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Minerii obțin succese $i № ultima lunâ

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Iraționale

IN TEMEIUL ARTICOLULUI 37 PCT. 1 DIN CONSTITUȚIE, CON
SILIUL DE STAT AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

DECRETEAZĂ:
ART. UNIC. — SE CONVOACĂ MAREA ADUNARE NAȚIONALA 

IN A ȘAPTEA SESIUNE, A CELEI DE-A PATRA LEGISLATURI, IN 
ZIUA DE 26 DECEMBRIE 1964. ORA 10 DIMINEAȚA, LA SEDIUL MARII 
ADUNĂRI NAȚIONALE.

Președintele Consiliului de Stat 
București 11 decembrie 1964 GHEORGHE GHEORGHiU-DEJ

€um pregătim producția anului viitor ?

[ШатвпіоІ hărniciei
1 Pe baza rezultatelor obținute în 

prima decadă a lunii decembrie, în 
întrecerea ce se desfășoară între 
sectoarele din cadrul Combinatului 
carbonifer „Valea Jiului", pe primele 
loeuri se clasează:

Față
Față de an-

Colectivu.l de plan gaja-
ment

Sectorul IV В Lupeni 130% 127%
Sectorul III Aninoasa 108% 108%
Sectorul I Petrila 108% 106%
Sectorul III Vulcan 107% 106%
Sectorul I Lupeni 104% 102%
SejSonul III Lupeni 104% 101%

Izvoarele depășirii 
de 130 la sulă

După cum se vede și în clasa
mentul hărniciei, cu acest rezultat a 
încheiat sectorul IV В de la mina 
Lupeni prima decadă a lunii decem
brie. In convorbirea telefonică avută 
cu inginerul Mircea Coroban, șeful 
sectorului, ne-a relatat:

Succesul sectorului se explică prin 
faptul că ortacii, brigadierului Molnar 
Iosif, de la frontalul din stratul 15, 
panoul II, au folosit din plin haveza 
K.M.P.-3 cu care au fost dotați, rea. 
lizînd o productivitate de 6,25 tone 
pe post. Cantități însemnate de căr
bune au fost extrase, peste sarcinile 
de plan, din abatajul frontal de la 
stratul 15 — brigadier Lucacs An
drei și de la frontalul din stratul 
13, unde brigadier este minerul Si
rop Constantin. Mai trebuie relevat 
faptul că în ultimul timp, prin mă
surile luate de conducerea exploa
tării, sectorul a fost mai bine apro
vizionat cu vagonete goale.

Evidențiată în întrecerea socialistă 
11 luni consecutiv, bobinatoarea Bă- 
Iosu Lucreția este una din cele mai 
harnice muncitoare ale secției a IlI-a 
de la Viscoza-Lupeni.

Cu planul anual îndeplinit
Ea Uricani a fost consemnat în cursul zilei de ieri un succes de sea

mă : sectorul I a extras ultimele tone de cărbune în contul sarcinilor de 
plan pe anul 1964.

Prin aplicarea unor inițiative valoroase ca: „două cîmpuri pe aripă 
și schimb în abatajele cameră", „extragerea unei fîșii frontale în retra
gere", sectorul a reușit să extragă peste sarcinile de plan aproape 19 000 
tone cărbune,, să realizeze 170000 lei economii ia prețul de cost, iar randa
mentul planificat să fie depășit cu 160 kg pe post.

La această izbîndă, pentru care merită felicitări întregul colectiv, și-au 
adus aportul în mod deosebit brigăzile minerilor Pînzaru Alexandru, Bora 
Grigore, Gîrciumaru Victor, Timofte Spiridon, Maftei Stan de la abataje, 
cele conduse de Lițcan Gheorghe șt Maxim Iacob de la pregătiri, maiștrii 
minieri Busicescu loan, Matei Vasile și Bucur loan, meseriașii Poenaru 
Gheorghe și Amorăriței II ie.

' Gîțfva dintre evîdențiații sectorului I Uricani: Pavelonescu Vaier, 
maistru minier, Teodorescu Stancu, șef de brigadă, Pisau Nicolae artifi
cier, Gostea Octavian, maistru minier inginerul lancu Ioan, Cîrciumaru 
Victor și' Burtea Niță, șefi de brigadă.

SĂRBĂTOARE
LA SFÎRSIT DE ȘUT

■ 28 500 tone de cărbune cocsiftcabil peste planul anual.
■ Se confirmă o frumoasa tradiție ■ Nu uităm nici ce mai 
avem de făcut ■ Imbold spre noi succese in anul care se

apropie
Evenimentul fusese anunțat doar 

cu citeva ore înainte de terminarea 
primului schimb al zilei de 10 decem
brie și curtnd el a devenit cunoscut 
in întreaga mină. „Astăzi 10 de
cembrie — scria pe un mare panou 
așezai la gura galeriilor de coastă 
ale Lupeniului — colectivul secto
rului 1ІІ și-a, îndeplinit planul pe a- 
nul 1964. Minerii sectorului fruntaș 
au extras peste plan, în intervalul 
1 ianuarie — 10 decembrie, 28 500 
tone de cărbune".

Și, curînd, s-au ivit primele sem
ne ale sărbătoririi evenimentului. In 
sala de festivități a minei au prins 
să lucească alămurile fanfarei che
mate in grabă să-i intimpine pe frun-
tași la ieșirea din șut. Undeva, in
tr-un birou, tinerii artiști amatori 
ai brigăzii de agitație a sectorului 
repetau de zor programul închinat 
evenimentului.

Tîrziu, abia spre ora 15, au înce
put să-și facă apariția ortacii din 
schimbul de dimineață ăl sectorului 
III. Simpli, modești, obosiți, dar cu 
inimile pline de bucurie. Căci nu 
este bucurie mai mare decit aceea de 
a raporta tovarășilor tăi de muncă, 
partidului, că ți-ai făcut pe deplin 
datoria, că angajamentul asumat în 
întrecere a devenit faptă. Ei, minerii 
sectorului III, și-au luat la început 
de an, sarcina de a da peste planul 
pe anul 1964, în cadrul întrecerii so
cialiste, 9 000 tone de cărbune coc- 
sificabil. In preajma marii sărbători 
de la 23 August, angajamentul a 
fost majorat la 20 000 tone peste 
planul anual și iată că pînă acum 
sectorul trimisese spre benzile prepa- 
rației 28 500 tone de cărbune cocsi- 
ficabii.

— Și vom mai da — spunea, nu 
fără bucurie în glas, tovarășul Nan 
Troian, secretarul organizației de 
partid din sector. Nu uitați că pînă 
la sfirșitul anului mai sînt două de
cade /

☆
Petre Constantin, frații Ghioancă 

Sabin și loan care conduc marile 
frontale ale acestui sector, brigadie
rii de pregătiri Butnaru Victor, As- 

lău loan, Vlad Dumitru, înconjurați 
de ortacii lor, cu care abia ieșisetă 
din subteran, ascultau cuvintele 
calde, pornite din inimă, rostite cu 
acest prilej de președintele sindica
tului, de inginerul șef al minei, de 
secretarul comitetului de partid al 
minei, tovarășul Kravecz Ladislau. 
Numele acestor mineri le citisem, cu 
puțin timp înainte, pe diplomele de 
fruntași în întrecerea socialistă pe 
anul 1963 ce împodobeau un perete 
întreg în biroul inginerului Ișvănuț 
Ioan, șeful sectorului. Tot acolo —

I. BRANEA

{Continuare în pag. 3-a)

UNDE MERGEM ?
A z i

© Teatrul de stat — ora 20 
— „Măsură pentru măsură" de 
William Shakespeare.

© Ora 20 — sala Palatului cul
tural Lupeni — „Fii cuminte, Cris- 
tofor 1“ de Aurel Baranga.

© Clubul sindicatelor din Pe
troșani — ora 20 — seară de 
dans pentru tineret.

© Terenul de sport al. Școlii 
profesionale Lupeni găzduiește — 
de la ora 17 — întîlnirile din ca
drul „Cupei de iarnă a Federației 
romîne de handbal". Participă e- 
chipele: Știința Petroșani, S.S.E. 
Petroșani, Școala profesională Lu
peni, Minerul Aninoasa, Retezatul 
Hațeg.

M î i n ei
© Teatrul de stat — ora 20 — 

„Citadela sfărîmată" de Horia ho- 
vinescu.

© Cluburile sindicatelor din Pe
troșani, Lupeni, Aninoasa, Uricani, 
Vulcan — ora 10 — dimineață de 
basme pentru copii.

© Sala culturală a Școlii pro

Măsuri tehnico-organizatorice 
chibzuite

— Interviu cu tov. ing. Badea Victor —
Incă puțin timp și vom păși în- 

tr-un nou an. Bunii gospodari s-au 
gîndit la toate problemele care s-au 
ridicat în cursul acestui an în fața 
activității lor și au creat din timp 
condițiile pentru ca în anul care 
vine, planul de producție să fie în
deplinit la toți indicatorii. Ge s-a 
făcut în această direcție pe șantie
rele de construcții de locuințe din 
Valea Jiului ? Am adresat în acest 
sens :teva întrebări tovarășului in
giner Badea Victor, directorul gru
pului fl de șantiere din Petroșani, 
la care am primit următoarele răs
punsuri :

Cum s-a asigurat pe șantiere fron
tul de lucru pentru anul viitor ?

La șantierul din Petrila există 
pînă acum front de lucru pentru 96 
apartamente, iar în cursul lunii de
cembrie vor fi atacate lucrările pen
tru încă 112 apartamente, respectiv 
două blocuri. La acestea, însă, bene
ficiarul — I.C.O. Petroșani — tre
buie să asigure din timp finanțarea 
lucrărilor.

La Petroșani a fost creat front 
de lucru pentru 120 de aparta
mente, respectiv blocurile E 2, G 2 
— pe jumătate, — 
G 7 și F 1. In a 
doua jumătate a 
lunii decembrie vor 
fi atacate lucrările 
și la blocurile 
G3 și H2, cu cîte 
40 de apartamen
te fiecare. La lu
crările pe anul vi
itor se mai adaugă 
însă și apartamen. 
tele restante din a- 
cest an, precum și 
cîteva obiective so- 
cial-culturale im-

O înălțime 
care impresie 
nează și vor
bește despre cu
tezanța oame
nilor I Blocui 
F 2 de la Pe
trila.

fesionale Lupeni — ora 10 — con
cursul brigăzilor artistice de agita
ție inter-clase.

© Sala festivă a clubului din 
Lupeni — ora 18 — conferința „Pa
gini din trecutul de luptă al cla
sei muncitoare — 13 Decembrie 
1918".

© Pe terenul de sport al Școlii 
profesionale din Lupeni — ora 9 
— continuă întrecerile în cadrul 
„Cupei de iarnă a Federației ro
mîne de handbal".

© In sala de sport a I.M.P. — 
ora 11 — etapa a VI-а a campio
natului categoriei A de volei, se
ria Il-a, programează întîlnirea 
dintre: Știința Petroșani — Elec- 
troputere Craiova.
0 La ora 14, pe terenul de fotbal 

din Vulcan, se va desfășura 
întîlnirea de fotbal dintre: Mine
rul Vulcan — Pandurii Tg. Jiu, 
meci disputat în cadrai „Cupei 
R.P.R.".

© In celelalte localități din Va
lea Jiului se dispută — cu înce
pere de la ora 9 — etapa a Vl-a 
a campionatului orășenesc de po
pice, precum și alte întîlniri la 
sală, în cadrul Spartachiadei re
publicana 

portante : casa de cultură din Petro
șani, căminul Institutului de mine, 
complexul comercial de la Livezeni.

Pentru a nu mai fi puși anul 
viitor în situația de a întîrzia pre
dările din cauza centralelor termice, 
la Livezeni s-au atacat în cursul 
acestei luni și lucrările ia central» 
termică nr 3.

Gît privește amplasamentul pentru 
lucrările din planul de predări, pe 
anul 1965, atît la Petroșani cît și Ia 
Petrila, terenul .afectat lucrărilor e 

.liber și nu ridică nici o greutate în 
fața noastră. ‘

Ce măsuri s-au luat pentru asi
gurarea șantierelor cu materiale pre
fabricate și confecții ?

O parte din comenzi, în special 
cele pentru prefabricate și tîmpiărie, 
se lansează de către serviciul de 
aprovizionare al trustului: pînă acum 
o mare parte a comenzilor pe anul 
viitor au și fost făcute pentru lu
crările din Valea Jiului. La nivelul 
grupului s-a întocmit necesarul de 
materiale pentru trimestrul I al 
anului 1965 și s-au înaintat trustu-

Iui. Comenzile ce se vor executa pe 
plan local — o parte din tîmpiărie, 
confecții metalice, agregate locale — 
au fost, de asemenea, lansate de că
tre serviciul de aprovizionare al trus
tului.

Cum veți rezolva problema efee- 
tivelor și ce măsuri preconizați pen
tru cazarea și stabilizarea muncitori
lor constructori ?

Din acest punct de vedere sintem 
optimiști. Pornim inițial cu un efec
tiv mediu de 1 200 de oameni, față 
de 700 cu cîți am pornit anul acesta. 
Acest efectiv, completat în lunile de 
vîrf cu 200 de muncitori necalificați 
și 60 de zidari, va face față atît pen
tru lucrările din planul pe anul 1965 
cît și pentru restanțe; lucrări edili
tare și dotări social-culturale — 
complexe și puncte comerciale, casa 
de cultură etc. Și ca să răspundem 
in întregime la întrebare: din fron
tul de lucru pe 1966 vom pregăti un 
bloc cu 49 apartamente la Livezeni 
care să constituie spațiul de cazare 
pentru familiști. Pentru nefamiliști 
se va construi din cota de organizare 
un cămin. In acest fel vom reuși să 
stimulăm interesele materiale și de 
primă necesitate ale muncitorilor 
noștri, să unim forțele colectivului 
și să le mobilizăni la îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe anul 1966.
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UN MECI NEOBIȘNUIT

Unde se ore 
frumosul

asta pe teren l

relatam Cronica 
celor două e-

Ați auzit de vreun meci de fotbal 
care să țină aproape cinci Iutii ? 
N-ați auzit? Eu știu totuși unul cure 
ține — e drept cu unele іпігегирвгі 
— din luna iulie. Nu vă vine să 
credeți ? Păi meciul ăsta nu-i Sa 
toate meciurile șt nici jucătorii celor 
două echipe rut sînt oa toți ceilalți ’ 
jucători de fotbal, adică cu bocanci 
cu cranlpoane, cu jambiere, cu chi- 
lați și tricouri. Nu, jucătorii au pur
tat pantofi, cămăși cu rnlnecă scurtă, 
pordaldni de vară. Acum poartă Сб- 
cluli și paltoane. Și 
beh, după anotimp.

Ș'i se joacă cu...
Dar mai bine să 

meciului. Formațiile 
chips:

Echipa 1: T.R.C.H. ■— șantierul 
Vulcan, l.L.L. Petroșani, I.C.O. Pe
troșani; echipa a II-a: locuitorii blo
curilor A 1—A 2 de la Aninoasa.

Timp: cînd frumos, cină variabil, 
cînd ploios, cu apă multă pe afară, 
dar fără apă în blocuri.

La început meciul s-a desfășurat 
sub auspicii bune. Locatarii celor 
două blocuri au primit cheile de ia 
apartamentele în căre au fost repar
tizați, au pășit cu încredere pragul 
noilor locuințe. Apoi au început 
„duritățile". De fapt, cei faultați în 
continuu au fost locatarii. După o 
săptămînă de zile hidroforul cure a- 
sigură presiunea apel ptnă la etajul 
III a încetat de a mai funcționa, d- 
dicâ i s-a defectat automatul și ast
fel se înregistrează primul fault. Lo
catarii fac intervenții la sectorul 
l.L.L. Aninoasa, la conducerea șan
tierului Vulcan, la I.C.O. Petroșani. 
In sflrșit, cei de la șantier (la care 
s-a „pasat" ultima dală problema 
hidroforului) au catadicsit să facă 
reparațiile necesare la automatul de 
pornire (care nu era cel prevăzut In 
proiect ci unul improvizai). Sa ere-

Cînd pâmînlul va avea 60 de mii de miliarde 
de locuitori

Savantul englez John Heaver 
Fremlin, de la Universitatea din Bir
mingham a calculat că „încărcătura" 
maximă a Pămîntului este de 60 000 
miliarde de ființe omenești. In rit
mul actual de creștere demografică, 
această limită ar urma să fie atinsă 
peste 890 de ani, adică în anul 2854. 
in acel moment, fiecare ființă umană 
nu va dispune decît de 84 centimetri 
pătrațl, exact suprafața pe care □ 
ocupă tălpile a două picioare ținute 

ІА pădure Foto 1 N. Moldoveana

dea că nodul gordian a fost tăiat 
și că meciul se va sfîrși. Eroare) 
Eroare totală. Meciul abia de aici 
încolo avea să se desfășoare cu 
toată ardoarea, pe o ploaie toren
țială de corespondențe, de interven
ții, de reclamațu.

Hidroforul, reparat astfel, avea ne
voie de un om care să... pornească 
automatul. Cirut să facă acest lucru? 
Șantierul „n-are oameni pe care să-i 

FOILETON

folosească la toate fleacurile", I L L. 
Petroșani, respectiv sectorul de la 
Aninoasa nu-l face pentru că „n-a 
luat in administrare decît blocul", 
I.C.O. Petroșani, secția apă nu-l 
face pentru că ..hidroforul nu a fost 
predat în întregime de către construc
tori". Și astfel meciul hidroforului 
s-a transformat in competiție. Nu 
știm ducă substantivul Competiție are 
ceea comun cu substantivul compe
tență. Un lucru este cert insă: în 
cursul acestei competiții nu s-a putut 
stabili In sarcina cui cade întreține
rea hidroforului de la Aninoasa.

Locatarii faultați in acest mod 
grosolan au adresat redacției o scri
soare (era să zic contestație) care 
suna cam așat „De trei săptămlni 
nu avem apă din cauză că nu func
ționează hidroforul. Ne-am adresat 
tuturor celor în drept, adică: secto
rului l.L.L. Aninoasa, I.C.O. Petro
șani, secția apă. Sfatului popular 4» 
runoasa. Nimeni nu rezolvă proble
ma șl noi stăm in continuare fără 
apă".

Competiția fotbalistică a continuat 
intre timp cu pasarea i 
sd repet hldrofor) de la 

mingii (era b 
l un jucător \

unul lingă altul incluzînd în baza 
de susținere nu numai scoarța teres
tră, ci șî suprafața mărilor și ocea
nelor. Dacă populația va fi cazată 
în imobile cu 2 000 de etaje, spațiul 
locuibil pentru fiecare individ' va fi 
atunci de 7,5 metri pătrați. El va 
putea Să iasă din „celula" sa, unde 
hrana îi va sosi pe conducte specia
le. Legăturile cti celelalte ființe se 
vor face numai prin televiziune,

In aceste condiții colonizarea altor 
planete ar deveni o necesitate. 

la altul al prunei echipe. Nici unul 
nu o reține insă. Ocazii de gol (gol 
de apă in apartamentele blocurilor) 
s-du creat cu ghiotura, dar nici uruit 
dintre jucătorii echipei I nu le-a 
fructificat. Și asta pentru că abu- 
zbată la iiesflrșit de pase pe metru 
pătrat. Meciul continuă. Totuși in 
cursul unui meci epuizant (ca acesta 
al hidroforului) se pot trage unele 
concluzii și anume: 1. Jucătorii e- 
Chipei l suferă de 
de lipsă de interes, 
explică cum poate 
de importantă, cum

, într-un bloc, să-și 
rea Vreme de peste 
bazează prea mult 
ctitorilor din echipa 
cunosc propriile lor 
sul comun de a clarifica o situații 
încurcată). 4. Jucătorii echipei а ІІ-а 
n-au decît o singură lipsă: lipsa a- 
pei potabile (pentru care I.C.O. în
casează de la el bani). 5. Arbitrul, 
(Sfatul popular Aninoasa, prin resor
tul de gospodărie) a scăpat meciul 
din mină.

Se prevede ca in continuare ploaia 
de corespondențe să se transforme 
in ploaie de sancțiuni, și penalizări 
pentru jucătorii echipei l, care, are 
fiecare partea lui de vină pentru 
lipsa de 
vadă și 
pe cofe

o doză bună 
căci altfel nu se 
o problemă ații 
e aceea a apei 
aștepte rezolva- 

cinci luni. 2. A- 
de răbdarea ju- 
a II-a. 3. Nu-șl 
interese (intere-

interes de care au dai do- 
prin jocul voit obstructionist 
l-au practicat.

I. CIOCLEI

s.р.
for: 
duce

Tălmijcirea cuvlntului hidro- 
euvlnt care IrZ unele cazuri pro- 
dureri de cap și lipsă de apă.

- --------------- ' ■ - * —-------

ANECDOTE
De ce nu mi-ai înapoiat pînâ

cana- 
locul 
odih-

K
aseă bieții oamer
• După o lungă 

bolnav se trez<

•
acum banii pe care ți i-am împru
mutat ?

> —■ îmi educ simțul datoriei.
• lntr-o noapte doi vagabonzi 

stateau culcați pe băncile din Hyde- 
park (Londra) și discutau;

-* Ce ai face dacă ai cîștiga pe 
neașteptate 100 000 de lire?

— Aș cumpăra de toți banii 
pe)e tapisate și le-aș pune în 
băncilor din parcuri, sâ se 
*hască bieții oameni mai ca lumea

1 și grea operație. 
— bolnav se trezește, privește chi
rurgul și-i spune:

—- Domnule doctor, era cît p-aei 
să vă pierd.

Autentică :
Г Firma „Marshall Brook and Part
ners" clin 
Pasivul ei 
sterline.

Firma a
ani cu scopul de a da sfaturi între

Londra este în lichidare.
se ridică la 52 000 lire

fost înființată acum doi

Pornind de la necesitățile practice 
ale vieții, geniul poporului nostru a 
creat o nesfîrșită și variată serie 
de obiecte de uz curent, lucrate ar* 
fistic, caro îmbina în mod armonios 
utilul eu frumosul. Printre acestea 

pkltu- 
sticlă, 
pînză, 
reali- 
înaltă 

oonsti-

arhitectura populară, costumele, ne
întrecutele ștergare 
Sori țesute de gos
podine la ftaboale 
din lemn, covoare
le, ceramica, 
Pile pe zid, 
lemn șt 
împletiturile 
zate eu o 
măiestrie 
tuie un valorai te
zaur, izvor de in
spirație a creației 
artistice moderne. 
Datorita condițiilor 
asigurate, în anii 
fețfittuiliii dernu- 
crai, arta populară 
»e dezvoltă con
tinuu și tși îmbo
gățește conținutul, 
promovînd osie mai 
valoroase tradiții. 
Azi numărul pa
sionalilor pentru 
artă e-a înzecit a- 
proape în fiecare 
localitate. In șco
lile de artă popu
lară, ta cluburile 
muncitorești sau în 
cadrul cercurilor 
pionierești sute de 
artiști amatori din 
dezvoltă necontenit 
una din artele îndrăgite. Treci prin 
atelierele lor de creație și ochii ră- 
mîn ațintiți la mîinile desenatorilor, 
a xilogravorilor și sculptorilor în 
lemn. Sînt mîini bătătorite de mun
că, mîini de miner, de sudor, de con
structor care știu să țină creionul 
de cărbune, dalta și corectorul

Valea Jiului își 
talentele pentru

cu

dificultăți fi-

biserici 
află două

din 
ta-

prinderilor aflate în
jranciare
'La intrarea unei 

I Plymouth (Anglia) se
blițe. Pe prima stă scris; „Alcoolul 
este cel mal mare dușman al vos
tru". Pe a doua tăbliță, ceva mai 
încolo, se poate 
manii așa cum 
cel mai bun".
V • De ce nu
îdiat ? — întrebă un polițist doamna 
care, întoreîndu-se acasă constatase 
cu întîrziere
hoți.

— Pentru
era In casă,
soțul meu și-a pierdut unul din bu
foni.

citi: „iubiți-vă duș* 
vă iubiți prietenul

ne-ați chemat ime-

că a fost călcată de

Că, văzînd 
am crezut

ce dezordine 
mai întîi că

ȘTIAȚI CA...
o'înălțime de 2100 de metri? Numai 
600 de metri mai despart drumul de 
virful Mangrt, de unde se vede pa
norama întregii halii, Austriei și 
Iugoslaviei.

© Cel mai mare salariu din lu
me 1-a primit împăratul austro-ungar 
Frantz-Ioeef I și anume 22060 000 
de coroane pe an (circa 4,5 milioane 
dolari) ? In %fara onorariului primit 
de la stat, împăratul mai avea ve
nituri și din alte surse. Frantz-losef 
a primit în timpul vieții sale peste 
274 milioane dolari.

© Luis Camoens (1524—1580), 
unul din cei mai mari poeți ai Por
tugaliei, a murit in mizerie, uitat de 
lume? Nici macar nu se cunoaște lo
cul unde a fost Inmormintat. De 
aceea a fost îngropat tntr-un mor- 
mlnt, bogat împodobit, praful adu
nat din toate locurile pe care poetul 
le-a vizitat in tâmpul vieții sale.

Q O conopidă cu diametrul de 
1,20 m și cîntărind 14 kg a fost 
premiată la un concurs agricol or
ganfeat în Bavaria ? Juriul a avut de 
ales între patru „finaliste" cîntă- 
rind respectiv 11 kg, 12 kg, 14 kg și 
20 kg.

0 La Moscova se consumă, zilnic, 
35—40 milioane metri cufai de gaz ? 
Pentru a 
creecînde 
hotărîrea 
gazoduct 
bustibiiului din Asia 
va avea 0 lungime de 2 500 km.

răspunde nevoilor mereu 
ale moscoviților, s-a luat 

să se construiască un nou 
pentru transportarea com- 

Centrală. EJ •

© In apropiere de orașul Vladi
mir (U.R.S.S.) s-a găsit o ciupercă 
uriașă, care a oferit o cină pentru 10 
persoane? Ciuperca cîntărea 6.75 kg 
și măsura 58 cm in înălțime.

0 In Paraguay, lingă frontiera 
cu Brazilia, unde rial Parana se 
desface în 21 de brațe, se află cel 
mai ploios loc de pe globul pămîn- 
tesc ? Aici plouă fără întrerupere din 
vremuri Imemoriale.

Apa acestor ploi este furnizată de 
cascada Guajira, una din cele mai 
mari din lume. Vîntul puternic, cate 
suflă continuu în aceeași direcție, 
duce stropii de apă. care plutesc 
sub formă de nori deasupra casca
dei, în Interiorul țării, unde se con
densează.

© In Slovenia (R.S.F. Iugoslavia) 
se află drumul cel mai lung și mai 
primejdios din Jugoslavia, situat la 

aceeași iscusință eu care știu să țină 
la locul de muncă perforatorul, cio
canul, mistria. Sub atenta îndruma
ră a specialiștilor, numeroși tineri 
și vîratnici, femei și bărb«ți pătrund 
tot mai adine frumosul, ÎI înnobilea
ză și-l oferă apoi cu plăcere semeni
lor lor.și marame cu

Instantaneu din atelierul de artă 
plastică al Școlii populare de artă 
din Petroșani.

A. NICULESCLi

De ее nu vii,« 
autobuz ?

Tovarășilor din conducerea 
I.C.O. care mu iau măsuri ca 
autobuzele să circule cu re
gularitate

Vezi orele cum se tot duc 
Și bate vintul spre Surduc 
S-așează bezna peste Jii
De ce nu vii, de ce nu vil î
Tîrzie ora e acum
Se scutură fulgii pe drum 
Și străzile îmi sînt pustii 
De ce nu vii, de ce nu viș?
O, vino dar, că te aștept!
Și sînt convins că nu e drept 
S-aștept atît, dar în zadar 
Și nici să nu te văd măcar 
Acum că tu nu ai venit 
Doar I.C.O. poartă vina 
Fiind pățit pot să-mi permit 
Să schimb in fine rima.

A. BACINSKl



ALEGERI IN GRUPELE SINDICALE
Pe primul plan — 
calitatea cărbunelui

Adunările de dări de seamă și a- 
legeri în grupele sindicale din ca
drul exploatării miniere Vulcan se 
desfășoară sub semnul luptei pentru 
realizarea sarcinilor de plan, mări
rea productivității muncii, reducerea 
prețului de cost și obținerea de e- 
conomii. Dările de seamă și discu
țiile care s-au purtat la grupele sin
dicale, unde au avut loc alegerile, au 
fost axate pe problemele concrete 
ale sectoarelor. Pe primul plan a 
stat problema calității cărbunelui. 
Tovarășul Coșoveanu Nicolae, de la 
sectorul 11, de exemplu, a jăx>pus să 
se aleagă șistul din cărbune la lo
curile de muncă, iar vagonetarii de 
la gurile de rol, care aleg șistul din 
cărbune, să fie stimulați. Tov. Mi- 
răuță Gheorghe, șef de schimb în 
brigada condusă de Drob Gheorghe, 
a propus ca brigăzile să fie bine a- 
provizionate cu materiale la locu
rile de muncă pentru a putea ex
trage cărbunele ritflJfc. Șeful de bri
gadă Gantz Ștefan de la sectorul 
Ш a propus să se ia măsuri pentru 
«furăți rea vagonetelor de la orizontul 
555 deoarece din această cauză va- 
gonetele nu se pot încărca la capa
citatea lor maximă și se diminuează 
și calitatea cărbunelui.

1©VI TRAIAN 
vicepreședinte 

al comitetului sindicatului 
Б. M. Vulcan

Aportul muncitorilor 
din transport

După lăsarea lucrului, membrii de 
sindicat din grupa nr 7 din sectorul 
de transport al minei Lonea s-au 
întrunit în sada de ședințe pentru a 
participa la adunarea generală de 
dare de seamă șl alegeri.

Din darea de seamă prezentată 
de tovarășul luhoș Mihai, organi
zatorul grupei sindicale, cît și din 
discuțiile purtate pe marginea ei, a 
reieșit că în perioada de la alegerile 
trecute membrii de sindicat, în frun
te cu biroul grupei sindicale, au ob
ținut realizări importante în proce
sul de producție sprijinind activ bri
găzile de mineri să-și realizeze pla
nul. Colectivul minei Lonea a extras 
în acest an mai bine de 25 000 tone 
cărbune peste plan. La acest succes 
a contribuit și sectorul de transport 
și în mod deosebit muncitorii din 
schimbul condus de Podosu Ștefan 
care, în tot cursul anului s-au stră
duit să aprovizioneze corespunzător 
locurile de muncă, evidențiindu-se 
în întrecerea socialistă. In darea de

seamă au fost menționați în acest 
sens membrii de sindicat Miirei Anșu, 
Voicu Pavel, Mic loan, Lăzărescu 
Gheorghe șl alțl fruntași în produc
ție, care și-au adus dta plin aportul 
la realizările minierilor din Lonea.

Adunarea de dare de seamă și a- 
legeri a analizat și anumite lipsuri 
care mai dăinuie în grupa sindicală. 
S-a arătat, bunăoară, că în cadrul 
grupei mai sînt unii tovarăși printre 
care Muntean Constantin, Popescu 
Aurel, Erdue Aurel, care lipsesc u- 
neofl nemotivat de la lucru provo
când greutăți bunului mers al pro
ducției. In darea de seamă au fost 
criticați și unii muncitori care încal
că N.T.S.-ul, precum și tov. Răduca 
Nicolae ce își neglijează sarcinile și 
dă dovadă de indisciplină în muncă.

Adunarea de alegeri a adoptat 
măsuri corespunzătoare pentru întă
rirea disciplinei în muncă, pentru 
desfășurarea normală a transportu- 
liti în subteran pe timp de iarnă.

BELU ALEXANDRU 
muncitor E. M. Lonea

Intreeerea muacitorilor 
tipografi 

mai bine organizată!
Membrii grupei sindicale din sub

unitatea de poligrafie din Petroșani 
au obținut frumoase rezultate îti 
muncă. Planul producției globale â 
fost depășit în perioada analizată 
си a,2 tei sută, iar cel al producției 
marfă a fost îndeplinit în proporție 
de 118,3 la sută. De asemenea, s-au 
obținut realizări satisfăcătoare și ta 
obținerea de economii, mobilizarea 
muntsitorilor la respectarea normelor 
de tehnica securității.

Bifoal grupei sindicale a muncit 
mulțumitor, dar a scăpat din vedere 
una din cele mai importante proble
me: urmărirea lunară a modului îs* 
oare se ține evidența reaiizăriior 
muncitorilor tipografi aflați ta între
cere. De aceea adunarea generală 
a făcui noului birou ales o seamă 
de recomandări ta sensul unei mai 
bune organizări a întrecerii socia
liste, organizarea ta mod plăcut și 
instructiv a timpului liber al sala
ri aților.

G. 1OAN 
tipograf

Lămpi bune 
pentru mineri

In adunarea generală pentru da
rea de seamă și alegeri ta grupa 
sindicală din secția lămpărie a minei 
Aninoasa s-au discutat probleme 
strîns legate de întreținerea și dis- 
tribuirea ta condiționi optime a lăm-

pitor de mihă, întărirea disciplinei 
ta muncă.

Dta darea de seamă a reieșit Că 
numărul evidențiaților în întrecerea 
socialistă crește Ittnă de lună. De 
exemplu, în luna trecută, din cei 40 
de salariați al ltanpfifiel un număr 
de 24 au fost declarați evidențiați 
ta întrecerea socialistă. întrecerea 
socialistă ar fi dat rezultate și mai 
bune dacă toți muncitorii lămpăriei 
s-er fi străduit să se situeze ta rta- 
dul celor mai buni. Dar unii dintre 
ei ca Sălăjan loan, Blaj Elena, 
Scroba Viorica, Nandra Iustina. 
Ichim Elena și Cazacu Teodora au 
avut abateri de la disciplină, fapt 
ce e-a făcut simțit în modul de de
servire a muncitorilor din subteran 
cu lătnpi.

In cuvtatul lor membrii de sindi
cat au arătat că Wroul grupei sin
dicale trebuie să desfășoare o susți
nută muncă educativă de masă în 
rtadul salariaților, să discute opera
tiv pe cei care se abat de ia disci
plină.

Sărbăt&are la
(&гтлге din pag. l-a)

diploma de sector fruntaș in întrece
re pe anul 1963, iar pe celalalt pe
rete, drapelul de sector evidențiat in 
întrecere, decernat colectivului secto
rului III in fiecare lună din acest an.

Da, acești mineri, împreună cu 
ortacii lor, cu maiștrii și tehnicienii 
Simo Francisc, Giosan Constantin, 
Kalath Mihai, Suba Mircea, Gros 
Petru, împreună cu ceilalți munci
tori, sînt făuritori ai unei valoroase 
tradiții: aceea de a încheia fiecare 
an cu planul îndeplinit înainte de 
termen. In 1963, colectivul acestui 
sector a îndeplinit planul anual ta 
71 noiembrie; acum — la 10 decem
brie.

Mineri harnici, căutători neobosiți 
de noi rezerve care Să le sporească 
realizările, pionieri ai noului in mi
niera. Frontalele sectorului sînt ar
mate in întregime cu stUpi de fier și 
grinzi de funii Ghioancă Sabin, din 
proprie inițiativă, folosește la prin
derea frontului de cărbune panouri 
de plasă metalică, găsind astfel o 
nouă resursă de economisire a ma
terialului lemnos. Vlad Dumitru, 
Olteanu Alexandru și alți brigadieri 
de la pregătiri bandajează galeriile 
și preabatajele pe care le deschid cu 
plasă metalică. Inginerului Ișvănuț 
Ioan ii revine meritul de a fi spri-

Mai multă atenție aprovizionării 
muncitorilor forestieri

U.R.U.M.P. Doi meseriași cu în Яliă calificare — Brînaș Constantin 
și Cîmpeanu Gheorghe, de ta controlai tehnic, lucrînd la trasarea unor piese.

sfîrșit de șut
finit aceste inițiative. La îndemrud 
organizației de partid, conducerea 
sectorului a mobilizai întregul corp 
tehnic la crearea condițiilor realiză
rii planului la fiecare loc' de muncă. 
Așa s-a reușit ca toate cele 12 bri
găzi ale sectorului 111 să-și realizeze 
in întregime sarcinile de plan. 
Sectorul III este sectorul în care 
nici o brigadă nu a rămas ta urmă. 
Aici, randamentul pe sector a cres
cut față de anul 1963 cu 0,296 tone 
pe post, iar la prețul de cosi s-a ob
ținut o economie care se ridică "la 
60 000 lei.

Bilatiț care, intr-adevăr, face cinste 
acestui harnic colectiv. Bilanț ce în
cununează munca dlrză depusă de 
minerii sectorului III, pentru înde
plinirea exemplară a angajamentului 
de întrecere: Bilanț care constituie 
un punct de plecare spre noi succese 
fn îndeplinirea sarcinilor sporite ale 
anului viitor.

— Două slut direcțiile In care co
lectivul sectorului nostru trebuie 
să-și îndrepte atenția spunea Iod. 
Nan Troian, secretarul organizației 
de bază. Putem și avem datoria să 
facem mai mult pentru calitatea căr
bunelui cocsificabil. Avem comuniști 
la toate locurile de muncă și prin 
ei vom mobiliza întregul colectiv la 
asigurarea unei calități superioare 
cărbunelui cocsificabil pe care-l ex
tragem. Și, în continuare, să orga
nizăm mei bine procesul de produc
ție în sector, să aplicăm cu curăț 
inițiativele valoroase, astfel, ca în 
altul ce vine să putem realiza și mal 
mult.

PUBLICITATE

In altilia imrepriiilirtW 
ii latlllifliloi

0. G. L. Produse Industriale 
Petroșani

prin unitatea sa de mic-gros 

OFERĂ ÎNTREPRINDERI
LOR ȘI INSTITUȚIILOR 
OARE ORGANIZEAZĂ SER
BAREA POMULUI DE IAR
NĂ

im мыт somim 
DE JilCtell

Proeurați-vă din timp jucă
riile necesare evttînd aglome
rațiile din ultimele zile.

GOSPODINE!
Doriți să faceți economie de 

timp și de bani ?
Comandați Ia cofetăriile și 

patiseriile T.A.P.L.-ului din în
treaga Vale a Jiului

TORTURI, COZONACI ȘI 
ORICE FEL DE PRĂJITURI,

Comenzile vor fi depuse cu 
48 ore înainte.

O vizită făcută recent la gurile 
de exploatare Tusu, Arcanu, Bufa, 
Bilugu, Valea de Brazi etc. ne-a 
dat' posibilitatea să urmărim mo 
dul cum sînt aprovizionați cu 
mărfuri alimentare muncitorii fo
restieri, precum și condițiile în 
care ei sînt serviți în unitățile 
O.C.L. situate la gurile de exploa
tare. Majoritatea unităților alimen
tare (Valea de Brazi — gestionar 
Dinea Bucur, Tusu — gestionar 
Drăgoi Ioan, depozitul Lupeni — 
responsabil Ștefan Ioan etc.) au 
fost găsite bine aprovizionate cu 
un bogat și variat sortiment de 
produse. Mai slab aprovizionate 
au fost găsite unitățile alimentare 
de la Bilugu și Buta. La Bilugu, 
de exemplu, muncitorii forestieri au 
fost lipsiți săptămîni la rînd de 
brînzeturi, preparate din carne, 
cartofi, paste de roșii, zarzavat. 
Fosta gestionară a unității, Purice 
Elena na s-a ocupat în suficientă 
măsură de aprovizionarea magazi
nului cu cele mai solicitate sorti
mente de mărfuri alimentare, li
nele deficiențe semnalate în tre
cut, se manifestă și acum, cînd 
gestionara cu pricina a fost schim
bată. Dar nici noua gestionară, 
deși e harnică si pricepută, nu reu
șește să facă prea multe din cau
ză că unitatea O.C.L. .funcționează 
într-un local necorespunzător, care 
nu are nici cel puțin o magazie 
ca lumea. Planul de aprovizionare 

dat de I. F. Petroșani nu este 
respectat nici de către unitatea a- 
limentară din punctul forestier 
Bota. Nu rare au fost cazurile, cînd 
în acest magazin tn afară de slă
nină, mălai și conserve, altceva nu 
mai era de găsit.

In aprovizionarea muncitorilor 
se observă o serie întreagă de de-

Insemnare

ficiențe și la gurile de exploatare 
Straja, Sohodol și Mierleasa. In 
aceste puncte nu sînt unități ali
mentare, iar ca atare, aproviziona
rea lor se face prin intermediul 
unui depozit din Lupeni, special 
profilat în acest scop. Acest sis
tem de aprovizionare este cores
punzător, în schimb despre modul 
în care se păstrează mărfurile în 
acest depozit se pot spune multe. 
In primul rînd înmagazinarea 
mărfurilor este făcută neglijent, 
si mai nles a alimentelor altera- 
bile: curățenia unor vase în care 
se ține uleiul lasă mult de dorii 
In acest fel, multe din mărfurile 
depozitate își pierd din calitatea 
lor nominală.

Pe de altă parte, provoacă ne
mulțumiri și limbajul deplasat al 
unor vîruători folosit la servirea 

consumatorilor. Nn toți sînt mă
guliți de expresii ca: „taică, maes
tre, domniță" etc. certate cu res
pectul față de om. Este bine ca 
asemenea epitete să fie îndepărtate 
din vocabularul vînzătorilor. Pen
tru îmbunătățirea aprovizionării u- 
nitățtior O.G.L. situate Ia gurile 
de exploatare se impun mături 
concrete. Organele de control 
O.G.L. Petroșani au datoria să 
le viziteze mai des, să consulte 
planurile lor de aprovizionare ur
mărind totodată dacă notele de co
mandă sint sau nu onorate la 
timp. De asemenea, e necesar să 
se acorde mai multă atenție încă
perilor care adăpostesc unitățile 
alimentare, deoarece unele dintre 
ele (exemplu cea de la Bilugu) 
nu mai corespund. Pentru ridica
rea nivelului profesional al lucră
torilor din comerț, care lucrează 
în zone forestiere, se simte nevoia 
unor Instructaje de specialitate 
mai dese. Totodată să se pună 
accentul și pe educarea lor.

In activitatea ne care o desfă
șoară, muncitorii forestieri obțin 
lună de lună rezultate bune. Acest 
lucru obligă ca la unitățile O.C.L. 
Alimentara de la gurile de exploa
tare să se facă o bună aprovizio
nare cu mărfuri alimentare și o 
deservire exemplară.

A. NIGHIFORF.L

и
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PROGRAMUL 1. 8,00 Sumarul pre

sei, 8,30 Teatru 1a microfon pentru 
copii, 9,30 Soliști de muzică popu
lară, 10,00 „Actualitatea muzicală",
11.30 Melodii populare la cererea 
ascultătorilor, 12,00 Interpret de 
muzică ușoară, 12,30 Pagini de mare 
popularitate din opere, 13,10 De toa
te pentru toți, 14,30 Transmisiune 
sportivă, 15,30 Program muzical ce
rut de ascultătorii care au dezlegat 
„Rebus-melodii", 17.00 Cîntece și 
jocuri populare, 18,00 Formații de 
muzică ușoară, 18,30 Cărți care vă 
așteaptă, 18,45 Concert de seară.
19.30 „Am îndrăgit э melodie" —- 
emisiune de muzică ușoară romî- 
nească, 20,15 Teatru la microfon: 
„Poveste de iarnă" de William 
Shakespeare, 22,15 Muzică ușoară 
interpretată de Paul Anka. PRO
GRAMUL 11. 8,00 Clubul voioșiei, 
8,58 Muzică din opere la cererea 
ascultătorilor, 10,00 Melodii populare, 
10,33 Muzică de dans. 11,00 Trans
misiunea concertului orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de stat „Geor

* плмгі
13 decembrie

ge Enescu", 13,15 Din folclorul mu
zical al popoarelor, 13,45 Muzică u-' 
șoairă interpretată de Florin Dorian, 
14,15 Cine știe, cîștigă I 14,55 Mu
zică ușoară, 15,45 Pagini vesele din 
operete, 15,15 Cîntă corul Radiote- 
leviziunii, 17,25 Seâecțiuni din ope
rete, 18,30 Muzică ușoară romînească, 
19,55 Va invităm la dans, 21,45 Scri
itori în lumina documentelor: Ion 
Creangă. Prezintă Horia Oprescu.

Cinematografe
13 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Banda de lași; REPUBLICĂ: Ce- 
moara din Vadul Vechi; L1VEZEN1 : 
Lanterna cu amintiri; ISGRON1 : 
Domnișoara Barbă Albastră; ANI- 
NOASA: Șapte dădace; VULCAN : 
Electra; CRIVIDJA: Cereomușki; 
PAROȘENI ; Quivitoc; LUPENI — 
MUNCITORESC: Căliți ta foc; CUL
TURAL г Madam Sans Gene.
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MOSCOVA 11 (Agerpres).
La îl decembrie s-au încheiat lu

crările Sesiunii Sovietului Supremi 
al U.R.S.S. Au fost adoptate în u- 
nanimitate legile cu privire la pla
nul de stat de dezvoltare a econo
miei naționale și bugetul U.R.S.SL' 
pe anul 1965.

La dezbaterile în legătură cu ra
poartele prezentate au luat parte 671 
de deputați, care s-au referit în cu- 
vîntările lor la problemele progresu
lui tehnic al industriei și îmbunătă
țirii calității produselor, dezvoltarea 
agriculturii etc. In centrul atenției 
s-au aflat, de asemenea, problemele 
perfecționării sistemului de condu
cere și planificare.

La ședința de
Kosîghin, președintele 
Miniștri al U.R.S.S., 
vîntare.

In cadrul Sesiunii 
prem al U.R.S.S., 
prim-secretar al ®.G.
fost ales președinte al Comisiei con
stituționale în locul iui N. S. Hruș- 
ciov, care a fost eliberat (fin această 
funcție.

Au fost aprobate apoi 
Prezidiului 
U.R.S.S. adoptate după 
IV-a sesiune, 
acestui an.

închidere, Alexei 
Consiliului de 
a rostit o cu-

Sovietului Su-
L. I. Brejnev, 
al P.S.U.S., a

decretele
Sovietului Suprem al 

cea- de-a 
care a avut loc în vara

l
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Consiliul de Securitate

Dezbaterea problemei 
congoleze

Consiliul de Securitate și-a 
dezbaterile în legătură eu 
congoleză.
care a luat cuvîntul a fost 

Spaak, ministrul aface- 
al Belgiei.
era de așteptat, minis- 

a rostit un discurs me-

NEW YORK 11 (Agerpres).
Vineri, 

continuat 
problema

Primul
Paul Henri 
rilor externe

După cum 
teul belgian 
nit să justifice intervenția parașutiș-
tiior belgieni împotriva forțelor pa
triotice din Stanleyville. El a repe
tat argumentul respins încă de la 
început de opinia publică, potrivit 
căruia intervenția belgiană a avut 
loc din „scopuri umanitare". El a 
negat faptul că parașutarea soldați- 
lor belgieni la Stanleyville a fost o 
operațiune militară premeditată. 
Spaak a afirmat că întotdeauna a 
fost pentru o soluționare politică a

problemei congoleze dar, a adăugat 
el, „nu este în interesul Cangoului 
să fie lăsați congolezii să se bată". 
El a recunoscut că Belgia are in
terese economice în Congo, afirmînd 
însă că Belgia poate în prezent să 
se lipsească de Congo, dar Congoul 
ar fi acela 
de Belgia, 
dăugat el, 
cu O.N.U.,
Chombe, pe care îl consideră singu
rul legal, pentru a-1 ajuta să de
pășească dificultățile prin care trece".

Theodore Idzumbuir, reprezentan
tul guvernului de la Leopoldville, a 
încercat, de asemenea, să justifice 
operațiunea de la Stanleyville, acu- 
zînd statele africane și arabe de a- 
mestec în treburile interne ale Con- 
goului.

care nu s-ar putea lipsi 
Guvernul belgian, a a- 
este gata să colaboreze 
O.U.A. și guvernul lui

Chombe și-a modificat programul 
vizitelor

ROMA 11 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt 

țîei care îl însoțește pe 
congolez Moise Chombe în vizita sa
la Roma a anunțat că sîmbătă a-

al delega-
premierul

ÎN CÎTEVA RÎNDURIO

precizează 
ore înainte- se a- 
vizitei în Statele 
la începutul săp- 
Bonn, „elementele 
situația din Con- 

pe premierul

de

Vești din țările socialiste
Mari centre 

de telecomunicații 
în construcție

In U.R.S.S. se află în curs
construcție mari centre ale rețe
lei de telecomunicații Ia Mosco
va, Leningrad, Riga, Rostov-pe- 
Don, Celiabinsk, Minsk, Tașkent, 
Sverdlovsk, precum și în alte lo
calități. In curînd vor fi date în 
exploatare mari oficii poștale cu 
un înalt grad de mecanizare pe 
lingă aeroportul Vnukovo și gara 
Kazan din Moscova.

0- 
re- 
a 

ti-

Phenian se construiește în- 
ritm rapid o termocentrală 

va avea o putere de 400 Ѳ00
Constructorii termocentralei

Fabrici și uzine noi
La 

tr-un 
care 
kW.
termină montajul unei turbine cu 
o putere de 50 000 kW.

Tot la Phenian se apropie de 
sfîrșit construirea unei uzine pen
tru prelucrarea produselor pisci
cole. care va avea o capacitate a- 
nuală de 50 000 tone și a unei 
fabrici pentru prelucrarea boabelor 
de soia.

Lectorat pentru educația 
estetică a tineretului

Pe lingă Teatrul popular de 
peră din Sofia a fost înființat 
cent un lectorat în scopul de 
contribui la educația estetică a
neretului și oamenilor muncii. Nu
mărul celor înscriși la cursuri se 
ridică în prezent la cca 1200.

Refta cinematografică 
puternică

In satele din provincia chineză 
Șandun funcționează peste 3400Ѳ 
centre cinematografice, 
centru deservește un 
1 500 locuitori.

Fiecare 
număr de

de acidO nouă uzină 
sulfuric

La Combinatul de , 
fosfaiice din Lubon, de lingă Poz
nan, a fost construită o nouă u- 
zină de acid sulfuric. Noua uzină, 
care a fost construită în 18 luni 
după proiectul unui grup de ingi
neri polonezi, are o capacitate de 
producție anuală de 100 000 tone 
acid sulfuric.

Uzina este deservită de numai 
24 de persoane.

îngrășăminte

ANKARA, 
nistrul justiției din 
Guturali, și-a prezentat demisia, 
genția France Presse anunță că alți 
doi miniștri și-au prezentat demisia 
în cursul zilei de joi. Este vorba de 
Celaleddin Uzer, ministrul Recon
strucției și Ferit Alpiskender, minis
trul telecomunicațiilor.

PARIS. La Paris s-a anunțat că 
unul din ultimii șefi ai O.A.S.-ului, 
Antoine Luciani, care a participat la 
organizarea atentatului împotriva 
președintelui de Gaulle, la Petit Cla- 
mart, în august 1962, a fost arestat.

NAPOLI. In golful Pozzuoli s-a 
descoperit o statuie de marmură 
înaltă de 2 m și în greutate de 6 
chintale. Statuia — fără cap — re- 
prezentînd o femeie a fost scoasă 
din apele golfului de un grup de 
scafandri. Arheologii presupun că a- 
ceastă statuie face parte din orna
mentele unei vile a lui Cicero.

ADDIS ABEBA. Cea de-a doua 
conferință regională africană a Or
ganizației Internaționale a Muncii 
(O.I.M.), care se desfășoară la Addis 
Abeba, a adoptat în unanimitate, în 
ședința din 10 decembrie, două re
zoluții în legătură cu rolul femeilor 
în societate. Rezoluțiile subliniază 
necesitatea integrării femeilor în 
procesul de dezvoltare a societății 
africane și sporirii rolului lor in 
viața economică și socială.

LONDRA. Intr-o cuvîntare rostită 
joi, președintele Consiliului Britanic 
pentru dezvoltarea comerțului inter
național, lordul Boyd Orr, s-a pro
nunțat în favoarea unei intensifi
cări a comerțului Marii Britanii cu 
țările socialiste. El a dectarat că 
Anglia ar trebui să pregătească un 
plan de cinci ani care să prevadă o 
sporire anuală cu 20 la sută a co
merțului cu aceste state.

BOGOTA. Ministrul lucrărilor pu
blice el Columbiei. Thomas Castril- 
Ion, a prezentat joi parlamentului

După ce miercuri mi-
Turcia, Sedat 

a-

raport cu privire la posibilitățile 
construire a unui canal între O-

despre vizita sa 
U. A.

menționează că a- 
ar costa 536 milioane

a aprobat începerea
construirea

Pe
Hubert Hum- 
activității di- 
comitete gu- 
pentru apli-

un 
de 
ceanul Atlantic și Oceanul Pacific, 
care să treacă pe teritoriul colum
bian. Raportul 
ceasta lucrare 
dolari.

Parlamentul
studiilor tehnice pentru 
canalului propus.

WASHINGTON. Președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, l-a însărcinat 
vicepreședintele ales 
phrey cu coordonarea 
verselor organisme și 
vernamentaie instituite
carea legii drepturilor civile. în spe
cial în domeniul închirierii locuințe
lor și angajării persoanelor de cu
loare.

CATANIA. Activitatea intensă a 
vulcanului Etna continuă. Din crate
rul central se ridică o coloană densă 
de fum negru amestecat cu nisip și 
cenușă. Nisipul și cenușa cad asu
pra satelor de la poalele vulcanului.

DAR-ES-SALAAM. La un mare 
miting care a avui loc la Dar-Es- 
Salaam, președintele Nyerere al Re
publicii Unite Tanzania a rostit joi 
un discurs în care a declarat: „Dacă 
popoarele din coloniile portugheze 
Angola și Mozambic nu vor izbuti 
să-și obțină independența pe cale 
pașnică, ele vor izbuti acest lucru 
pe calea luptei armate".

PARIS. După cum relatează din
Madrid corespondentul ziarului „Le
Monde", costul vieții continuă
crească in Spania. In decurs de un 
an, indicele costului vieții, luînd
cifra 100 ca indice pentru anul 1959, 
a crescut de la 129,3 la 137,5.

TOKIO. Anul acesta și-au pierdut 
viața în Japonia din cauza bolii 
actinice, 53 de persoane, cu 12 mai 
multe decît anul trecut. Aceste date 
sînt cuprinse în „Cartea albă" pu
blicată de spitalul victimelor bom
bardamentului atomic din Hiroșima.

să

Înmînarea premiilor Nobel 
pe anul 1964

STOCKHOLM 11 (Agerpres).
La Stockholm a avut loc joi cere

monia înmînării premiilor Nobel pe 
anul 1964 în domeniul medâcinei, fi
zicii și chimiei. Premiile au fost în
muiate în cadrul unei festivități so
lemne, de către regele Gustav al 
VI-lea al Suediei. După cum s-a mai 
anunțat aceste premii au fost acor-

date următorilor șase savanți : pen
tru medicină, profesorilor Konrad 
Bloch (S.U.A.) și Feodor Lynen 
(R.F.G.); în domeniul fizicii, profe
sorilor Alexandr Prohorov și Nikolai 
Basov (U.R.S.S.) și Charles Townes 
(S.U.A.); iar pentru chimie, profeso
rului britanic Dorothy Crowfoot- 
Hodkm. ""

sînt „elementele noi", 
refuzat 
numai

să 
că 

mi
la

eesta va pleca de urgență la Leo
poldville.

Purtătorul de cuvînt 
că, deși cu cîteva 
nunțase anularea 
Unite și. plecarea 
tămîn-ii viitoare la 
noi" intervenite în
go l-au determinat 
Chombe să-și modifice programul, 
întrebat care 
purtătorul de cuvînt a 
facă precizări, afirmînd
„situația actuală cere ca primul 
nistru congolez să ,se întoarcă 
Leopoldville".

In legătură cu anularea călătoriei 
la New York, purtătorul de cuvînt 
а declarat că ea va avea totuși loc 
la o dată pe care b va hotărî după 
reîntoarcerea la Leopoldville.

LONDRA 11 (Agerpres).
Joi seara s-a reîntors la Londra 

primul ministru ai Mării Britanii, 
Harold Wilson, care timp de patrii 
zile a purtat o serie de discuții la 
Washington cu președintele 
și la Ottawa cu premierul 
son.

Intr-un interviu acordat 
de radio B.B.C., premierul

Johnson
L. Pear-

postului
britanic

a declarat că discuțiile pe oare 
avut cu președintele Johnson, 
permis guvernului britanic „să 
bilească 
tact cu 
■ Wilson 
trevederi
faptului că nu am urmărit 
gem la hotărîri definitive", 
privește problema forțelor 
multilaterale, premierul

le-a
au

sta-
con-numeroase puncte de 

Administrația americană", 
a subliniat că „aceste în- 

au fost fructuoase

Corectarea traiectoriei navei cosmice 
„Mariner—4“

NEW YORK 11 (Agerpres).
Oamenii de știință de Ia labora

torul de propulsii cu reacție din 
Pasadena (California) au anunțat 
că . în . urma manevrelor întreprinse 
pentru corectarea traiectoriei navei 
cosmice „Mariiner-4" aceasta va tre
ce la 14 iulie 1965 la o distanță de

planetaaproximativ 8 700 km de
Marte și, în cazul cînd aparatura de 
bord va funcționa normal, va trans
mite pe Pămînt 22 de fotografii ale 
acestei planete. Dacă manevrele nu 
ar fi reușit, „Mariner-4“ ar fi tre
cut la 243000 km de Marte.

în ciuda 
să ajun-

In ce 
nucleare

britanic a 
relevat: „Oricare va fi toiul ce i se 
va rezerva în viitor acestei forțe nu
cleare multilaterale, noi statern de 
părere că trebuie să se evite» proli
ferarea armelor nucleare". „Noi, a 
declarat Wilson în încheiere, nu vom 
aproba propuneri în virtutea cărora 
alte degete, vest-germane sau altele, 
să aibă controlul asupra butonului 
atomic".

SÂPTAMINA L
La O.N.U.: ședințele se desfășoa

ră- conform orarului și persistă a- 
ceeași atmosferă de lucru cave a ca
racterizat primele ".я oi. Па o- 
▼întărfle «к£ж seu ku de șefii 
de delegații îs cadrul dezbaterilor 
generale se desprinde intereszri pen
tru întărirea Națiunilor 
tru rezolvarea cu calm 
lor care stau in fața 
Majoritatea covîrșitoare 
ță pentru realizarea de 
pe calea spre dezarmare, spre des
tinderea pe mai departe a încordării 
internaționale, în favoarea aplicării 
rezoluțiilor Conferinței 
Unite pentru comerț și 
Numeroși vorbitori au 
politica de apartheid a
Republicii Sud-Africane sau a Rbo- 
desîei de sud, s-au ridicat împotriva 
intervenției străine în Congo.

De obicei, după се-și rostesc dis
cursurile în care expun punctul de 
vedere al guvernelor respective asu
pra problemelor principale ale vieții 
internaționale, șefii delegațiilor pă
răsesc New York-ul. .Acum două zile, 
a sosit la New York mmisteul indus
triei al Cubei, Ernesto Guevara, șe
ful delegației cubăne. Prezența Iui 
este urmărită cu un interes deosebit

de presa americană. Cu multă căl
dură a
OAJJL
pe care 
nat în 
primire
explicabile — el reprezintă

Unite, pen- 
a probteme- 
:skn for.
se ргопші- 

pași concreți

Națiunilor 
dezvoltare, 
condamnat 
guvernului

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIAt Petroșani, sir. Republicii or. 58. Tel. intemban 322, automat 269.

fost primit de ziariști Ia 

a făcut-o la etajul III, desti- 
mare parte presei. Această 
și interesul manifestat sînt 

o țară

CRONICA EVENIMENTELOR 
INTERNATIONALE

mică, atit ca populație, cît și ca su
prafață, dar această țară s-a anga
jat în opera de făurire a unei vieți 
noi.

Adunarea Generală a O.N.U. nu 
și-a ținut joi după-amiază obișnuita 
ședință de lucru. Cu o zi înainte, 
președintele Adunării a anunțat că 
va avea loc numai ședința de dimi
neață, avînd în vedete sărbătorirea 
de către O.N.U. a Zilei drepturilor 
omului. Cu 16 ani în urmă, la 10 de
cembrie 1948, Națiunile Unite au a- 
doptat Declarația universală a drep
turilor omului, în care se proclamau 
drepturile și libertățile fundamentale 
ale fiecărui om indiferent de rasă, 
sex, limbă sau religie. Aniversarea 
prilejuiește reamintirea unuia din țe
lurile Organizației Națiunilor Unite,

nai

A O. N. U.
așa cum prevede Caria a-

ртаажа și ioana jarea
„respectului pentru drepturile omu
lui și libertăților fundamentale pen
tru toți".

De la adoptarea sa, Declarația a 
devenit un -cod care a influențat le
gislația în multe state. Din păcate, 
nu în toate țările sînt puse în apli- 

’ care prevederile ei. Așa cum reiese 
dintr-o declarație făcută recent 
președintele Comitetului special 
O.N.U. însărcinat cu cercetarea 
liticii de apartheid a guvernului 
publfcii Sud-Africane, regimul
această țară este un anacronism, o 
amenințare la adresa însăși a 
țiunilor Unite. A sosit timpul 
numai simpla recunoaștere a 
tenfei unei asemenea situații.
a lua măsuri concrete, nu mai
suficientă. Sînt necesare măsuri e- 
fective și hotărîte.

Lipsite de drepturi sînt și popu
lațiile din Angola, Mozambic. Rho
desia de sud. precum și din alte te
ritorii ale globului care se află încă 
sub dominație colonială. Această 
stare de lucruri nu mai poate <UH- 
nui multă vreme.

de 
al 

po- 
Re- 
din

Na- 
cînd 
exis
tară 
este

I. GALAȚEANU
Trimisul special Agerpres la O.N.U

Tiparul i LPH. Subunitatea Petroșani «зев


