
punerea în stare de funcționare a tu
turor mijloacelor inițiale de stingere 
a incendiilor, precum și organizarea 
muncitorilor pe echipe și schimburi 
de intervenție în caz de foc, instrui
rea acestora pentru a fi în măsură 
să intervină prompt la stingerea 
incendiilor.

Pentru cunoașterea mai amănun
țită a măsurilor de prevenire a in
cendiilor, recomandăm tuturor în
treprinderilor și salariaților să facă 
abonamente la revista P.C.I. pe anul 
1965 care are un conținut tehnic de 
specialitate. Prin aplicarea în prac
tică a măsurilor de mai sus se rea
lizează apărarea în mai bune condi
ții a bunurilor materiale împotri
va incendiilor.

Gpt. GEMIGA MIHAI 
inspector S.P.I. Petroșani

Adunările de dări de seamă și a- 
legeri ale organizațiilor de bază care 
au avut loc în această perioadă au 
scos în evidență multiplele posibili
tăți de îmbunătățire a muncii edu
cative cu activul fără de partid, ex
periența pozitivă în acest domeniu. 
La mina Uricani se țin cu regulari
tate conferințe pentru activul fără de 
partid. Multe organizații de baza 
au încadrat un număr sporit de to
varăși din activul iară de partid în 
cercuri și cursuri ale învățămîntului • 
de partid. La mina Petrila, de exem
plu, în anul școlar 1964—1965, un 
număr de 64 tovarăși din activul 
fără de partid participă cu regulari
tate — alături de membrii și can
didata de partid — la diferite for
me ale învățămîntului de partid.

Ca urmare a muncii pline de râs- i 
pundere desfășurate .de organizațiile I 
de bază cu activul fără de partid, 
mulți tovarăși din acest activ se 
situează în rîndul evidențiaților în 
producție, al inovatorilor, așa cum 
sînt tovarășii Costinaș Vasile, Calda 
Vasile de la Aninoasa, Jacotă Tra
ian. Grunță Petru de la mina Lo- 
nea. Bergher Eugen de la prepara- 
ția Lupeni. Sulic losif de pe șantie
rul de construcții Lupeni și alții.

Principala sarcină care stă în pre
zent în fața organizațiilor de bază 
în legătură cu activul fără de 
partid este — așa după cum s-a 
subliniat în multe adunări de dări 
de seamă și alegeri — de a comple
ta acest activ prin atragerea unui 
număr sporit de muncitori înaintați. 
Acest lucru este impus și de faptul 
că activele fără de partid ale multor 
organizații de bază au fost descom 
pietate prin primirea de candidați. 
Se impune, .mai ales, întărirea acti
velor fără de partid ale organizațiilor 
de bază de pe șantiere, din cadrul 
școlilor, din organizațiile de bază 
mici ale minelor și întreprinderilor. 
O atenție deosebită trebuie acordată 
organizațiilor de bază nou înființate 
cu prilejul recentelor adunări de dări 
de seamă și alegeri, pentru ca și a- 
cestea să-și formeze active fără de 
partid. Paralel cu aceasta, este ne
cesar să se ia măsuri ca toate or
ganizațiile de bază să desfășoare o 
muncă susținută de educare a aces
tor active, de atragere a lor la 
muncă concretă pentru aplicarea în 
viață a sarcinilor care stau în fața 
organizațiilor de partid.

Avînd în jurul lor active fără de 
partid puternice, dovedind preocupare 
pentru educarea și atragerea lor la 
munca politico-organizatorică de ma
să, organizațiile de bază vor îmbu
nătăți munca de mobilizare a colec
tivelor minelor și întreprinderilor la 
realizarea cu succes a sarcinilor e- 
conomîce și, în același timp, vor pu
tea desfășura o activitate rodnică de 
întărire a rîndurilor lor prin primirea 
în rîndul candidaților a celor mai 
înaintați tovarăși din aceste active.

6 decembrie
PROGRAM!!! I. 8,00 Sumarul pre

sei, 8,30 Teatru la microfon pentru 
copii, 9,30 Interpreți de muzică popu
lară, 10,00 „Actualitatea muzicală", 
11,03 Din operetele compozitorilor 
noștri, 11,30 Muzică populară cerută 
de ascultători, 12,00 Interpreți de 
muzică ușoară, 13,10 De toate pen- 
tru toți, 14,00 Muzică ușoară, 14,30 
Sport și miizlcă, 16,15 Muzică ușoa
ră, 18,00 Miniaturi de estradă, 18,30 
Cărți care vă așteaptă, 18,45 Con
cert de seară — muzică distractivă, 
19,30 „Am îndrăgit o melodie" — 
emisiune de muzică ușoară romî- 
nească, 20,15 Teatru la microfon: 
„Fata de birău" de Ion Slavici, 21,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
8,00 Clubul voioșiei, 8,30 Piese de 
estradă, 9,00 Muzică din opere ce
rută de ascultători, 10.00 Melodii 
populare, 10,33 Piese distractive, 
11,00 Transmisiunea concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii de 
sta* „George Enescu", 13,15 Din 
folclorul muzical al popoarelor, 13,45 
Muzică ușoară interpretată de Con- 
stantin krăghia, 14,45 Cîntă corul 
Radfotelevfziunfi, 15,00 Muzică ușoa

Șoferul Irimie Ion de la S.T.R.A. 
— Petroșani — unul dintre munci
torii harnici ai acestui colectiv.

In Editura politica
a apărut;

Ion Mărgineanu

Din îndemnul conștiinței
64 pag., 1 leu

Lucrarea prezintă o serie de as
pecte ale procesului de formare а 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii din țara noastră, a activită
ții educative desfășurate de organi
zațiile de partid pentru formarea 
trăsăturilor proprii omului nou al 
societății socialiste ; dragostea fața 
de muncă, spiritul de abnegație și 
de disciplină, respectarea normelor 
de conduită în viața de fiecare zi 
etc

Să ne cunoaștem 
patria socialistă

In ajutorul celor care studiază îs 
învățămîntul politic U.T.M.

400 pag., 5,75 lei

Qoro Hani

Istoria poporului japonez
192 pag., 5,50 lei

Lucrarea istoricului progresist ja
ponez Goro Hani înfățișează istoria 
Japoniei de la începuturile ei și pînă 
la sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial. Autorul respinge afirmațiile 
istoriografiei reacționare care a de
servit politica de agresiune dusă de 
cercurile militariste japoneze în tre
cut, pentru a aborda problemele de 
pe poziții științifice progresiste. Ia 
centrul atenției ei plasează nu isto
ria diferiților conducători și dinas
tii, ci aceea a poporului japonez, a 
condițiilor lui de muncă și viață în 
decursul diferitelor orinduiri, a lup
tei sale împotriva asupririi și exploa
tării, pentru progres social.

ră, 16,00 Muzică populară, 17,00 So
liști de muzică ușoară, 17,25 Muzică 
din operete, 18,30 „Melodia și inter
pretul preferat" puzică ușoară ro- 
mîneaseă, 19,05 Program de ro
manțe, 19,30 Din spectacolele Tea
trului de operă și balet al R.P.R., 
20,00 Muzică de dans, 20,45 Can
țonete, 21,15 Muzică de dans, 21,45 
Calendar literar pe luna decembrie, 
22,30 Pagini orchestrale de mare 
popularitate din opere.

Cinematografe
6 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Drama ciocîrliei; REPUBLICA: 
Viață particulară; PETRILA: Mina 
von Bernheim; LIVEZENI: Cereo- 
mușki; ISCRONI; Slujnica; ANI
NOASA : Trei plus două; VULCAN : 
Arhiva secretă de pe Elba; CRIVI- 
DIA: Cîinele sălbatic Dingo; LU- 
PENI — MUNCITORESC; Popasul; 
CULTURAL: împușcături în ceați; 
BARBATENIi Idiotul.
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ÎN CONSILIUL 
DE SECURITATE

DEZBATERILE PRIVIND 
CONFLICTUL DINTRE SIRIA 

Șl IZRAEL
NEW YORK 4 (Agerpres).
Consiliul de Securitate a avut în 

dimineața zilei de 3 decembrie o 
nouă ședință consacrată examinării 
plîngerilor reciproce de agresiune 
înaintate de Siria și Izrael.

Reprezentanții Braziliei și Coastei 
de Fildeș au sprijinit recomandările 
făcute în această problemă de gene
ralul Odd Bull, șeful statului major 
al Comisiei O.N.U. pentru suprave
ghere asupra armistițiului în Pales
tina. Aceste recomandări prevăd de
marcarea exactă a liniei de frontieră 
în regiunea în care s-a produs inci
dentul, participarea activă a celor 
două părți în activitatea comisiei 
mixte de armistițiu. Totodată, cele 
două părți sînt chemate să se abțină 
de la folosirea armelor.

Reprezentantul Uniunii Sovietice a 
cerut Consiliului de Securitate să 
condamne Izraelul pentru actul de a- 
gresione împotriva Siriei.

LUNI VA ÎNCEPE 
DISCUTAREA PROBLEMEI 

CONGOLEZE
NEW YORK (Agerpres).
La New York a fost dat publicită

ții un memorandum al Republicii 
Africa Centrală în care anunță că 
se alătură grupului de state, care au 
cerut convocarea Consiliului de Secu
ritate pentru a examina situația crea
tă în Congo ca urinare a interven
ției armate americano-belgiene. In 
memorandum se arată că intervenția 
armată- în Congo reprezintă „un a- 
mestec în afacerile africane, o încăl
care clară a statutului O.N.U. și un 
pericol pentru pacea și securitatea 
continentului african".

Agenția Reuter anunță că la cere
rea grupului de 17 state. Consiliul 
de Securitate se va întruni luni pentru 
a lua în discuție problema congo
leză.

Instalație de transformare a energiei 
radiațiilor solare în energie electrică

MOSCOVA 4 (Agerpres).
Specialiștii sovietici au experimen

tat cu succes o instalație de transfor
mare a energiei radiațiilor solare di
rect în energie electrică. Ea este des
tinată pentru scoaterea apei freatice 
de la adîncimea de 20—30 m pe pă
șunile din zona de pustiu și semi- 
pustiu.

Construcția instalației este alcătui
tă dintr-o parte exterioară și alta 
subterană. Ea suprafață se așează

In cîieva
FLENSBURG. — Procuratura 

din orașul vest-german Flensburg 
a anunțat că a fost admis apelui 
intentat împotriva condamnării la 
patru ani a fostului maior SS, 
Martin Fellenz, vinovat de compli
citate la asasinarea a aproximativ 
40 000 de evrei in timpul celui 
de-al doilea război mondial, și că 
va avea loc un nou proces.

NEW YORK. — La New York 
s-a anunțat că Organizația Națiu
nilor Unite înființează un Institut 
de cercetări și pentru pregătirea 
unor studenți din țările în curs de 
dezvoltare în domeniile planifică
rii economice, diplomației și altor 
specializări.

ADEN. — Ministrul coloniilor 
al Marii Britanii, Antony Green
wood, își continuă vizita în Fede
rația Arabiei de sud. Joi el a vi
zitat sultanatele Quaiti și Kathiri 
din protectoratul Aden. In toate 
sultanatele, consiliile de stat i-au 
prezentat lui Greenwood cererea de 
a li se acorda independență.

NEW YORK. — Cunoscutul fi
zician sovietic L. Landau, laureat

In Adunarea Generala а O.N.U.

Coniinuâ dezbaterile generale
Declarafîa comună 

indoneziano-chineză
NEW YORK 4 (Agrepres).
In cadrul ședinței de vineri a 

Adunării Generale a O.N.U. au con
tinuat dezbaterile generale.

Ministrul de externe al Japoniei, 
Etsusaboro Shiina. primul vorbitor 
la ședința de ieri, a adresat un apel 
tuturor puterilor să ajungă la un 
acord în privința interzicerii totale 
a armelor nucleare. Totodată, el a 
subliniat necesitatea de a întreprinde 
noi pași în direcția dezarmării gene
rale și totale.

A luat apoi cuvîntul ministrul de 
externe al Somaliei, Ahmed Yussuf 
Dualeh. care a pledat în favoarea 
unor noi măsuri în direcția denuclea- 
rizării. inclusiv crearea de zone li
bere de arme nucleare, c.eea ce, a 
subliniat el, ar contribui la înfap-

Acțiunile forțelor patriotice 
din Angola

ALGER 4 (Agerpres).
Forțele patriotice din Angola con

tinuă acțiunile militare împotriva 
trupelor portugheze, se spune într-o 
declarație a reprezentanței din Alger 
a guvernului angolez în exil.

In împrejurimile orașului Luanda, 
capitala Angolei, detașamentele arma
tei de eliberare națională au organi
zat o ambuscadă în urma căreia au 
fost distruse cinci mașini portughe
ze. iar 12 soldați au fost omorîți.

Forțele patriotice au atacat, de ase
menea, garnizoana portugheză din 
orașul Santa-Pombo, provocînd pier
deri grele în oameni și materiale. In 
ultimele două săptămîni au fost în
treprinse operațiuni și în localitățile 
Mussenda. Carmona și altele.

Potrivit știrilor sosite din Luanda, 
se spune în declarație, în garnizoana 
portugheză din Angola, se observă 
tot mai multe cazuri de nesupunere 

fototransformatorii de siliciu și o- 
glinzile pentru concentrarea razelor 
solare. Plăcile bateriei se rotesc au
tomat după Soare. Cînd timpul este 
nefavorabil, instalația se alimentează 
de la acumulatori.

Puterea instalației este de pînă la 
1 kW. Ea poate scoate zilnic de la 
adîncimea de 20 m, 60 metri cubi de 
apă. Aceasta este suficient pentru a 
adăpa 3 turme de oi.

rînduri
al premiilor Lenin șl Nobel, a fost 
ales membru de onoare al Acade
miei de Științe din New York.

Landau este membru de onoare 
al Academiei Naționale de Științe 
a S.U.A., al Societății regale r 
Marii Britanii și al multor altor 
asociații științifice internaționale.

KHARTUM. — La 3 decembrie a 
fost numit în Sudan un Consiliu 
de Stat, care își va asuma atribu
țiile șefului de stat. Consiliul se 
compune din cinci persoane, repre- 
zentînd principalele partide politice. 
Ulterior urmează să fie desemnat 
un reprezentant al provinciilor din 
sud.

BELGRAD. — In primele trei 
trimestre, întreprinderile electroteh
nice din Iugoslavia au produs pen
tru populație 120 000 de televizoa
re.

NAIROBI. — La Nairobi s-a a- 
nunțat că producția totală a 
Kenyei în cursul anului fiscal 
1963—1964 a crescut cu 6,5 la sută 

față de cea a anului precedent. 
Este cea mai mare creștere a pro
ducției din ultimii șapte, ani. In 

tuirea dezarmării. Ministrul somalian 
și-a exprimat regretul în legătură cu 
faptul că nu sînt restabilite drepturile 
R.P. Chineze la O.N.U. și că nu a 
fost invitată la tratativele privind de
zarmarea. Referindu-se la intervenția 
străină în Congo el a spus că pro
blemele acestei țări trebuie rezolva
ta de poporul congolez.

In cadrul ședinței de vineri a luat 
cuvîntul și ministrul de externe al 
Dahomeyului, Gabriel Lozes, care a 
cerut denuclearizarea completă a con
tinentului african. După ce s-a re
ferit ia necesitatea decolonizării com
plete a continentului african, minis- 
irul de externe al Dahomeyului a 
cerut să fie adoptate sancțiuni econo
mice și diplomatice împotriva Repu
blicii Sud-Africane și Portugaliei.

Ședința Adunării Generale conti
nuă.

din partea soldaților și ofițerilor. La 
23 noiembrie, de pildă, trei soldați 
au fost împușcați pentru că au refu
zat să se supună ordinelor.

Interviul televizat 
al primului ministru britanic

LONDRA 4 (Agerpres).
Joi seara, primul ministru al Marii 

Britanii. Harold Wilson, a acordat 
un interviu televizat în care s-a ocu
pat de o serie de probleme interne, 
precum și de apropiata sa vizită la 
Washington

O mare parte din interviu a fost 
consacrată crizei lirei sterline. Re
ferindu-se la situația economică di
ficilă, Wilson a declarat apoi -că 
aceasta se datorește faptului că ,.de 
mai mulți ani, în Marea Britanie au 
fost neglijate măsurile pentru întări
rea economiei, exportului și moderni
zării industriei". Exprimîndu-și regre
tul că Anglia a fost nevoită să spo
rească taxele la import, Wilson a

PROCESUL DE LA MADRID
COMPORTAREA CURAJOASA A 

REGIMULUI
Agențiile de presă relatează că sute 

de muncitori și studenți din capitala 
Spaniei stau zilnic postați în fața 
tribunalului, unde se judecă proce
sul intentat grupului de luptători îm
potriva regimului franchist, între care 

timp ce importurile au sporit cu 
6 la sută, exporturile au crescut 
cu 14' la sută față de anul pre
cedent.

ALMA-ATA. — La Alma-Ata s-a 
sărbătorit a 30-a aniversare de la 
crearea primului institut politehnic 
din Kazâhstan. In cei 30 de ani 
de existență, institutul a fost ab
solvit de circa 6 000 de specialiști 
în diferite domenii ale tehnicii.

In prezent, în cele 7 facultăți 
ale institutului învață peste 8 000 
de studenți.

TOKIO. — in prefecturile Ao
mori, Akita, Yamagata și în insula 
Kokkaido s-au înregistrat căderi 
masive de zăpadă. Timp de cîteva 
ore, transportul rutier și de cale 
ferată a fost întrerupt din această 
cauză. Grosimea stratului de ză
padă a atinsa în unele locuri 50 de 
centimetri.

ROMA. — Luind cuvîntul în 
numele grupului parlamentar al 
Partidului democrat-creștin, depu
tatul Mario Pedini s-a declarat în 
favoarea recunoașterii, de către Ita
lia a R.P.-Chineze. Pedini a decla
rat că în ;jaceastă - problemă „este 
vorba numai de -a accepta reali
tatea". ; ; ’ : .

DJAKARTA 4 (Agerpres).
Mareșalul Cen I, vicepremier al 

Consiliului de Stat și ministru al a- 
facerilor externe al Republicii Popu
lare Chineze, și-a încheiat vizita în 
Indonezia. A fost dată publicității o 
declarație în care se arată că la

Comunicatul budiștilor 
sud-vietnamezi 

adresat guvernului S. U. A.

SAIGON 4 (Agerpres).
Asociația națională a budiștilor 

din Vietnamul de sud a dat publici
tății joi. la Saigon, un comunicat 
adresat guvernului Statelor Unite și 
șefului statului sud-vietnamez, Phan 
Khac Suu, în care cere S.U.A. să în
ceteze sprijinul acordat guvernului 
lui Tran Van Huong pe care îl acu
ză că s-a transformat într-o dicta
tură.

Comunicatul menționează că „dacă 
guvernul american vrea să se bucu
re de încrederea poporului vietnamez, 
el trebuie să înceteze de a mai spri
jini guvernul sîngeros al lui Huong".

subliniat că „această măsură a fost 
necesară și ea va fi înlăturată îndată 
ce va fi posibil". El a arătat apoi 
că „guvernul britanic intenționează 
să impulsioneze exportul britanic pe 
baza modernizării, renovării și îm
bunătățirilor tehnologice în industrie".

In ceea ce privește apropiata sa 
vizită la Washington, Harold Wilson 
a precizat că pe agenda convorbirilor 
sale cu președintele Johnson figurea
ză probleme legate de „situația se
rioasă existentă în cadrul N.A.T.O., 
acțiunile necesare pentru realizarea 
destinderii în încordarea dintre Est 
și Vest, îndeosebi în legătură cu un 
acord pentru împiedicarea răspîndi- 
rii armelor nucleare.

LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA 
FRANCHIST
se află și Jose Sandoval, membru al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Spania.

Agențiile de presă redau unele as
pecte de la proces, care dovedesc 
comportarea curajoasă a acuzaților. 
Totodată, ele menționează că acuzații 
sînt privați de dreptul de apărare. 
La întrebarea procurorului ! „Vi s-a 
întîmplat să ascultați vreodată vreun 
post de radio comunist ?“, acuzata 
Francesca Puntilla a răspuns: „Nu 
mi s-a întîmplat. Faptul că ascult în 
permanență posturile de radio care-mi 
plac, nu constituie o întîmplare". 
„Continuați oare să credeți că lupta 
de clasă există în Spania ?“ — l-a 
întrebat procurorul pe un alt acuzat 
— Antonio Montoya. (Autoritățile 
franchiste pretind că în Spania nu 
mai există luptă de clasă N.R.). 
„Lupta de clasă există, fie că vreți, 
fie că nu vreți dumneavoastră. Este 
un lucru ce nu poate fi contestat" 
a răspuns acuzatul.

Se așteaptă ca sentința în proce
sul de la Madrid să fie pronunțată 
sîmbătă.

JAPONIA

Mitinguri și demonstrații revendicative
TOKIO 4 (Agerpres).
Aproximativ 20000 de oameni ai 

muncii din Japonia au participat la 
demonstrațiile care au avut loc joi 
în fața,. Ministerului Muncii. Ei au 
cerut guvernului să ia măsuri imedia
te pentru a pune capăt creșterii pre
țurilor la produsele alimentare și la 
mărfurile de larg consum, pentru 
sporirea salariilor șl stabilirea unui 

Djakarta au fost discutate probleme 
internaționale actuale, ale luptei îm
potriva imperialismului și neocolonia- 
lismului. colaborarea și unitatea ță
rilor Asiei și Africii.

Cele două părți au discutat, de 
asemenea, diferite probleme legate de 
pregătirile în vederea celei de-a 
doua Conferințe Afro-Asiatice. Par
tea indoneziană și-a reafirmat spriji
nul în vederea restabilirii drepturi
lor legitime ale R.P. Chineze la 
O.N.U. ca unică reprezentantă a po
porului chinez.

A fost, de asemenea, discutată 
chestiunea convocării unei conferințe 
a tuturor țărilor lumii în problema 

I interzicerii totale și distrugerii com
plete a armelor nucleare. In cadrul 
convorbirilor a fost analizată, de 
asemenea, evoluția relațiilor dintre 
cele două țări, precum și posibilită
țile de dezvoltare și extindere a apea- 
tor relații.

CAZUL KNORR
BONN 4 (Agerpres).
La Dusseldorf s-a deschis cel de-al 

treilea proces intentat cunoscutului 
luptător pentru pace vest-german 
Lorentz Knorr, unul din conducăto
rii partidului Uniunea germană a 
păcii. El este învinuit de declarații 
injurioase la adresa foștilor generali 
hitleriști Heusinger, Speîdel, Kam- 
mhuberg și alții.

Luînd cuvîntul în iunie 1961 în 
fața tineretului în orașul Solingen, 
Knorr a declarat că foștii generali 
hitleriști care au condus agresiunea 
împotriva țărilor europene sînt păr
tași la crimele săvîrșite împotriva 
popoarelor și de aceea ei nu pot o- 
cupa posturi oficiale în aparatul de 
stat din R F.G. In mai 1963, tribuna
lul din Solingen l-a condamnat pe 
Knorr la o amendă de 300 mărci. 
In aprilie 1964 tribunalul Wuppertal 
a sporit amenda la 2 00G de mărei. 
Cazul Knorr se află acum din nou în 
fața tribunalului din Dusseldorf. îna
inte de începerea procesului, Knorr 
a repetat acuzațiile împotriva foștilor 
generali ‘hitleriști.

Salvați după 4 zile 
pe un ghefar în derivi

ANCHORAGE (Alaska) 3 (Ager-* 
pres).

Doi agenți ai Serviciului apelor 
și pădurilor din Alaska au fost sal
vați, după ce au petrecut patru zile 
pe un ghețar care a navigat în de
rivă în strîmtoarea Behring. Cei 
doi plecaseră la vînătoare de foci 
sîmbăta trecută, dar din cauza vîn- 
tului puternic blocul de gheață pe 
care se aflau a fost rupt și dus în 
larg. Din fericjre pentru ei au fost 
observați la timp de un grup de 
eschimoși. Aceștia au anunțat un 
centru de salvare, care a trimis în 
ajutorul lor un elicopter.

salariu minim garantat, revizuirea le
gislației muncii și schimbarea po
liticii guvernului față de întreprin
derile mici și mijlocii.

Mitinguri și demonstrații în spri
jinul aeestor revendicări au avut loc 
și în alte orașe. Ele au fost organi
zate de Consiliul General al Sindi- , 
catelor și de Federația sindicatelor 
neafiliate.
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