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Plenara. C.C. al U.T.C.

Din inițiativa 
organizației 
U. T. c.
Tinerii din sectorul de transport 

ai minei Petrila participă cu entu
ziasm Ia acțiunile patriotice ce se 
organizează pentru colectarea fie
rului vechi cit și pentru sprijinirea 
muncii minerilor.

In perioada care s-a scurs din 
r - această lună, din inițiativa organi

zației U.T.C. din sector au fost or
ganizate două acțiuni patriotice la 
care au participat toți uteciștii, 
printre care amintim pe Mocanu 
Vasile, Sporea Ioan III, Pop Emil, 
Bundea loan, Morăraș Mihai, De- 
telfi Alexandru și alți tineri din 
cadrul sectorului. Cu aceste prile
juri. au fost reparate 50 vagonete 

ЧЯ redate transportului subteran, 
s-au curățit liniile din circuitul 
minei și s-au colectat peste 100 
tone fier vechi.

Planul muncilor patriotice al or
ganizației U.T.C. din sector prevede 
noi acțiuni menite să aducă un spri
jin substanțial muncii minerilor.

PETRU GĂINA 
corespondent

Ședința Consiliului de Stat
In ziua de 24 noiembrie a. c., s-a 

ținut la Palatul Republicii, ședința 
Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii: Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Stat, Constanța Crăciun, Mihai Gere, 
vicepreședinți ai Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Petre Borilă, Anton 
Breitenhofer, Ion Cosma, Constan
tin Daicoviciu, Vasile Daju, Con
stantin Drăgan, Athanase Joja, Ion 
Popescu-Puțuri, Cristofor Simjones-

PE TREPTELE CALIFICĂRII
Sînt 37 la număr. Au 

descins din parchetele 
forestiere din diferite
le regiuni ale țării cu 
hotărîrea fermă de a 
pătrunde în toate tai
nele „drujbelor" și 
„melochurilor", de a 
însuși temeinic cunoș
tințele teoretice și prac
tice în mînuirea ferăs 
traielor mecanice.

Școala de calificare a 
viitorilor fasonatori me
canici este găzduită de 
sectorul I. F. Cîmpu 
lui Neag. Prin grija 
conducerii I. F. Petro
șani, cursanților li s-au 
creat condiții optime 
pentru efectuarea prac
ticii în producție in 
exploatările forestiere 

La școală, Direcția Re
gională a Economiei 
Forestiere Hunedoara 
s-a îngrijit să reparti
zeze lectori pricepui! 
cum sint ing. Muscalii 
loan, Anuțoiu loan. 
Jurj Constantin, Preda 
Nicolae, iar la practi
ca în producție a de
semnat tovarăși bine 
pregătiți din personalul 
tehnic al I. F. ca Ur 
ban Emeric, șeful sec
torului Cîmpu lui Neag.

Multe lucruri au în
vățat pînă în prezent 
viitorii minuitori de fe- 
răstraie mecanice. Au 
primit învățăminte pre
țioase despre sortarea 
și secționarea lemnului

cu, Gheorghe Stoica, Ludovic 
Takacs, Iâcob Teclu și Vasile Vîlcu, 
membri.

Consiliul a adoptat decrete și 
hotărîri privind diverse domenii 
ale activității de stat și obștești.

A fost examinat modul de solu
ționare a cererilor și sesizărilor oa
menilor muncii, primite la Consi
liul de Stat, luîndu-se măsurile co
respunzătoare.

Consiliul a rezolvat apoi lucrările 
curente.

despre caracteristicile 
tehnice, conservarea și 
păstrarea ferăstraielor 
mecanice, despre clasi
ficarea lemnului, cit și 
despre normele de teh
nica securității.

Străduindu-se să în
sușească în cele 4 luni, 
cît durează cursul cu 
scoatere din producție, 
cunoștințele predate, 
cursanții Munteanu 
Moise,: - Pantilie Ilarie, 
Apostol Nicolae, Vulpe 
loan, Petrașcu Petru și 
ceilalți se pregătesc cu 
toată seriozitatea pen
tru a deveni cadre de 
nădejde tie exploatări 
lor forestiere.

AUREL B. ClMPEANU

In ziua de 24 noiembrie a. c. a 
avut loc Plenara C.C. al U.T.C., la 
care gu participat membrii și mem
brii supleanți ai C.C. al U.T.C., mem
brii Comisiei centrale de revizie, 
primii secretari ai Comitetelor re
gionale ale U.T.C., șefii și adjunc
ts șefilor de secții de la C.C. al 
U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C., 
redactorii șefi ai publicațiilor de 
tineret și copii.

La Plenară au luat parte tova
rășii Alexandru Drăghici, membru 
al Comitetului Executiv și al Pre
zidiului Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, secretar al C.C. al P.C.R. și 
Petre Lupu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român.

La primul punct al ordinei de zi 
au fost dezbătute problemele pri
vind munca organelor și organiza
țiilor U.T.C. pentru creșterea rîn- 
durilor Uniunii Tineretului Comu
nist și măsurile ce trebuiesc luate 
pentru preschimbarea documentelor 
U.T.C.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Alexandru Dră
ghici.

La punctul doi al ordinei de zi,•
Plenara a adoptat unele măsuri or
ganizatorice. A fost eliberat din 
funcția de membru al Biroului și 
secretar al C.C. al U.T.C. tovarășul 
Ștefan Bîrlea, în legătură cu tre
cerea sa în muncă de partid. Ple
nara a ales pe tovarășul Ion Po

pescu ca membru al Biroului sl se
cretar al C.C. al U.T.C.

Plenara a hotărît convocarea la 
data de 21 martie 1966 a Congre
sului Uniunii Tineretului Comunist 
cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Comitetului Central 
al U.T.C. cu privire la activitatea 
Uniunii Tineretului Comunist în 
perioada dintre Congresul al III-lea 
și al IV-lea al U.T.C. și sarcinile 
ce revin Uniunii Tineretului Co
munist pe baza hotărîrilor celui 
de-al IX-Iea Congres al’ Partidukii 
Comunist Român.

Raportor : tov. PETRU ENACHE, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.

2. Raportul Comisiei Centrale de 
Revizie a Uniunii Tineretului Co
munist.

Raportor : tov. MARIA APOSTOL, 
președinte al Comisiei centrale de 
revizie a U.T.C.

3. Raportul cu privire la modifi
cările aduse Statutului Uniunii Ti
neretului Comunist.

Raportor : tov. GHEORGHE STOI
CA, secretar al C.C. al U.T.C.

4. Alegerea Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist și 
a Comisiei Centrale de Revizie a 
Uniunii Tineretului Comunist.

In vederea alegerii delegaților 
pentru Congres, Plenara a stabilit 
norma de reprezentare de 1 dele
gat la 1 100 membri ai U.T.C., lu
îndu-se ca bază efectivul Uniunii 
Tineretului Comunist la data de 1 
ianuarie 1966.

Ionică Petru, tînărul din fo
tografie, este unul din bobi
natorii cu o înaltă calificare 
din secția bobinaj greu a 
A.R.E. Vulcan.

Pe șantierele 
din Valea Jiului
RITM

INTERVIUL NOSTRU

DE MUNCĂ
După primele trei trimestre din acest an, constructorii 

de locuințe din Valea Jiului au ajuns la rezultate cu totul 
nesatisfăcătoare. La aproape toți indicatorii, sarcinile de plan 
nu au fost îndeplinite. Din planul de 1 120 apartamente, s-au 
predat în această perioadă doar 568 apartamente.

In ultima perioadă de timp, însă, situația s-a schimbat. 
Pe șantierele din Valea Jiului ritmul de muncă este mai co
respunzător. In legătură cu aceasta am luat un interviu tova
rășului Țurnă Dumitru, inginer șef la grupul nr. 2 construcții 
Petroșani.

I
— Pînă la începutul trimes
trului IV, activitatea pe șantie
rele de construcții a lost slabă. 
Care au fost cauzele ?

— Pentru executarea construcțiilor 
planificate pe acest an nu s-a asi
gurat de la bun început frontul 
necesar .de lucru. La șantierele din 
Petrila, Petroșani, Vulcan și Lu- 
peni s-a creat front de lucru doar 
pentru un singur bloc. Apoi, o pe
rioadă destul de lungă de timp, o 
parte din muncitori, cu toate că 
șantierele erau deficitare în brațe 
de muncă, au trebuit să lucreze la 
finisarea exterioară a blocurilor 
predate în anul 1964. Conducerea 
grupului nr. 2 — construcții și 
conducerile șantierelor au avut o 
slabă preocupare pentru asigurarea

ritmică a tuturor loturilor cu ma
terialele și utilajele necesare. De 
asemenea, pe șantierele din Petri
la, Vulcan și Petroșani, efectivele 
au fost prea dispersate, deși exis
tau condiții pentru concentrarea
lor, iar disciplina în muncă a lă
sat de dorit.

— Situația s-a redresat în
ultimele luni. Vă rugăm să ne
spuneți ce factori au influen
țat în această direcție ?

— Noi am analizat deficiențele 
care s-au manifestat în activita
tea șantierelor și am luat măsuri 
pentru recuperarea restanțelor. Re
zultatul ? De la începutul anului și 
pînă în prezent s-au predat 1 098 
apartamente.’ Avem posibilitatea.

PREOTESELE 
iNTUMEBICULUI

Setea 
de a cunoaște
~ Dorință unanimă 
O Satisfacția vete

ranilor
Ф Pași spre lumină

In Uzina de reparat 
utilaj minier din Petro
șani predomină tinerelul. 
Pulsul muncii în secțiile 
uzinei este de asemenea 
tineresc, clocotitor. La 
dogoarea cuptoarelor, 
cocoțați pe puternicele 
macarale rulante, migă
lind la iormele de tur
nare, tinerii din secția 
unde oțelul fluid ia o 
mare diversitate de for
me lucrează cu sirg. Unii 
dintre ei au pătruns te
meinic tainele meseriei.

alții o învață abia acum. 
Dorința de a ști mereu 
mai mult este însă una
nimă. Și tinerii din sec
ția turnătorie au de la 
cine să-și îmbogățească 
cunoștințele profesiona
le. Aici lucrează maiștri 
și meseriași cu zeci de

CARNET
ani de experiență, care 
dintr-o privire dau ver
dictul calității oțelului. 
In ajutorul tinerilor vin 
și cărțile tehnice de spe
cialitate, și cabllietul 
tehnic.

...Colectivele secției

construcții metalice exe
cută lucrări de mare 
amploare. După parava
nele de protecție, apara
tele de sudat fac un joc 
de artificii neîntrerupt. 
Comunistul Nicu Con
stantin, muncitor vechi 
in secție, este unul din 
dascălii tinerilor in do
meniul sudurii. Numărul 
tinerilor ce au învățat 
meserie de la el se poa
te asemui cu cel al rîn- 
dunicilor adunate în stol 
gata să-și ia zborul spre 
alte țări mai calde. Unii 
dintre tinerii crescuți de 
el au „zburat" spre dife
rite facultăți tehnice, al
ții insă au rămas in u- 
zină. Și unii și alții fi 
aduc comunistului Nicu 
Constantin multe satis
facții, așa cum de altfel 
îi ăduc și lui Cozma 
loan, și altor veterani

(Continuare în pag. 3-a)

deoarece condițiile sînt create, sa 
ne depășim planul anual cu 86 a- 
partamente.

Redresarea situației o explicăm 
prin mai mulți factori. La Petro
șani; Petrila, Lupeni forța de mun
că a fost concentrată la obiectivele 
rămase în urmă. S-a îmbunătățit 
organizarea muncii. Pe șantierul 
din Lupeni, concomitent cu glisa
rea se execută și lucrările de fini
sare exterioară, și turnarea planșe- 
elor dintre nivelele blocurilor. In 
vederea scurtării timpului de tur
nare a planșeelor dintre nivelele 
blocurilor s-a confecționat un nou 
tip de cofraje, care nu necesită 
sprijinirea prin popiei de lemn. Fo
losirea noilor cofraje a dus la re
ducerea manoperei sporind astfel 
productivitatea muncii cu circa 7 
la sută. La aproape toate șantierele 
se lucrează la unele operații și pe 
timp de noapte. In acest scop lo
curile de muncă au fost iluminate 
în mod corespunzător.

D. LUPAȘCU

A fost odată, ca niciodată, 
un ev al întunericului, popu
lat de vrăji, vrăjitoare și... vră
jiți, de slujitori ai superstiți
ilor și falsetto mituri, de ere
tici și șarlatani trăind pe sea
ma maselor crescute in obscu
rantism și ținute, multe veacuri, 
în ignoranță...

A FOST ODATĂ! Căci a 
venit o zi cînd cătapetesmele

OAMENI
IHA DOSARE

/Continuare în pag. 3-a)

întunericului s-au prăbușit, 
descătușînd din beznă mințile 
oamenilor...

Și totuși,.. Totuși mai răz
bat incă ecouri de la sabatul 
de ieri al vrăjitoarelor și se 
mai văd, pe alocuri, cavaleri 
și preotese ale întunericului, 
ghicitori de tristă amintire din 
bobi, zaț de cafea, cărți măs
luite, din palmă sau ghioc.

Și dezlegîndu-te de... făcătu
ră, acești șarlatani, dacă le 
cazi în plasă, îți dezleagă și... 
băierile pungii I ?

Așa se face că unii — slu
jitori ai ghicitului — devin 
clienți ai tribunalului iar în
șelații acestora — victimele 
propriei .lor ignoranțe și cre
dulități, niște „trași pe sfoa
ră cu... sfoara lor 1"

Dar să lăsăm faptele să vor
bească. Să vorbească — pentru 
mai multă autenticitate — chiar 
oamenii din dosar, „preotese 
ale întunericului" și „dreptere-

MANIU DAVID

I------------------
In tovărășia cărților

Foto : N. Moldoveanu
I______



PREOTESELE INHJNERICUEIII
(Urmate din pag. l-a)

rțincioșii lui", compăruți, nu 
de mult, In țața judecății popu
lare (iără a se mai aștepta... 
judecata de apoi //.. Pe rol pri
mul dosar:

«Te**au legat 
doi ochi albaștri"

Protagoniștii cazului au cu- 
viatul. Să începem cu drept- 
aredincioasa in ale întuneri
cului, FLORICICĂ MĂRIA, 
casnică din Petroșanii

„...M-am dus intr-o zi cu 
găleata la o pompă cu care 
ocazie la poartă am intilnit o 
femeie grasă, brunetă, care 
mi-a spus că știe să ghiceas
că bine din cărți... I-am spus 
să mă aștepte pînă cînd mă 
întorc cu apa și atunci vom 
vedea. Cind m-am intors, am 
luat-o acasă. Soțul (FLORICI
CĂ CONSTANTIN — sudor) 
era acasă și a fost de acord. 
După aceea am invitat-o în 
bucătărie și acolo a Început 
să-mi ghicească, spunind că 
sînt „legată" de prima soție 
a soțului meu și de aceea nu 
am copii; dar că mă va „dez
lega". In schimb, să-i dau o 
fustă, una bluză, una cămașă 
de-a soțului, 19 lei, pentru 
„dezlegat", plus 5 Iei pentru 
că a dat cu cărțile. Mi-a mai 
cerut un ou, boabe de piper 
și una batistă (bine a mai... 
dezlegat-o 1).

...La plecare mi-a spus că 
le aduce Înapoi pe la orele 
5, dar pînă atunci merge cu 
ele la biserică; din cei 19 lei 
spunea că procură luminări și 
altele.

De la mine a plecat la ne
poata mea STOCHIȚA SILVIA, 
de la care la fel a luat o fus
tă, ttMt bluză șl o batistă"...

Prea cucernica in ale Întu
nericului, CILIBIA MARIA, 
dactilografă din Petroșani — 
declară similar; „...A venit la 
mine acasă o femeie despre 
care arăt că o recunosc de 
față și care mi-a zis să-mi 
ghicească în palmă. Totodată, 
spunea că e de la Tg. Mureș. 
Am intrat cu ea in bucătărie 
și a început să-mi ghicească 
în palmă. Mi-a spus că o fe- 
rrteUr cu ochi albaștri m-a „le
gat" și că ea în timp de 3 zile 
îmi va aduce băiatul cu care 
am vorbit și cu care în pre
zent m-am certat. După ce a 
terminat, mi-a spus să-i dau ce 
port eu duminica și că a doua 
zi dimineața le aduce înapoi.

I-am dat suma de 25 lei să 
cumpere luminări, 6 ouă, o 
rochie aibă de vară și alte lu
cruri. A mai venit și a doua 
zi de două ori și atunci eram 
cu TĂRTĂREANU ELISABE- 
TA. l-a ghicit și ei în palmă, 
i-am mai dat atunci o rochiță 
galbenă și o pereche de san
dale noi".

Confruntarea 
cu publicul

Drept cuvioasa în ale în
tunericului, TĂRTĂREANU ELI- 
SABETA — vînzătoare, din Pe
troșani — recunoaște cele spu
se despre ea: „Ml-a ghicit în 
palmă și mi-a spus că discut 
cu un băiat pe care o să-l u- 
răsc repede".

Nu mai puțin prea cuvioasă 
în ale întunericului, NICOLAE 
ROZALIA — funcționară din 
Petrila — „cînta" pe același 
ton :

„Cind locuiam la Iscronl, a 
venit la mine acasă numita 
RADULY ROZALIA, prezentîn- 
du-se că știe să facă farmece 
din cărți. Și pentru că eram 
despărțită de soț, („legat" și 
el pesemne tot de niște ochi 
albaștri l), spunea că îmi tace 
ceva să mă împac cu soțul. 
Am acceptat și mi-a cerut să-i 
dau diferite lucruri spunind 
că după farmece le aduce Îna
poi... Atunci a mai ghicit și 
numitei POPESCU ILEANA și 
de asemenea unei tovarășe din 
Iscroni care lucra la gară și 
de la care, la fel, a primit lu
cruri".

Să vedem ce spune „preo
teasa întunericului" RADULY 
ROZALIA, zisă Roji, din Lu
peni, fără ocupație, mamă a 
5 copii: „...Recunosc că am 
comis numai fapta despre care 
a vorbit reclamantul (FLORI
CICĂ CONSTANTIN). Eu am 
făcut-o, PENTRU CA AM A- 
VUT OCAZIA SĂ PAC ACEST 
LUCRU. Am văzut că ei nu 
pricep și POT SĂ-I DUC CUM 
VREAU EU".

Ce făcea, însă cucernica 
„preoteasă" Roji cu hainele 
„împrumutate" de Ia victime ? 
Ne-o spune martora Bîrlan E- 
caterlna din Vulcan: „Este a- 
devărat că am cumpărat de 
la aceasta diferite lucruri... și 
că atunci cînd le-am cumpă
rat am plătit după cum mă în
țelegeam cu ea. Cînd o între
bam de unde le are, spunea 
că sînt de la femei la care le 
spală...".

A ghicit Roji multora, „des- 
făcîndu-i" de făcături (Făcătu
ră... din gură). Dar sieși nu 
și-a putut ghici. Căci altiel. 
Roji ar fi trebuit să știe că 
pentru asemenea fapte o „lea
gă" închisoarea și nu... doi 
ochi albaștri 1

N-a trecut prea mult timp 
șl pe rolul Tribunalului a a- 
părut un nou dosar;

Daci boala
•sie o «făcătură"...

Are cuvîntul reclamantul, 
dreptcredinciosul PARDOS ȘTE
FAN din Vulcan: „...Intr-o du- 
pă-amiază din luna august... 
au intrat la mine în casă două 
femei, care m-au întrebat da
că la mine este vreo femeie 
bolnavă. Eu le-am răspuns că 
soția mea este grav bolnavă 
și atunci ele mi-au spus că 
dacă boala este de la Dumne
zeu ele nu pot face nimic, iar 
dacă este vreo „făcătură"... ele 
pot să o desfacă..,

Marți seara, la restaurantul „Cina“ 
ain Lupeni a avut loc o consfătuire 
cu populația organizată de către 
Cooperativa meșteșugărească „De
servirea" din localitate.

Cu această ocazie a avut loc și o 
paradă a modei la care s-au pre
zentat articole de îmbrăcăminte, 
creații ale lucrătorilor cooperatori 
din Lupeni.

Cei prezenți la parada modei au 
apreciat liniile moderne, elegante, 
de bun gust ale articolelor de îm
brăcăminte concepute și executate 
de meșteșugarii din localitate. Con
fruntarea cu publicul a constituit 
un succes pentru lucrătorii coope
rativei și totodată un îndemn în 
Activitatea lor de viitor.

---------------------------------- - f

In secția fiotare de 

la preparația Coroești. $*’

Au cerut de ia soția mea 
bani, dar aceasta le-a spus că 
nu are. Atunci, una din femei 
a spus că pune ea banii și am 
văzut cind a scos 200 lei. A 
cerut o cană de petrol, a tur
nat petrolul peste cei 200 lei 
și le-a dat foc. Și eu am vă
zut (ce nu vede omul cînd e 
„legat" la ochi) că au ars, du
pă care au început să descîn
te asupra ceștii. A cerut și 
un costum de sărbătoare al 
soției și au început să des- 
c.înte și asupra acestor haine. 
După aceea, una din femei si
mula că vorbește Ia telefon 
cu cineva (ț I) și mi-a spus că 
nu se poate desface „făcătu
ra" întrucît eu sînt căsătorit 
legitim cu soția și că trebuie 
să-mi descînte și mie. Mi-au 
cerut să Ie arăt palma... Mi-au 
spus că voi trăi încă 12 ani, 
după care voi muri Ia reîn
toarcerea dintr-un drum (de 
aceea, poate, „călătorului îl 
șade mai bine cu drumul l). 
Au cerut, soției mele, suma 
de 300 lei pe care i-a pus sub 
o traistă și i-a descîntat. Cînd 
■a ridicat traista, a spus că au 
dispărut. Am văzut și eu că 
nu mai slnt. Mi-au spus că a 
doua zi sutele vor reveni sub 
perina soției mele. După aceea, 
una din femei a scos din sin 
un ghioc in care m-a pus să 
suflu de 3 ori, după care am 
adormit și nu mai știu nimic 1 
Țin să arăt că aceste două fe
mei ml-au cerut haine de pat 
și cele de sărbătoare ale so
ției, ca să meargă la un izvor și 
să le descînte, spunîndu-mi că 
a doua zi dimineața Ie vor a- 
duce înapoi...". Și... duse au 
fost, lăsîndu-i omului, casa, a- 
proape goală.

Au cuvîntul „preotesele în
tunericului" : GUNICI AURE
LIA din raionul Horezu, fără 
ocupație, condamnată de mai 
multe ori pentru furt.

„..Nu recunosc acuzația și 
declar... că reclamantul a în
trebat pe Gunici Elena dacă 
nu-i amatoare să-i cumpere 
niște haine... După ce s-au tîr- 
guit, i-a vîndut hainele cu 
1 500 lei".

GUNICI ELENA — soră cu 
prima — din același raion, fă
ră ocupație :

... Nu mă simt vinovată... 
M-am dus la reclamant acasă 
și am cumpărat cu 1 500 lei 
mai multe obiecte de îmbră
căminte pe care le-am băgat 
in doi saci și Ie-am dus la lo
cul unde se aila căruța noas
tră...".

Probele dosarului au dez
mințit. însă, pretinsa cumpă
rare... Drept pentru care, Tri
bunalul Petroșani, după o 
scurtă „făcătură" de texte le
gale, a „băgat" In ghiocul cu 
farmece ale celor două „preo- 
țese" cîte.„ 6 luni închisoare 
corec.ională. Merita complica
tul ritual oficiat de ele în tem
plul întunericului l

Dar victimele lor ? După o 
revoluție cult ural-educați vă de 
21 ani, sînt și ele vinovate 
chiar dacă legea penală nu le 
pedepsește. Și, noi ceilalți, iă- 
cut-am, oare, totul, pentru com
baterea acestor rămășițe de 
obscurantism și ignoranță ?

Aspect din cabina mecanicului casei de mașini de la puțul principal 
de extracție al minei Aninoasa.

Au ales

DIN SCRISORILE CORESPONDENȚILOR

noul

comitet

nr. 4 (fost căminul nr. 4)

Sesizări

răspuns

La parterul blocului 
conductele pentru aductiunea apei la instalațiile 
sanitare sînt defecte de mai bine de un an. Cu 
toate că locatarii au făcut în acest interval de 
timp nenumărate sesizări la conducerea sectoru
lui I.L.I.. Lupeni, măsuri încă nu s-au luat. De 
patru ori au sosit la fața locului intendenți de 
la I.L.L. care au constatat defecțiunile și au pro
mis că se vor executa reparații. Acum cînd iarna 
bate din nou la ușă, locatarii se întreabă: pînă 
cînd vor mai fi amînați ?

STANCU MIHAI 
funcționar

NOTA

M va la taină giuuul eletliogen ?
Tare s-au mai bucurat locuitorii 

comunei Cîmpu lui Neag cînd, cu 
cîțiva ani în urmă, în centrul lo
calității s-a aprins „Lampa Iui Ilici". 
încă în aceeași seară, în sala că
minului cultural — luminată pen
tru prima dată de becuri electrice 
— evenimentul a fost sărbătorit în 
cîntec, joc și voie bună. Pe fețele 
tuturor se putea citi bucuria de a

In urmă cu cîteva zile cadrele didactice din 
orașul Lupeni* s-au întrunit, în sala palatului cul
tural din localitate, în adunarea generală pentru 
darea de semă și alegerea noului comitet al sin
dicatului. Discuțiile vii, purtate pe marginea dării 
de seamă, au demonstrat preocuparea neîncetată 
a învățătorilor și profesorilor din acest oraș pen
tru continua îmbunătățire a procesului instruc- 
tiv-educativ.

Participanții la discuții au subliniat, în mod 
deosebit, rolul important ce-1 are pregătirea pro
fesională în asigurarea nivelului corespunzător 
al lecțiilor, înțelegerii 
a cunoștințelor predate

temeinice de către elevi, 
în școală.

CITA MARGARETA 
corespondentă

4 / '

simți binefacerile electrificării. Lo
cuitorii comunei scrutau cu opti
mism viitorul, gindindu-se cit de 
plăcut își vor petrece serile citind 
cărți la lumina electrică sau as- 
cultînd radioul.

Bucuria insă n-a ținut mult. In
tr-o seară, la începutul acestui an, 
comuna Cîmpu lui Neag a fost cu
fundată în întuneric. Motivul — o 
defecțiune la motorul grupului e- 
Iectrogen, care alimenta comuna cu 
energie electrică. Locuitorii comu
nei au început să numere zilele de 
„întunecime", apoi săptămînile șl 
chiar lunile.

Probabil, conducerea I.R.E.H. Pe
troșani o fi socotit că în lunile 
de vară, nopțile fiind scurte, locui
torii comunei Cîmpu lui Neag se 
pot lipsi de lumină electrică; Și ca 
atare nu a urgentat repararea ge
neratorului. Numai că o dată cu 
sosirea toamnei, cu nopțile ei tot 
mai lungi, locuitorii comunei Cîmpu 
Iui Neag se întreabă tot mai in
sistent : cînd vor termina cei de 
la I.R.E.H. reparațiile Ia grupul e- 
lectrogen, cînd le vor da lumină ? 
Ar fi cazul ca tovarășii din con
ducerea I.R.E.H. să facă, în sfîrșit' 
lumină în această chestiune. "

MARGARETA MICA
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INFORMAREA
Șl DOCUMENTAREA ȘTIINȚIFICA
— o necesitate a științei epocii noastre

In epoca actuală, știința a devenit 
un factor principal în dezvoltarea 
societății, contribuind într-o măsură 
toj mal mare la progresul tehnicii' 
și culturii, la propășirea economică 
a popoarelor.

In România Socialistă, științei i 
se acordă un sprijin nelimitat, cele 
măi bune condiții de dezvoltare și 
progres. Numărul cercetătorilor, al 
specialiștilor, inginerilor, cadrelor 
didactice, în general al oamenilor 
de știință și cultură crește necon
tenit Se manifestă astfel în cer
curi tot mai largi un interes deose
bit pentru cunoașterea celor mai 

A valoroase lucrări științifice din toată 
lumea, interes care constituie în 
același timp o necesitate stringentă 
în activitatea științifică. Informa
rea și documentarea științifică își 
afirmă rolul de auxiliare indispen
sabile muncii din institute, laboratoa
re, stațiuni experimentale, facultăți, 
școli, instituții, întreprinderi etc.

Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român a a- 
arătat că „Pentru a se asigura 
mersul înainte al științei din 
țara noastră trebuie să se a- 
corde atenție folosirii în cer
cetare și în activitatea prac
tică a tot ceea ce știința și 
tehnica mondială creează mai 
bun, intensificării legăturilor, 
schimburilor de experiență, a 
informației și documentării 
științifice, evitindu-se astfel 
abordarea unor teme depășite 
In dezvoltarea științei și a 
tehnicii1*.

In lumina sarcinilor trasate prin 
Directivele Congresului al IX-lea 
al P.C.R., Centrul de documentare 
științifică al Academiei Republicii 
Socialiste România (C.D.S.) își o- 
rlentează activitatea în vederea sa
tisfacerii în cît mai bune condițiuni 
a necesităților de documentare și 
informare din țara noastră. In 
acest sens, publicațiilor C.D.S. — 
care constituie principalele instru
mente pentru o informare și docu

Setea de a cunoaște
(Urmate dtn pag. l-a)

7
din secția sub a căror 
îndrumare au crescut 
profesional.

...Hala mare a secției meca
nice pare un stup de albine 
uriaș. Pe numeroase strunguri, 
rabateze și alte utilaje din 
secție se află mici drapeluțe 
roșii de evidențiat în întrece
rea socialistă. La multe din a- 
ceste utilaje lucrează tineri ca
re și-au adus contribuția la 
succesele secției, care s-a si
tuat in repetate rînduri la loc 
de frunte în întrecerea socia 
listă pe uzină.

In oricare secție a uzinei 
își desiășoară activitatea, ort 
cît de puțin asemănătoare este 
înfățișarea lor fizică, majorita
tea tinerilor din uzină au ca 
trăsătură comună setea de a 
cunoaște. învață în uzină tai
nele profesiei pe care au îm
brățișat-o, învață să devmă

^PROGRAM DE RADIO
26 noiembrie

PROGRAMUL 1: 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Potpuriuri interpretate de 
fanfară; 5,40 Cîntă orchestra de mu
zică populâră „Plaiurile Bistriței" din 
Bacău; 6,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteo-rutier; 6,22 Jocuri popu
lare interpretate la nai; 6,30 Anun
țuri și muzică; 6,45 Salut voios de 
pionier,- 7,00 Radiojurnal. Sport 
Buletin meteo-rutier; 7,18 Cîntece 
vesele,- 7,45 Muzică populară in
terpretată la diferite instrumente; 
8,00 Sumarul presei; 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 Sfatul 
riledicului: Ce trebuie să știe un 
bolnav de stomac; 9,35 Sonata pen
tru flaut și pian de Sigismund To- 

xt.'tuță; 10,00 Buletin de știri; 10,05 
',.Лпегі interpreți de muzică popu

lară; 10,30 Radioracheta pionierilor, 
11,00 Terțete din opere; 11,15 Tea
tru la microfon: „O scrisoare pier 

mentare științifică operativă — li 
s-au adus îmbunătățiri substanțiale 
pentru anul 1966.

Astfel, vor apare două categorii 
de reviste de informare în loc de 
trei, și anume: Buletin de infor
mare științifică și Revista de refe
rate, ca și pînă acum, în mai multe 
serii și anume: Astronomie, Fizică, 
Chimie, Geologie, Geografie, Biolo
gie, Științe economice. Filozofie, Logi
că, Sociologie, Psihologie, Istorie, Et
nografie, Teoria și istoria literaturii și 
artei, Științe juridice, Lingvistică și 
Filologie. Materialul din periodicele 
care pînă în acest an se prelucra 
în revista „Rezumate" (care își în
cetează apariția începînd din anul 
1966), se va include în Buletinul 
de informare științifică. O altă îm
bunătățire constă și în aceea că Bu
letinul de informare științifică va 
apare în două ediții: una sub for
mă de ^revistă obișnuită, imprimată 
pe ambele fețe ale foii de hîrtie și 
o a doua sub formă de fișe decu- 
pabile de format internațional 
(7,5X12,5), imprimate pe hîrtie car
tonată, pe o singură față, care se 
pot introduce direct în fișier.

Revista „Progresele științei" își 
va mări în anul viitor periodicita
tea de la 6 la 12 apariții anuale, 
prin aceasta dublîndu-se atît canti
tatea de informație asupra marilor 
probleme ale științei contemporane 
cît și operativitatea informărilor 
publicate de această revistă.

Grijii deosebite ce se acordă pen
tru apariția publicațiilor Centrului 
de documentare științifică al Acade
miei Republicii Socialiste România 
la nivelul cerut de dezvoltarea ști
inței pe plan național și mondial, 
trebuie să-i corespundă folosirea a- 
cestora pe o scară largă în munca 
cercetătorilor științifici, specialiștilor, 
cadrelor didactice, inginerilor și în 
general a tuturor intelectualilor din 
regiunea noastră.

AL. BERCA.
redactor principal al C.D.S.

oameni înaintați, folositori so
cietății, demni de măreața e- 
pocă socialistă.

Opera de desăvîrșire a so
cialismului cere oameni cu pre
gătire multilaterală, capabili 
să stăpînească tehnica nouă, 
îndrumați de comuniști, multi 
dintre tinerii uzinei au pășit 
pragul liceelor serale și a! fa
cultăților. Sînt pași spre lumi
nă, spre cunoaștere. Lăcătușul 
Trifu Viorel din secția meca
nică. Alexandrescu Iulian din 
secția construcții metalice, Io- 
nuț loan, Lungu Stan, Mehe- 
dințeanu Constantin de Ia tur
nătorie sînt doar cîțiva dintre 
aceștia.

învață tinerii să se înalțe pe 
culmile meseriei, a științei — 
aidoma vulturului spre zările 
albastre, pentru a fi la înălți
mea vremurilor noi pe care le 
trăim. Condiții au minunate. 
Le-a asigurat partidul nostru 
drhg.

dută" de I. L. Caragiale; 13,10 Con
cert de prînz; 14,00 Buletin de știri. 
Buletin meteo-rutier,- 14,08 Folclor 
transilvănean; 15,00 Concertul pen
tru vioară și orchestră de Menotti; 
15,28 Selecțiuni din opera „Pescui
torii de perle" de Bizet; 16,00 Ra
diojurnal .Sport. Buletin meteorolo
gic; 16,15 Piese de mult cunoscute 
într-o nouă interpretare,- 16,57 Con
certul nr 2 în fa minor pentru pian 
și orchestră de Chopin; 17,30 In 
slujba patriei; 18,00 Buletin de 
știri; 18,03 In jurul globului; 18,13 
„Dobroge mîndră grădină" — mu
zică populară; 18,30 Dialog cu as
cultătorii; 18,50 Pentru prima oară 
în emisiunile noastre : Concertino 
nr. 2 în Sol major de Pergolesi;
19,30 Soliști de muzică ușoară : Rita
Pavone și Giani Morandi; 20,00 
Radioqazeta de seară; 20,30 Din în

PE URMELE MATERIALELOR 

PUBLICATE

Sectorul de investiții 
а primit sprijin

După publicarea în ziarul „Stea
gul roșu" nr. 4 988 a articolului cu 
titlul „Mai mult sprijin sectorului 
de investiții Aninoasa", direcția de 
investiții a Combinatului carbonifer 
Valea Jiului ne răspunde:

„Cele sesizate în articol sînt fapte 
reale. Pentru remedierea deficien
telor s-au luat măsuri. S-a interve
nit la furnizori pentru expedierea 
materialelor' necesare executării lu
crărilor de betonare, conform pre
vederilor din contract. S-au repar
tizat de către conducerea minei 8 
muncitori în depozitul de deservire 
a sectorului de investiții, iar pen
tru îmbunătățirea muncii a fost for
mată o nouă grupă completă. Pro
blema perforajului umed se va rea
liza o dată cu rezolvarea alimen
tării cu apă potabilă a minei. A- 
ceasta va fi posibilă numai după 
construirea și punerea în funcțio
nare a stației de pompare din zona 
gării Iscroni. Aerajul la orizontul X 
se va îmbunătăți substanțial In 
cursul lunii decembrie prin executa
rea legăturii cu suitorul de aeraj. 
Pînă atunci In sectorul de investiții 
se vor lua măsuri corespunzătoare 
pentru etanșarea coloanei de aeraj 
și montarea unor ventilatoare în 
plus. Ca urmare a aplicării măsu
rilor sugerate în articol, sectorul de 
investiții a reușit în prima decadă 
a lunii noiembrie să depășească 
planul de producție la zi cu 22,4 ml.

registrările taragotistului Ion Mur- 
gu; 20,45 Noapte bună, copii; 20,55 
Muziqă ușoară de Norn Demetriad; 
21,15 Atențiune părinți !; 21,30 Pa
rada soliștilor de muzică ușoară; 
22,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic,- 22,15 Canțonete de Emil 
Scheletti; 22,30 Moment poetic: 
„Fata frumoasă", versuri de Dumi
tru Corbea,- 22,55 Din cele mai în
drăgite melodii lirice; 23,50 Buletin 
de știri.

PROGRAMUL II: 7,30 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier; 7,50 Laudă 
patriei — program de cîntece,- 8,00 
Muzică ușoară; 8,30 Fragmente din 
opera „Don Pasquale de Donizetti; 
9,00 Buletin de știri; 9,28 Muzică 
populară din diferite regiuni ale ță
rii; 10,00 Cvartetul nr. 1 în Re ma
jor de Karl Dittersdorff; 10,15 Mici 
piese instrumentale de muzică u- 
șoarăjT 11,00 Buletin de știri. Bu 
letin meteorologic; 11,10 Din crea
ția lui Johann Sebastian Bach: 
Clavecinul bine temperat; 11,40 Pie

T.A.l’.L. Petroșani
Anunță redeschiderea

RESTAURANTULUI „MINERUL" 
din Petroșani, cu data de joi 
25 noiembrie 1965, orele 12 *— 
complet renovat.

Tot la aceeași data se va 
deschide, in acelaș local,

UN MODERN „CAFE-BAR"
Cu această ocazie, în localuF restaurantului 

se prezintă și o expoziție de artă culinară >1 
colo tărie-patiserie cu vînzare.

ANUNȚ
SFATUL POPULAR AL 

ORAȘULUI REGIONAL PETROȘANI 
SECȚIA SANÂTATE ȘI 
PREVEDERI SOCIALE

înștiințează populația că în car
tierul Llvezeni — Petroșani, blocul 
nr. 55, strada Independenței nr. 2, 
s-a deschis un complex stomato
logic pentru deservirea locuitori
lor orașului. In cadrul acestui com
plex se execută tratamente den
tare.

Pe șantierele din Valea Jiului

RITM INTENS DE MUNCÂ
(Urmare din pag. l-a)

— In ceea ce privește me
canizarea lucrărilor ce măsuri 
au fost luate ?

— Intrucît șantierele din Valea Jiu
lui sînt deficitare în forță de mun
că, atenția noastră a fost îndrepta

se corale,- 12,00 Fragmente din ope
reta „Noapte de nuntă în paradis" 
de SchrOder,- 12,30 Balade și jocuri 
populare; 13,00 Buletin de știri; 
13,08 Cîntă formația Los Paragua- 
yos; 13,30 Lectură dramatizată: 
„Sub arșița verii" de Manole Au- 
neanu,- 14,00 Selecțiuni din operete,-
14.30 Muzică ușoară interpretată de 
George Bunea,- 14,45 Vechi melodii 
populare; 15,00 Radiojurnal, Sport 
Buletin meteo-rutier; 15,30 Inter
mezzi de estradă,- 16,00 Noi înregis
trări realizate în studiourile noastre:
16.30 Ineluș învîrtecuș. Poșta emi
siunii; 16,50 Muzică ușoară alba
neză,- 17,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 17,15 Cîntece 
populare ințerpretate de Ana Bălăci; 
17,40 Sfatul medicului: Ce trebuie 
să știe un bolnav de stomac; 17,45 
Cîntă Roxana Matei; 18,00 Caleidos
cop muzical,- 18,30 Anunțuri, re
clame șl muzică,- 19,00 Buletin de 
știri; 19,05 Formații și interpreți de

Programul de funcționare: zilnic 
între orele 7—20.

Se face, de asemenea, cunoscut 
populației că în cadrul policlinicii 
Petroșani va funcționa in continua
re un singur cabinet dentar, fnteo 
orele 8—11 și 13—18, care asigură 
numai urgențele.

tă înspre introducerea și extinde
rea mecanizării operațiilor ce ne
cesită un volum mare de muncă. 
Grupul de șantiere a fost înzestrat, 
pe lîngă utilajele existente, Cu 
două buldozere, cu macarale și cu 
alte mecanisme. La șantierul din 
Vulcan s-au mecanizat săpăturile 
de la fundațiile blocurilor turn, prin 
folosirea excavatoarelor și a bul
dozerelor pentru denivelări. Ca ur
mare, acest șantier și-a depășit 
productivitatea muncii cu 15 la sută 
f-ită de plan.

— In scopul asigurării înde
plinirii ritmice a planului de 
producție și pe timp de iarnă 
ce ați întreprins ?

— Pentru asigurarea continuării 
în bune condițiuni a lucrului și pe 
timp de iarnă au fost luate o serie 
de măsuri. Astfel s-au pus la punct 
si sînt- în stare bună de funcționa
re centralele termice ce vor distri
bui căldură și la blocurile în con
strucție. S-a început închiderea blo
curilor pentru asigurarea în fieca
re încăpere a unui regim termic 
corespunzător.

La sectorul ѴПІ al minei Pe- 
trilă fotoreporterul nostru, N. 
Moldoveanu, a surprins un as
pect din atelierul în care lu
crează rabotorul Schenk Rudolf 
(în fotografie, la prima mași
nă). Acest rabotor execută în
totdeauna piese de bună ca
litate.

muzică ușoară care ne-au vizitat 
țara; 19,30 Noi înregistrări de mu
zică populară; 19,44 Mari festiva
luri europene — Bayreuth 1965: 
Parsifal — dramă muzicală în trei 
acte de Richard Wagner (actul I); 
21,36 Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic,- 21,51 Actul al П-lea al operei 
„Parsifal" de Richard Wagner,- 23,00 
Buletin de știri. Sport; 23,10 Actul 
al III-la al operei „Parslfal" de 
Richard Wagner; 0,25 Melodii în 
noapte,- 0,50 Buletin de știri.

Cinematografe
26 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Corbii; REPUBLICA: Marșul asupra 
Romei; LONEA : Casa Ricordi; ANI
NOASA : Kozara,- VULCAN: Unora 
le place jazzul,- BĂRBĂTENI : Co
moara din Vadul vechi
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PREZENȚE
ROMANEȘTI

VARȘOVIA 24. Corespon
dentul Agerpres, Gh. Gheor- 
ghiță, transmite :

Cu prilejul vizitei în Polo
nia a delegației române, care 
a participat Ia cea de-a 200-a 
aniversare a Teatrului național 
polonez — condusă de acad. 
Zaharia Stancu, directorul Tea
trului „I. L- Caragiaie" din Bu
curești, — Alexandre. Tujon, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Socialiste 
România la Varșovia, a oferit 
un cocteil în saloanele Amba
sadei.

Au participat reprezentanți 
de vază ai vieții culturale și 
artistice din Polonia, ziariști.

Poetul Stanyslaw Ryszard 
Dobrowolski a recitat versuri 
din Eminescu și Tudor Ar- 
ghezi în traducere proprie.

[e se dewîiide din declarația lui №1$ i 
ііШм la problema sad-rhadesiaBă
LONDRA 24 (Agerpres).
Observatorii politici din Londra 

constată că declarația primului mi
nistru englez Wilson în Camera 
Comunelor referitoare la faptul că 
Anglia nu intenționează să aplice 
Rhodesiei de sud un „embargo co
mercial global", constituie o dare 
înapoi față de poziția anterioară a 
guvernului. Ea este, după cum pre
cizează agenția Reuter, „un pas 
qalculat menit să mențină unitatea 
atît de precar realizată între labu
riști și conservatori asupra crizei 
rhodesiene". După cum se știe, a- 
ceastă „unitate" a fost amenințată 
încă de la începutul realizării ei 
din partea aripii de dreapta a con
servatorilor, legată „în mod tradi
țional" de coloniștii albi din Rho
desia. Această aripă s-a opus ori
cărei măsuri de sancțiuni economi
ce împotriva regimului lui Smith.

Rezultatele primei părți 
a conferinței O

RIO DE JANEIRO 24 (Agerpres). 
„Aproape o unanimitate de pă

reri asupra necesității unui proiect 
de reformă a Organizației Statelor 
Americane, dar o ezitare evidentă 
în ceea ce privește acțiunea colec
tivă a statelor pe linie militară și 
asupra modului în care va fi co
dificată solidaritatea economică" 
aceasta este, după părerea agen
ției France Presse, impresia gene
rală care se desprinde la sfîrșitul 
primei părți a sesiunii plenare a 
celei de-a doua conferințe extraor
dinare interamericane de la Rio de 
Janeiro. S-a hotărît studierea amă
nunțită a proiectelor propuse în 
cadrul comisiilor și prezentarea unui 
raport corespunzător conferinței ca
re își va relua lucrările peste cî- 
teva zile.

La sfîrșitul primei părți a lucră
rilor conferinței — marți — repre
zentanții Columbiei, Hondurasului, 
Panama, Argentinei și Republicii 
Dominicane s-au pronunțat pentru 
necesitatea revizuirii Cartei O.S.A. 
în sensul „dinamizării" organiza
ției. In același timp, referitor la 
propunerile legate de așa-numita 
„securitate colectivă", Columbia, 
Chile, Uruguay și Mexic au insis
tat din nou pentru respectarea 
principiului neintervenției. Jaramillo 
Arrubla, ministrul afacerilor exter
ne al Columbiei, a condamnat cu 
hotărîre proiectul „forțelor inter- 
americane" ca pe o acțiune ce 
contravine însăși principiilor O.S.A. 
Delegatul statului Panama s-a re-

Ședința Prezidiului Consiliului Mondial al păcii PE SCURT
SOFIA 24 (Agerpres).
Ședința Prezidiului Consiliului 

Mondial al Păcii, care și-a desfășu
rat lucrările la Sofia, a adoptat mai 
multe documente în legătură cu 
problemele internaționale actuale. 
In comunicatul final se arată că 
au fost dezbătute situația din Viet
nam, Rhodesia, Aden, din țările la- 
tino-americane, problema luptei îm
potriva colonialismului, pentru in
dependență națională, precum și 
problema dez.armării, lichidării pac
telor militare și a bazelor militare 
străine.

In legătură cu situația din Viet
nam, participanțiî la reuniune au 
adoptat un apel, adresat luptători
lor pentru pace din întreaga lume.

Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii cere să se întreprindă acțiuni 
eficace pentru a determina guver
nul american : 1. Să pună capăt a- 
gresiunii din Vietnamul de sud, să 
retragă trupele, armamentul și ca
drele militare americane din Viet
namul de sud, să acorde poporului

Dealtfel, la presiunea acestei aripi, 
conservatorii au prezentat primu
lui ministru o serie de întrebări în 
legătură cu intențiile acestuia pri
vind aplicarea rezoluției Consiliu
lui de Securitate.

După încheierea dezbaterilor, 
„cabinetul fantomă" al conservato
rilor s-au întrunit sub președinția 
lui Edward Heath pentru a discuta 
poziția partidului privind criza 
rhodesiană. La sfîrșitul întrunirii a 
fost publicat un comunicat în care 
se critică anumite aspecte ale re
zoluției Consiliului de Securitate. 
Comunicatul se referă între altele 
la problema stabilirii unui embargo 
la produsele petroliere, subliniind 
că Anglia va trebui să urmărească 
să permită Rhodesiei să revină la 
un „guvern constituțional", ca pri
mul pas „în direcția independenței 
sale în sînul Commonwealthului".

. S. A.
ferit Ia problemele economice ale 
continentului declarîndu-se în fa
voarea unui „nou sistem de coope
rare economică" între țările latino- 
americane.

SUDAN 0 hotărîre ilegală șl antidemocratică
KHARTUM 24 (Agerpres).
In urma unei ședințe care a du

rat 9 ore, Adunarea Constituantă 
a Sudanului a aprobat la cea de-a 
treia citire amendamentul la con
stituție, care permite guvernului să 
interzică Partidul comunist din a- 
ceastă tară și alte organizații de
mocratice. Referindu-se la surse din 
Khartum, agenția Reuter mențio
nează că, pe baza acestui amenda
ment, guvernul intenționează să 
prezinte săptămîna viitoare Adu
nării Constituante hotărîrea de in
terzicere a partidului.

Deși proiectul de amendament a 
fost aprobat de Adunarea consti
tuantă, datorită majorității pe care 
o dețin partidele de dreapta Umma 
și National-Unionist, o serie de 
deputați chiar din partea Partidu
lui National Unionist, au votat îm
potrivă. In intervenția sa din ca
drul dezbaterilor, deputatul națio- 
nal-unionist, Musa-Al-Mubarak a a- 
rătat că „amendamentul discutat 
poate fi folosit împotriva tuturor 
celor care cred în democrație". 
Deputata comunistă Fatima Ibrahim 

vietnamez posibilitatea de a-și re
glementa singur treburile sale; 2. 
Să înceteze imediat războiul nimi
citor al forțelor aeriene și navale 
americane împotriva Republicii De
mocrate Vietnam, țară independen
tă și suverană; 3. Să recunoască 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, reprezentantul 
unic și autentic al celor 14 milioa
ne de sud-vietnamezi.

In rezoluția cu privire la situa
ția din Rhodesia de sud se arată 
că proclamarea unilaterală a inde
pendenței, de către guvernul mino
rității albe, fără a ține seama de

Un fenomen nou
în fizica nucleară

• Descoperirea unor fizicieni români și sovietici 
ф Perspective noi pe linia folosirii energiei nucle

are în scopuri pașnice

MOSCOVA 24 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că un grup 

de fizicieni români și sovietici, ca
re lucrează la Institutul unificat de 
cercetări nucleare de la Dubna au 
descoperit pe cale experimentală 
un fenomen nou în fizica nucleară

Ei au constatat că, sub acțiu
nea unor particule denumite me- 
zoni miu minus, se modifică sim
țitor mecanismul de fisiune a nu
cleelor grele. Acest fenomen, care 
fusese prezis anterior de teoreti
cianul sovietic David Zarețki, dar 
nu a fost observat de nimeni, a 
fost identificat pe cale experimen
tală la Dubna în cursul studierii 
fisiunii nucleelor de plutoniu. Țin
ta cu conținut de plutoniu a fost 
bombardată cu mezoni miu minus, 
obținuți Ia sincrociclotronul insta-

0 declarație a Ministerului de Externe
al R. P. D. Coreene

PHENIAN 24 (Agerpres).
In legătură cu publicarea „rapor

tului anual al Comisiei Națiunilor 
Unite pentru unificarea și reface
rea Coreei”, în ajunul discutării 
problemei coreene, înscrisă în mod 
ilegal pe ordinea de zi a celei 
de-a 20-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., Ministerul Aface
rilor Externe al R.P.D. Coreene a 
dat publicității la 23 noiembrie o 
declarație prin care respinge acest 
raport și cere dizolvarea Comi
siei. Forțele armate agresive ale
S.U.A., se spune în declarație, o- 
cupă astăzi Coreea de sud, con- 

a declarat că adoptarea amenda
mentului în Adunarea constituantă 
nu reprezintă voința poporului, în- 
trucît Ia ultimele alegeri numai un 
sfert din numărul persoanelor în
scrise pe listele electorale au vo
tat ceea ce a influențat asupra 
componenței acestei Adunări. Ea a 
amintit că, de fapt, încercările de 
a interzice Partidul Comunist din 
Sudan nu sînt noi. Și autoritățile 
coloniale au recurs la astfel de în
cercări. „Nu recunoaștem legea cu 
privire la adoptarea acestui amen
dament, care duce la interzicerea 
activității P. C. din Sudan — a de
clarat Ia rîndul său deputatul co
munist Omar Mustafa, și o consi
derăm anticonstituțională. Vom du
ce o luptă deschisă pentru apăra
rea drepturilor democratice".

In capitala Sudanului au avut loc 
mari manifestații împotriva acestei 
hotărîri. Pentru a zădărnici demon
strațiile în favoarea Partidului Co
munist din Sudan, partidele de 
dreapta au organizat provocări, ca
re s-au soldat cu numeroși răniți. 
Agenția Reuter relatează că poli

poporul Zimbabwe, reprezintă in
stalarea unui regim de opresiune 
rasială.

Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii a adresat un mesaj țărilor 
participante la conferința popoare
lor din Asia, Africa și America La
tină, care va avea loc la Havana, 
Й1 ianuarie 1966 și a anunțat că va 
trimite o delegație la această con
ferință.

Prezidiul a hotărît să convoace 
Consiliul Mondial al Păcii în pri
mele zile ale Junii martie 1966, 
pentru a dezbate sarcinile curente 
ale mișcării mondiale pentru pace.

lat în laboratorul pentru probleme 
nucleare al Institutului unificat.

După părerea oamenilor de ști
ință, în prezent există posibilitatea 
ca să ia naștere o nouă orientare 
în cercetări, de natură să aducă 
rezultate valoroase pe linia rezol
vării problemelor folosirii energiei 
nucleare în scopuri pașnice.

Succesul experiențelor a fost a- 
sigurat datorită folosirii unei apa
raturi electronice foarte precise cu 
funcționare rapidă,' precum și a u- 
nor dispozitive sensibile, realizate 
la Diibna și la Institutul de fizică 
atomică din București. Construirea 
aparaturii și montarea experimen
telor au fost conduse de cercetă
torii științifici principali Marius 
Pătrașcu (România) și Anatoli Igna
tenko (U.R.S.S.).

travenind principiilor Cartei O.N.U. 
Atrăgînd din nou militarismul ja
ponez în Coreea de sud și-trimi- 
țînd trupe marionetă sud-corecne 
în războiul agresiv din Vietnamul 
de sud, Statele Unite agravează 
astăzi situația din Coreea și ridi
că noi piedici în calea soluționării 
pașnice a problemei unificării Co
reei.

Declarația subliniază că „astăzi, 
cheia soluționării ’problemei unifi
cării Coreei constă în primul rînd 
în retragerea trupelor americane 
și a tuturor celorlalte trupe străine 
din Coreea de sud".

ția a înconjurat clădirile guverna
mentale, precum și clădirea radio
difuziunii. Un număr de 50 de- per
soane, printre care și Ahmed Ha
mid, fost ministru și secretar al 
Partidului democratic al poporului, 
au fost arestate.

La 23 noiembrie a avut loc o șe
dință a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Sudan, în 
cadrul căreia a fost examinată si
tuația creată în urma hotărîrii A- 
dunării constituante.

Secretarul general al partidului, 
Mahgub, a declarat presei după 
ședință că C.C. al P.C. din Sudan 
a hotărît să nu se supună hotărîrii 
guvernului cu privire la interzice
rea Partidului comunist. Comitetul 
Central, a spus el, consideră aceas
tă hotărîre ilegală, întrucît ea se 
bazează pe o modificare nelegală 
a constituției. Constituția nu poate 
fi schimbată de actuala Adunare 
constituantă. Partidul Comunist din 
Sudan, a spus Mahgub, își va con
tinua activitatea și lupta pentru 
apărarea constituției.

♦ MOSCOVA. Cu prilejul împli
nirii a 90 de ani de Ia nașterea 
lui A. Lunacearski (1875—1933) 
vechi militant al P.C.U.S., fost co
misar al poporului pentru proble
mele învățămîntului pînă în anul 
1929, Ia Moscova a avut Ioc marți 
o adunare solemnă. Luînd cuvîntul 
E. Furțeva, ministrul culturii al 
U.R.S.S., a subliniat că Lunacearski 
a fost un eminent activist de stat 
și pe tărîm social, om de știință 
cu cunoștințe enciclopedice și o 
erudiție deosebit de bogată.

In aceeași zi Ia Moscova, în case < 
unde a locuit Lunacearski, a fost 
deschisă o expoziție, iar presa so
vietică a publicat articcle închina
te memoriei lui Lunacearski.

♦ ANKARA. Marți seara a avut 
loc la Ankara o reuniune a Statu
lui major general al armatei turce. 
La această ședință, la care a luat 
parte și primul ministru Suleyman 
Demirel, au fost examinate proste
rne privind situația din Cipru <și 
unele aspecte legate de „nevoile 
apărării naționale" ale Turciei.

PARIS. In urma puternicei 
explozii a gazelor dintr-o mi
nă din apropierea localității 
Albi din departamentul Tarn 
(Franța) ,și-au pierdut viața 
șase mineri. Alți zece mineri, 
care se găseau în momentul 
exploziei în puț, au dispărut 
fără urmă. In mină au înce
put lucrările de salvare a 
celor dispăruți.

ф CARACAS. O nouă ciocnire 
între unitățile de partizani vene- 
zueleni și forțele polițienești gu
vernamentale în regiunea Falcon 
s-a soldat cu trei morti și nenumă
rat! răniți.

Un purtător de cuvînt al forțelor 
polițienești a declarat că aceeași 
unitate de partizani a atras zilele 
trecute a 15-a formație polițieneas
că într-o ambuscadă cauzîndu-I 
pierderi în oameni și materiale, re
latează agenția Prensa Latina.

ф LEOPOLDVILLE. Potrivit pos
tului de radio Leopoldville, Evariste 
Kimba și-a reînceput consultările 
cu diferite personalități politice în v- 
vederea formării unui așa-numit 
guvern al unității naționale". In a- 
cest scop el a avut întrevederi cu 
mai mulți membri ai partidului lui 
Chombe — Conaco, care, după cum 
se știe, refuzaseră anterior să facă 
parte din primul său guvern.

CAIRO. E. Ochab, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, care face o vi
zită oficială în R.A.U., a în
ceput convorbirile cu Gamal 
Abdel Nasser, președintele 
R.A.U. Cei doi oameni de stat 
au discutat probleme în le
gătură cu situația actuală in
ternațională și dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două 
țări.

Președintele R.A.U. a ac
ceptat invitația lui E. Ochab 
de a vizita R. P. Polonă.

BRUXELLES. In noaptea de marți 
spre miercuri a încetat din viată 
în vîrstă de 89 de ani, regina Eli- 
sabeta a Belgiei, în urma unei cri
ze cardiace.

NEW YORK. Puternice furtuni 
s-au abătut în ultimele două zile 
asupra mai multor localități din su
dul Californiei. 13 persoane sînț 
date dispărute. Intensitatea vîntu- 
rilor a provocat dărîmarea unor 
case. In localitatea Tijuana (Mexic), 
situată la frontiera dintre S.U.A. și 
Mexic, patru copii au fost omorîți, 
ca urmare a prăbușirii locuinței în 
care se aflau.

PE SCURT
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