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Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

îîr
jA

Pentra [govocarea Rarii MrnW Halimale
In temeiul articolului 64 pct. 1 din Constituție, Con

siliul de Stat al Republicii Socialiste România 
DECRETEAZĂ:

Art. unic. — Marea Adunare Națională se convoacă 
în a patra sesiune a celei de-a V-a legislaturi, în ziua 
de 20 decembrie 1965, orele 10. dimineața, Ia Palatul 
Marii Adunări Naționale.

Scnimb de experiențe 
între constructori

:v.

Președintele 
Consiliului de Stat 
CHIVU STOICA

Conducerea Grupului II construcții 
de locuințe din Petroșani a organi
zat ieri, la Petrila, un 
experiență pe tema: 
metodei de execuție 
înalte cu cofrag glisant 
iarnă.

Au participat șefi de șantiere, teh
nicieni, maiștri, muncitori fruntași, 
activiști de partid, sindicat și U.T.C.

schimb de 
„Aplicarea 

a blocurilor 
pe timp de

de pe toate șantierele de construcții 
din Valea Jiului.

Cu această ocazie au fost făcute 
expuneri privind cele mai noi metode 
de construcție a blocurilor înalte 
pe timpul iernii și posibilitățile de 
aplicare a lor pe șantierele din Va
lea Jiului.

Au urmat discuții pe marginea ex
punerilor. Participanții la schimbul

Comunistul Ște
fan Gheorghe — 
bobinator la S.R.E. 
Vulcan. Meritele 
lui ? Lucrează re
pede, dînd totoda- 

lucrări de bu- 
calitate.

tă 
nă

București, 3 decembrie 1965.

aj cald 
cotidian

f

■TELEFONUL

La post, pen
tru siguranța 
circulației pe 
drumul de fier.

TELEFONUL

t

•ț

de experiență au 
vizitat apoi șan
tierul de construc
ții din Petrila.

Noi utilaje
pentru mineri

Muncitorii Uzinei de reparat u- 
tilaj minier din Petroșani au termi
nat confecționarea a două instalații 
complexe pentru stația de haldare a 
sterilului de pe șantierul complexu
lui minier din Lonea. Instalațiile, 
complet automatizate, primele de 
acest gen din Valea Jiului, au fost 
terminate de către muncitorii aces
tei uzine cu 10 zile mai 
decît prevedea graficul 
tie.

Au mai fost terminate
pentru funicularul de steril la Co- 
roeșli, 2 molete pentru puțurile de 
la mina Dîlja, 10 pompe portabile, 
cărucioare pentru transportul perso
nalului în subteran și alte utilaje. *

In prezent muncitorii acestei uzine 
lucrează la cea de-a doua instalație 
automată de extracție pentru puțul 
principal al minei Aninoasa.

devreme 
de execu-

un troliu

■

ф Teatrul de stat, ora 19 — 
„Cind vine barza" de Andre Rous- 
sin.

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

ф Ora 9, teren Petrila — rugbi 
categoria A: Știința Petroșani- — 
Gloria București.

ф Sala de sport a I.M.P.,
11 — campionat categoria A 
Iei, 
șani

ф Stadionul Petrila, 
finala „Cupei Văii Jiului la fot
bal" intre echipele Jiul Petrila — 
Minerul Lupeni. - ,

seria a Ii-a: Știința 
■— Știința București.

ora
la vo-
Pelro-

ora 14

Ridici receptorul telefonului 
automat și începi să formezi 
numerele pentru a vorbi cu 
Aninoasa, Lonea sau Vulcan. 
Te apucă bucuria pînă obții 
legătura cu Lonea.

Vrei să vorbești cu E. M. 
Petrila, te apucă durerile de 
cap pjnă binevoiește centrala 
minei să-ți răspundă.

Dacă cumva te afli la Vul
can, să zicem la comitetul o- 
rășenesc de partid, îți pierzi 
cu siguranță răbdarea, chiar

MICRO ÎNSEMNĂRI

cel mai calm om 
tot căutind Petro-

ceri la interurban

dacă ai ii 
din lume,

- șaniul.
Și, dacă

Lupeniul sau Deva, poți să-ți 
iei de la șeful întreprinderii 
sau instituției o învoire de o 
țuntătae de zi pînă cind tele
foanele te servesc...

...Istoria asta cu telefoane 
automate sau neautomate e de 

y pe ■ acum arhicunoscută. Mai 
puțin cunoscuta este istoria 
cîrîielilor dintre partea de ex
ploatare și partea tehnică.

. Cfnd vine vorba că 'trebuie 
instalat un nou telefon, ex
ploatarea spune, ca să se afle 
în treabă, nu și in competență :

— Da, o facem, tovarășe, o 
facem urgent...

Cînd vine vorba de defec
țiuni de funcționare, atunci 
lașă tehnicul să vorbească.

Și cîrîielile pentru împărți
rea „sferelor de influență" 
continuă alimentate din belșug 
de orgoliu și vanitate.

Și telefoanele scîrțiie, pe a- 
bonați îi cuprinde cind bucu
ria. cind durerile de cap...

Fiindcă nu știu ce știu eu...
I. S.

J •

• Două direcții
men S A cîntări gospodărește' șanșele Ș Fisuri în 
tr-un plan aproape omogen (_ 
anul care vine

un singur scop: apartamente la ter

• învățăminte bune pentru

Am intrat și în ultima lună 
a anului. Ar mai fi multe de 
făcut, dar să vedem ce anume 
am făcut din ceea ce trebuia să 
facem ? Aceasta e întrebarea 
pe care și-o pune fiecare bun 
gospodar și în funcție de răs
punsul la ea accentuează rit
mul într-o direcție sau alta, 
după nevoie. Aceeași între
bare ne-a călăuzit in ancheta 
noastră pe șantierul de con
strucții de locuințe de la Li- 
vezeni.

Din totalul de 540 de apartamente 
planificate pe anul în curs, au fost 
realizate 440 de apartamente. Deci 
cu o lupă înainte de încheierea a- 
nului mai sînt de realizat 100 de 
apartamente. S-ar părea că aceasta 
e cel puțin o sarcină dificilă. Con
structorii însă sînt de altă părere : 
se vor realiza integral cele 540 de 
apartamente planificate și se vor da 
și 60 de apartamente peste plan ! 
Pe ce se bazează încrederea ar 
ceasta ?

Șantierul e în prezent într-o fier
bere pe care — o spunem fără greș 
— n-a cunoscut-o nici în lunile de 
vară cînd pe cer nu se arăta nici o 
pată de nor. Dar să dăm 
constructorilor :

NICOLAE SASU — șeful 
rului:

— Direcțiile noastre de
sînt două. Prima : terminarea a 100 
de apartamente prevăzute în plan, 
concretizate în blocurile J 6 și F 5,

cuvîntul

șantie-

acțiune

lui la rețeaua ter- 
și lumina. Afară, 
se lucrează intens 
terenului. Am îm-

terminarea finisajului interior la 
blocul J- 4 pe care căutăm a-1 rea
liza peste plan. Aceasta, se înțelege, 
cu asigurarea căilor de acces la 
ele. Cea de-a doua direcție — asi
gurarea frontului de lucru pentru 
anul 1966.

In ceea ce privește reușita PE 
PRIMA DIRECȚIE, nu e nici onora
bilă nici discutabilă, ci sigură. Să 
ne explicăm. In blocul J 6 am ajuns 
Ia vopsitorii și zugrăveli, pe o scară, 
și la baterea parchetului pe celelalte 
două. In bloc e asigurată căldura, 
prin racordarea 
mică, precum 
în fața blocului 
la sistematizarea
părțit responsabilitățile pe om, ast
fel ca reușita să fie sigură.

La blocul F 5 deși nu am avut 
căldură pînă astăzi (ieri n. n.) avem 
avantajul că tenciiielile sînt execu
tate mai demult și deci uscate, per
fect uscate. Am început lucrul în 
lanț cu parchetarii, mozaicarii și 
zugravii. Cît privește blocul J 4, 
peste cel mult două zile va ieși din 
el ultimul meseriaș.

In cea de-a DOUA DIRECȚIE care 
vizează viitorul, anul 1966, am ata
cat un număr de 9 blocuri însumind 
24 de apartamente. Deci 80 la sută 
din apartamentele, care mai rămîn 
de realizat pe anul viitor în acest 
ansamblu, sînl în lucru. E edificator, 
cred, să arătăm că, dintre acestea, 
blocul E 9 a intrat deja în faza de 
finisaj interior.

(Continuare în pag. 3-a)

Petrila. Silue
te de blocuri 
noi, în contra- 
Jumină.

gîrlei negre, fără sfîr

om
cu

domol, 
să atri- 
cu tîm- 
privirea

laconic la 
cu zgircenie

• Metamorfoză generată de entuzi
asm uman

• 80 de oameni pe cîmpul iureșului 
subteran

• Semnificația 
șit

D rin întreaga-i fi-
* zionomie exprimă 

calmitate. Un om cu su
fletul echilibrat, 
Ce alte calități 
bui acestui 
piele ninse, 
liniștită ?

Răspunde 
întrebări, 
chiar :

— Eu... ce' să mă 
laud ?... Intrebați-mă. Voi 
răspunde.

Și totuși acest om mo
dest și liniștit e un con
ducător, un insuflețitor 
al semenilor lui, un ins 
care prin puterea exem
plului dirijează de luni, 
de ani de zile o activi
tate iebrilă, clocotitoare.

Dar să-l urmărim, pe 
cîmpul iureșului coti-
dian I ■

Frontul se întinde pe 
120 de metri. Deci unul 
din cele' mai mari fron
tale ale - bazinului, - nu 
numai din Vulcan. în 
față — peretele negru 
de cărbune care sfidea
ză parcă prin masivita
tea și duritatea lui. A- 
cest perete, cuprins în 
îmbrățișarea de milenii 
a stincilor subterane se 
cere dărîmat, 
făcut să 
Să curgă 
picioarele 
un fluviu 
bia metalică a transpor
torului spre ziuă. Aceas
tă misiune nobilă și co
tidiană, pretențioasă și 
însuflețit oare cheamă oa
menii pe locul înfrun
tării. Și oamenii își fac 
datoria I Cu prisosință. 
Cu pasiune. Inșiruiți 
de-a lungul peretelui 
negru, in poziții diferite, 
în genunchi, în picioare 
sau aplecați asupra cio
canului de abataj, oame
nii atacă zilnic, ceas de 
ceas, printr-o dirzenie 
simultană ' și avînt ge-

sfărîmat, 
prindă viață, 
neîncetat la 
oamenilor ca 

nesiîrșit, în al-

neral. Și peretele se re
trage 1 Se retrage, pe 
măsură ce avansează 
forța și entuziasmul u- 
man. Peretele masiv și 
dur, a devenit gîrlă, o 
gîrlă neagră. Și „curge". 
„Autorii" metamorfozei 
sînl oamenii aceștia sim
pli, modești și în ace
lași timp atît de com
plecși — minerii. Dorof- 
tei Toma, Macavei Emil, 
Macavei Gheorghe, Sto- 
ian Nicolae, Borș Ma- 
noilă... Și lista ar putea 
continua pină la numă
rul 80. Atîtea perechi 
de brațe solicită zilnic, 
acest cimp al iureșului 
subpămîntean. Dar un- 
de-i comandantul, unde-i 
îhsuflețitorul ? ’E printre 
ei. II vezi cu' ciocanul: 
sau perforatorul înfrunt- 
tmd, umăr la umăr cu 
ortacii lui, peretele ne
gru. In care linie de a- 
tac ? Se înțelege, unde 
e mai greu, unde di î- 
taiea peretelui se dove
dește mai rezistentă. 11 
vezi lingă doi ortaci ca
re se căznesc cu năduf

. să desprindă o armătură 
înțepenită în tavanul 
sau vatra de rocă. Pune 
mîna, îndeamnă, inter
vine unde înfruntarea 
subterană devine mai 
dificilă. Persoana lui, 
omniprezentă în abataj, 
inspiră încredere, elan, 
vorbele lui rostite do
mol dar cu competență 
dezleagă cel mai dificil 
nod gordian ce se iveș
te in procesul înfruntă
rii peretelui de cărbune. 

Conducătorul — bri
gadierul Nicoară Ioan, 
Împreună cu cei 80 or
taci ai lui a 
vansarea în 
15/11, pe un

loan

(Continuare în pag. 3-a}
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pornit a- 
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CALEIDOSCOP
Din vina mașinii electronice

Familia Madsen, din orășelul 
danez Linge, a primit o înștiințare 
oficială că Soft Madsen trebuie să 
frecventeze cursurile preșcolare. 
In Danemarca, toți copiii urmează 
înainte de școală asemerea cursuri, 
înștiințarea i-a uimit pe toți. In toa
tă familia nu exista decît o sin
gură Sofi care a depășit de mult 
vîrsta de școală: ea are peste 104 
ani I

Procedîndu-se la o verificare,#
s-a constatat că era vorba chiar 
de această Sofi care este, de altfel, 
cel mai în virată locuitor din Da

nemarca. Vinovată de eroare este 
o mașină electronică de calculat, 
care completează fișele personale 
ale tuturor locuitorilor orașului 
Linge. Cei care au elaborat progra
mele pentru mașină au considerat 
că datele referitoare la vîrsta ele
vilor pot fi cuprinse perfect între 
cifrele 1 și 99. Cînd mașina a dat 
de cifra 99, a „sărit" peste ea și a 
luat-o de la început. In felul a- 
cesta, vîrsta bătrînei a fost înre
gistrată In loc de 104 ani, de S ani, 
deci vîrsta preșcolară.

Recompensă pentru nefumăforl
In ultimii ani, în Occident s-a 

desfășurat o largă campanie împo
triva fumatului. Specialiștii afirmă 
că jumătate din necazurile oame
nilor se datoreze nicotinei. Argu
mentele lor au convins pînă și te
leviziunea engleză. Pe viitor, pe 
ecranele televizoarelor este inter
zisă orice reclamă pentru tutun sau 
«gări.

In Suedia s-a recurs la o altă 
metodă.

O școală din Stockholm a achi
ziționat cîteva zeci de pulovere pe 
care este înfățișat viitorul sumbru 
care ii paște pe fumători. Cum e- 
levii nu poartă cu plăcere aceste 
pulovere, administrația a găsit o 
soluție; în ziua In care elevul 
poartă puloverul primește drept re
compensă... ил pachet de țigări.

Și totuși e adevărat
In toiul nopții, cineva bate la 

ușă. Mirată de această vizită tar
divă, Xenia Egorova, din satul Bai- 
kit (ținutul Krasnoiarsk) se întreba 
dacă să deschidă sau nu...

Intre timp ușa s-a deschis brusc, 
troznind șl în cameră a intrat... un

urs. Femeia a amuțit de spaimă. 
Ursul s-a îndreptat spre colțul în 
care gospodina iși ținea proviziile. 
După ce a golit cîteva borcane cu 
dulceață, vizitatorul nocturn a dis
părut fără să pricinuiască alte pa
gube.

BL GALAȚ I, 
oraș portuar și viitoare 
cetate de ofel a

însemnările apărute 
într-unul din numerele 
trecute ale ziarului nos
tru s-au oprit la orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
De aici drumul nostru 
se îndreaptă spre Adjud. 
Ajungem în Valea Șire
tului și coborlm spre lo
calitatea Mărășești, lo
cul unde ostașii români 
au obținut una din cele 
mai mari victorii asupra 
Germaniei militariste și 
cotropitoare. Monumen
tul, ridicat în amintirea 
celor 20 000 de ostași 
români căzut i aici tfi 
oferă prilej de recule
gere și meditație adîncă.

Intîlnim aici mulți vi
zitatori din [ară și de 
peste hotare, din U.R.S.S., 
Franfa, Danemarca. Fa
cem fotografii și schim
buri de daruri în amin
tirea întîlnirii noastre.

De la Mărășești ne 
îndreptăm spre următo
rul obiectiv important al 
drumeției noastre ■— Ga
lați. Ajungem pe fru
moasa vale a Șiretului. 
Trecem podul peste Și
ret și ne minunăm de 
ingeniozitatea celor ca
re l-au construit. O mi
nunată dantelărie meta
lică sprijină calea ie ra
tă care trece pe deasu
pra șoselei. Jos, Șiretul 
își duce apele lui boga

te și limpezi spre Dună
rea albastră.

Intrăm in Galafi prin 
cartierul Țiglina. In a- 
ceastă parte a orașului 
se construiește marele 
Combinat siderurgic.

O șosea asfaltată se 
desparte de cea princi
pală și se îndreaptă că
tre șantierul combinatu
lui. Ne continuăm dru-

NOTE 
DE CĂLĂTORIE

mul pe șoseaua princi
pală și după cîteva mi
nute ajungem in noul 
cartier al orașului. Tre
cem pe un bulevard 
larg. De o parte și de 
alta se ridică blocuri cu 
multe etaje care străju
iesc neclintite forfota 
din preajma lor. Clădi
rea fostei școli normale 
pare pitică între uriașii 
de beton șl sticlă. Nu-ți 
vine să crezi că te afli 
pe str. Brăilei, pe locul 
unde înainte se Întin
dea oborul de vite.

Si centrul orașului 
este de nerecunoscut. 
Prin anul 1040 cînd l-am 
vizitat ultima dată, o- 
rașul era un morman

patriei
de dărimături, la fel 
gara, portul și docurlle. 
Acum in centru, ca și 
pretutindeni în Galați, 
se înalță blocuri seme
țe cu sute de aparta
mente pentru oamenii 
muncii,

In Galafi totul te im
presionează și îți aduce 
aminte de trecutul glo
rios al acestui oraș. Mu
zeul regional de istorie, 
instalat in vechea locu- 
infă a lui Alexandru 
Ioan Cuza vorbește' des
pre tradițiile de luptă 
ale muncitorilor portuari 
împotriva exploatării, 
pentru libertate.

Frumoase și bine ame
najate sînt și parcurile 
orașului. Grădina publi
că, așezată pe malul Bra- 
leșului, parcul Mihai E- 
mine seu, Parcul pionie
rilor, sînt locuri mult 
vizitate de gălăteni si 
de excursioniști-

O plimbare pe Dună- 
re cu vaporul de la Ga
lați la Brăila Iți dezvă
luie priveliști nebănuite. 
Orașul Galafi Iși desfă
șoară întreaga Iul splen
doare. Dunărea, bătrîna 
Dunăre curge lin plnâ 
la Cotul pisicii, iar de 
acolo își îndreaptă ape
le spre mare.

ION DANCU 
profesor

Autovehicul pentru zăpadă

Vedere din fru
mosul oraș de 
pe Dunăre — 
GALATI, viitoare 
cetate a oțelului,

ÎN OBIECTIV...

OIV ANUL 1006

cercetări ale prof. 
Universitatea Yale,

CA..

Inginerul sovietic M, Veselovski, 
din orașul Gorki, a proiectat rea
lizarea unui autovehicul care va 
putea circula pe zăpadă. Caroseria 
din lemn a vehiculului auto este 
montată pe trei skiuri, două pe 
partea stîngă (unul în față și unul

în spatele mașinii) și unul singur 
pe partea dreaptă a mașinii, în 
spate. Mașina este pusă în mișcare 
prin intermediul unui motor de mo
tocicletă- Frînele mașinii acționează 
numai asupra celor două skiuri din 
spate.

д"— ........... ■" <■.—
LLMINA STRANIE

P

...și-a patru rînduri
Gardul care împrejmuiește sediul Crucii Roșii de pe 

strada Vasile Conta, colț eu strada Cloșca din centrul ora* 
șuiul Petroșani, e de multă vreme prăbușit in bună parte. 
Deși conducerea secției gospodărie - Sfatului popular Petro
șani cunoaște această stare de lucruri, s-a mulțumit doar să 
trimit* o adresă la I.L.L, și atît.

Trimițînd numai Mrtia, 
Noi le-o spunem — fără Sard i 
Imitau pe Ieremia, 
Știți cu... oiștea in gard.

După ultimele 
Goldstein, de la I 
din S.U.A., lumina stranie care a| 
fost observată în anul 1006 nu s-s ! 
datorat trecerii unei comete, așa 
cum s-a crezut pînă nu de mult, ci 
exploziei unei supernove care s-ar 
fi produs în Galaxia noastră, în 
apropierea nebuloasei planetare 
NGC 5 882.

Aceasta ar fi a patra explozie de 
supernova care s-ar produce în Ga
laxia noastră: c^elalte au avut | 
loc în anii 1054, 1572 și 16Q4.

Cb
Caricatura

PRIMUL CĂLĂTOR ROMÂN în 
Mexic și Indonezia a fost Ilarie Mi- 

Jtfigjngr din Дрга Moților ? Ila
rie Mitrea a lost angajat în 1865 
ca medic militar, împreună cu un 
alt român, dr, Arsene, în armata 
Mexicului. In 1868, Ilarie 
trea ajunge Ia Batavia,
sistă la catastrofala erupție 
vulcanului KraRatoa. 
zia, ca și în Mexic, 
medicină el se dedică cu pasiune ac
tivității de colecționar de obiecte 
folclorice și de istorie naturală. In 
această îndeletnicire a fost ajutat 
de sfaturile savanților Eugene Du-

I bois, descoperitorul lui „Phitecan-

peste hotare

Mi-
E1 a-

a
In Indone- 
alături de

tropuș erectus", și N. N. Mikuho- 
Maklai cu care era prieten, A studiat 
îndeaproape obiceiurile triburilor vî- 
nătorilor de capete, pe care le-a cu
noscut în numeroasele șale expedi
ții științifice. Cu piesele de mare 
valoare adunate de Ilarie Mitrea în 
America, Africa, Asia și Europa au 
foșt constituite colecții de exponate 
care fac mîndria Unor muzee din 
Viena și a Muzeului de istorie na
turală „Gr. Antipa" din București.

Interesantă descoperire arheologică
BREANSK 1 (Agerpres).
Arheologul Vladimir Budko a des

coperit pe malul rtului Sudoșt, la 
40 km de Breansk, o locuință da- 
tind din epoca comunei primitive, 
care avea ca temelie oseminte de 
mamuți.

Dealul dezgropat de arheolog lin
gă satul Eliseevicii adăpostea ves
tigiile unei așezări a omului din 
paleolitic. Groapa adinei de trei 
sferturi de metru era căptușită cu 
craniile a 11 animale gigantice.

Așezarea de pe malul rfului Su- 
dust a oferit și alte surprize arheo
logilor. Este foarte interesantă „bu

cătăria separată" — o groapă unde, 
probabil, se gătea mtncarea pentru 
întreaga comună. Au fost scoase la 
iveală și un depozit de colți prelu
crați — semifabricate pentru confec
ționarea uneltelor de muncă șl a 
altor obiecte precum și „atelierul" 
unde lucrau meșterii din vechime. 
Printre obiectele găsite se află po
doabe pentru femei, executate din 
rădăcini de colți de mamuți, și un 
colier — amuletă din colți de lup, 
virfuri de lance și altele.

După părerea specialiștilor, așeza
rea are o vechime de aproximativ 
27 000 de ani.

Indeoendenia Rhodesiei.
Havana)(„Granma

PLANURILE PORTULUI HAVA
NA au fost făcute în secolul XIX de 
către inginerul român Iuliu Popper î 
Fire întreprinzătoare, veșnic în, • 
căutarea noului, Popper iși face re
marcată prezența valoroasă pretu
tindeni pe unde a călătorit. In 
S.U.A. execută lucrări tehnice la 
New Orleans; în Mexic publică in
teresante lucrări în ziarul „El Dia- 
rio de los Forasteros'1. Inginerul se 
transformă chiar în căutător de.., 
aur, pe plajele strîmtorii Magellan. 
In Argentina organizează între 188Q 
și 1887 expediții de explorare geo
grafică. Ca o confirmare a acestei 
ultime activități și astăzi se află pe 
hărțile Argentinei puncte geografice 
ca Peninsula Moldavia, Valea Iași
lor, Capul Popper, riurile Ureche și 
Rosetti, denumiri date de către ex> 4 
ploratorul român. V

(Agerpres)



Й©8» В

ЙШЮ VWȚĂ MASURILE ADOPTATE 
N ADUNĂRILE GENERALE DE ALEOERI

Specificul muncii implică greutăți 
determinate, în exploatările forestie
re, — situate în creierul munților, 
la distanțe apreciabile de cele mai 
apropiate localități — de răspîndi- 
rea punctelor de lucru, respectiv a 
muncitorilor. Din această cauză ac
tivitatea organizațiilor de bază este 
mult îngreunată. In vederea îmbu
nătățirii întregii activități este ne
cesar ca prezenta comuniștilor să 
se facă simțită și la cele mai înde
părtate puncte de lucru.

In adunările generale pentru dări 
de seamă și alegeri comuniștii or
ganizațiilor de bază forestiere au 
analizat, cu simț de răspundere, 
munca de primire în partid. Atît 
'Aările de seamă cît si discuțiile pur- 
v*ie pe marginea lor au arătat că, 
în acest an munca de primire în 
partid nu s-a ridicat la nivelul ce
rințelor. Fată de această situație, în 
adunările generale s-au preconizat 
măsuri concrete menite să îmbună
tățească această latură a activității 
organizațiilor de bază forestiere. 
Erau necesare aceste măsuri și da
torită faptului că în comparație cu 
anul curent, în 1966 sarcinile eco
nomice sînt mult sporite atît ca vo
lum de masă lemnoasă cît și valoric. 
Sfera de producție a întreprinderii 
forestiere Petroșani se va extinde 
în anul viitor, la peste 50 exploa
tări în pădurile din munții ce încon
joară Valea Jiului. Va fi mult îm- 
bunătățit nivelul de mecanizare. Pa
ralel va trebui să sporească și cali
tatea sortimentelor. In anul care 

i urmează se vor da în folosință noi 
‘trasee de transport la punctele 
Aușelu, Cîmpu lui Neag, Izvorul 
Șase, Voievodul, Sterminos cu le
gătură spre Obîrșia Lotrului, și Po
iana Muierii etc. îndeplinirea aces
tor sarcini impun o activitate inten
să din partea fiecărei organizații 
de bază, a fiecărui comunist. Qrga- 
ntzațiile de bază, au sarcina să în
drume, să mobilizeze la muncă ma
sa muncitorilor forestieri, să exer
cite un control permanent asupra ac
tivității economice a expolatărilor 
forestiere. Pornind de la necesita
tea Întăririi' rolului organizațiilor de 
bază. Comitetul de partid din ca
drul întreprinderii forestiere Petro-

șani a pus in centrul preocupării 
sale munca de primire în partid. In 
raport cu aceasta a îndrumat și ac
tivitatea organizațiilor de bază din 
raza sa de activitate. In măsurile 
elaborate de către adunările gene
rale s-a precizat ca, în viitor, accen
tul principal să se pună pe calitățile 
politice, morale și profesionale ale 
celor care solicită primirea în partid. 
S-a dat totodată orientarea birouri
lor organizațiilor de bază ca mun
ca de primire în partid s-o intensi
ficăm mai ales în sectoarele grele 
de activitate din cadrul exploatări
lor forestiere,

Străduindu-se să traducă în viață 
măsurile votate în adunările gene
rale, în cursul lunilor octombrie și 

VIATA DE PARTID

noiembrie, în organizațiile de bază 
de la I. F. Petroșani s-a manifestat 
o grijă deosebită față de întărirea 
rîndurilor partidului prin primirea 
în partid a muncitorilor cu un sta
giu mai îndelungat în producție și 
cu calificare superioară. In urma ac
tivității desfășurate, în ultimele 
două luni au fost primiți în rîndu- 
rile partidului un număr de 12 to
varăși din organizațiile de bază de

MESAJ
(Urmare din pag. l-a)

120 de metri, cu o Ju
mătate de an in urmă. 
De atunci, avansarea nu 
a stagnat nici o zi. „Ziua 
șl iîșia" e cuvintul de 
ordine în abataj. Aceas- 
ta Înseamnă că zilnic fțd 
iau drumul spre ziuă 
460 tone cărbune. „Plu
sul" Ia zt de cind a por
nit frontalul Întrece 500 
de tone. Iată rodul vic
toriilor subterane ale 
minerilor brigăzii. Aces
te victorii au insă o 
semnificație mai adîncă. 
Spre deosebire de alte 

la sectoarele forestiere din Cîmpu 
lui Neag, Lupeni, Lonea, Centrala 
LE Petroșani, sectorul I.M.T.F. Lu
peni și Ocolul silvic Petroșani. Es
te semnificativ faptul că munca de 
primire în partid a fost astfel o- 
rientată încît s-au primit în partid 
muncitori înaintați care prin activi
tatea lor, prin realizările obținute 
în procesul de producție, prin exem
plul personal, comportarea în fami
lie și societate s-au ridicat Ja nive
lul cerut unui membru de partid. 
Printre cei care au fost primiți re
cent în partid se numără tractoris
tul Ilea Florea, muncitorul fores
tier Debrețin Iosif, Inginerul Goța 
Victor, tehnicienii Crăciun Gheor- 
ghe, Nemeș Petru și alții.

Faptul că în ultimul timp organi
zațiile de bază au acordat o mai 
mare atenție muncii cu activul fără 
de partid care în prezent numără 
peste 180 tovarăși, ne întărește 
convingerea că atît în luna decem
brie cît și în anul viitor munca de 
primire în partid se va îmbunătăți 
și mai mult ceea ce va permite or
ganizațiilor noastre de partid, co
lectivului întreprinderii, să ducă la în
deplinire sarcinile de producție ce-i 
stau în față în noul an ce șe apro
pie.

GORBOI MIHAI 
secretarul Comitetului de partid 

I. F. Petroșani

CALD, COTIDIAN
brigăzi, ortacii lui Ni- 
coară loan au de învins 
un dușman mult mal 
perfid, in zona ce o ex
ploatează, stratul prezin
tă numeroase sărituri, e 
tăiat de falii, căci, iie 
peretele de cărbune cit 
de tare, oamenii il do
boară, îl sfarmă. Dar ce 
șe intimplă ctnd stratul 
dispare, sau are o sări
tură de ptnă la un me
tru ? Și acesta e un fe
nomen obișnuit in aba
tajul 15/Ц) stratul e stră
bătut in diagonală de o 
falie. Dar dușmanul e 
biruit cu capricii cu tot.

Organizarea perfecță a 
lucrului în abataj, ar
marea suplimentară — 
sînt doar cîteva din ar
mele minerilor ce se 
îngemănează cu hotărî- 
rea lor unanimă de a 
birui adîncurile. Spre a 
se asigură și mai bine 
împotriva apăsării enor
me a rocilor subpămîn- 
tene, brigada și-a trans
format abatajul într-o 
pădure de metal. De un 
timp, armarea abataju
lui se executa cu stîlpi 
metalici GHH. Noul pro- 
ceaeii. msttțit pe deplin 
de oamenii brigăzii, își

In cadrul atelierului de întreținere de Ia preparațla Lupeni lucrează 
mulți meseriași pricepuți care îngrijesc cu atenție utilajele și instalați
ile uzinei.

Iată in clișeu pe lăcătușul principal Pasu Dumitru și sudorul Birou 
I Cornel, sfătuindu-se asupra unei noi lucrări.

arată pe deplin roadele.
-In adîncurile Vulca

nului, stratul 15 e ata
cat zilnic de un iureș 
tumultuos. 80 de oameni, 
de suflete și perechi de 
brațe oțelite, avansează 
impetuos In blocul ma
siv de cărbune supunîn- 
du-1 voinței și elanului 
lor. Din încleștarea dîr- 
ză ce cuprinde ca un 
fior adincurile, se naște 
gîrla neagră ce porneș
te spre ziuă, ca un me
saj cald, cotidian al oa
menilor de pe șantierul 
subteran către cei de pe 
vastul șantier al patriei.

Vînzăforul... 
ciupitor

O vizită făcută în una din 
zilele trecute la unitatea O.L.F. 
nr. 5 din orașul Vulcan ne-a 
produs o surpriza neplăcută- 
Chiar în drum, lingă unitate, 
se afla un maldăr de cartofi 
depozitați direct pe... noroi. 
Acest lucru nu-l deranja cî- 
tuși de puțin pe responsabilul 
Buciucdtu Aurel, care nu con
tenea să facă morală cumpă- 
tătarilor în timp ce vindea.' 
Glasul lui se ridica cu un ton 
deasupra vociferărilor de ne-

Posibilitățile puse in balanță
(Urmate din pag. l-a)

o

KOVACS MEINHART — maistru 
responsabil cu blocul J 6:

— Față de termenul la care tre
buia predat, blocul J 6 se află în 
întîrziere cu circa 20 de zile, întâr
zierea a fost la urț moment dat mai 
mare, dar organizîndu-ne pînă la 
cel mai mic amănunt am mai re
dus din ea. Acum lucrările șe desfă
șoară exact așa cum ne-am propus: 
fără întîrziere nici măcar de o zi. 
Nu ne putem permite să pierdem 
nici ore, darmite zile. Termenul 
contractual de predare nu a putut 
fi respectat, dar pînă cel mai tîrziu 
în 22 decembrie blocul va fi pre
dat.

NAGY IOAN — maistru respon
sabil Ia blocul F 5 :

— E adevărat că sîntem cu ceva 
mai în urmă față de blocul J 6 — 
în timp ce la ei se zugrăvește, la 
noi încă se toarnă mozaic — dar 
ne bazăm pe următorul lucru : blo
curile E 8 și D 3 au fost terminate. 

‘’*Toti meseriașii de la ele au fost 
aduși la blocul F 5, Ne putem des
fășura în lanț nu pe scări sau 
etaje, ci pe apartamente

— Să nu fie „lanțul" prea 
strîns, în detrimentul calită
ții, și poate și al ritmului, a- 
dică meseriașii să nu se în
curce unii pe alții ? I

In privința calității, vă poftim a 
mai trece pe la noi pe la jumătatea 
lunii. Cît privește ritmul, nu e 
nici un pericol. Celelalte blocuri pe 
care le-a avut de executat lotul 
nostru, au fost terminate așa că, 
pentru anul acesta, blocul F 6 e 
„capăt de drum". Aici se concen- 

yjrează în mod normal toate forțele 
\ noastre. In condițiile acestea, o lu

nă de zile înseamnă timp suficient 

pentru predarea unui bloc cu 40 de 
apartamente. Deci se va preda.

POPA PETRE — maistru la dru
muri și sistematizări :

— Pentru noi starea timpului аГе 
un cuvînt de spus. Dacă se va men
ține în general ca acum, vom asi
gura accesul la blocuri în condiții 
normale.

— Și dacă timpul se va 
răzgindi, la ce se pot aștep
ta viitorii locatari 1

— Am spus în condiții normale 
pentru noi, căci locatarii oricum, 
vor avea accesul asigurat, indiferent 
dacă noi vom lucra în condiții mai 
ușoare sau mai grele.

— Dar oamenii dvs. sini 
risipiți în cel puțin 5—6 lo
curi. Fărâmițarea aceasta vă 
mai permite să vă organi
zați normal ?

— Deocamdată așa stau lucrurile, 
dar numai cîteva zile pînă ce ter
minăm citeva „rămășițe".

Ing. BORIS GUȚAN — directo
rul grupului de șantiere:

— Șantierul de la Livezeni, ca și 
cel de la Petrila, constituie pentru 
noi un fel de rezervă. Adică : dacă 
nu se va reuși să se termine blocul 
D 2 de la Lupeni și D 3 de la Vul
can, minusul va trebui acoperit de 
Petrila și Livezeni. Dintre acestea 
partea de contribuție cea mai mare 
o va avea șantierul Livezeni. Aten
ția noastră, deci, se îndreaptă în 
primul rînd asupra acestui șantier. 
La Petrila, în cîteva zile planul pe 
acest an va fi îndeplinit, așa că for
țele principale ale șantierului se 
vor îndrepta către blocul F 3 pre
conizat a se preda peste plan, pe 
cînd la Livezeni mai sînt de reali
zat și cele 100 de apartamente din 
planul anului în curs.

— Să înțelegem de aici 

că șantierele Vulcan și Lu
pani nu se bucură de aceeași 
atenție din partea conducerii 
grupului ?

— Nicidecum. Noi am cîntărit po
sibilitățile șantierelor în mod realist. 
La Petrila și Livezeni nu facem decît 
să forțăm puțin timpul mal mult 
decît la Lupeni și Vulcan unde 
sînt șanse, dar mai mici. Nici aces
te șantiere, nu scapă însă, atenției 
noastre.

Deci, pe șantierul Livezeni, opti
mism pe toată linia. încredere în 
forțele proprii, justificată pe de o 
parte de iureșul „de zile mari" 
care a cuprins șantierul, pe de altă 
parte de stadiul actual al lucrărilor 
„chele". In ajutorul afirmației vîn 
fapte aparent dispersate, dar nu 
lipsite de semnificație. „N-avem 
mortar la punctul cutare", „Luați le
gătura cu..." .Neajunsul se rezolvă 
fără vreo altă intervenție. „Am ter
minat cu zidarii în cutare bloc", 
„Să meargă imediat toată brigada 
în cutare loc unde au totul pregătit 
pentru a începe lucrul de urgentă". 

• Șantierul Livezeni are toate șansele să realizeze cele 
540 de apartamente din plan și 60 de apartamente „peste".

• Mecanismul organizatoric, care funcționează „aproape 
perfect", mal are nevoie de unele îmbunătățiri și anume; 
în goana după ritm să nu se neglijeze calitatea executării 
lucrărilor și legat de ea, felul în care sînt aduse și depozi
tate lingă obiect materialele de construcție; lucrările de dru
muri șl sistematizări au nevoie de o organizare mal™ siste
matică, altminteri vor compromite eforturile din alte di
recții.

• Din luna iunie pînă în luna noiembrie nu S-a schim
bat nimic numai starea timpului s-a înrăutățit. Dar ritmul 
ș-a accentuat, Se realizează mult mai mult toamna decît 
vara. Constructorii ar trebui să tragă de aici concluzia că 
numai o bună organizare asigură succesul șl că In același 
tempo trebuie să pornească încă de la prima zi de lucru a 
anului 1066.

L CIOCLEI

E o remarcă întîmplătoare. întrebă
rile se pun aproape telegrafic, răs
punsurile se dau la fel. Nimeni nu 
mai vine a doua oară să solicite a- 
celașl lucru de la maistru, de la șe
ful de lot, de la șeful de șantier. 
„Mecanismul" șantierului funcțio
nează aproape perfect. De ce nu
mai în aceste zile? Dacă același 
mecanism ar funcționa la fel și în 
anul 19Ș6, de multe lucruri ar fl în 
stare constructorii. Dar acest 
„funcționează perfect" nu naște în
doieli 1 Ba da. In iureșul acesta 
nu se mai acordă grija cuvenită 
depozitării materialelor. Betonul, 
mortarul se amestecă uneori cu pă- 
mint, căci s-a „uitat" că nu tre
buie depozitate direct pe pămînt. 
Mozaicul de marmură alb ca lap
tele are printre granule bobite de 
argilă. Aceeași cauză. Efectul? Se 
răsfrînge indirect asupra calității. 
Deci atenție, tovarăși maiștri! Cali
tatea lucrărilor pornește și de la 
calitatea materialului cu care se 
execută. Si poate dirigințli de șan
tier au și ei ceva de spus, chiar de 
la faza de „depozitare" a materia
lului puș în manoperă.

Care sînt concluziile anchetei 
noastre ?

ATITUDINI

mulțumire ale cetățenilor, a- 
flați la rînd în fața tejghelei.

Redăm un fragment din dis
cuții :

— De ce nu ne dați restul f
— Nu mai mă deranjați a- 

tîta cu restul vostru. Ce, pier
deți o avere dacă lăsați aici 
25 sau 50 de bani ?

— ?/?
Cînd ne-a venit riadul, ni 

s-a întîmplat la fel cu restul. 
Așa că ne-am putut face o 
idee clară în ce ape se scaldă 
acest vlnzător. Cu obrăznicia 
și tupeul nerușinat ce-1 carac
terizează, el uită ce e cinstea 
șl buna cuviință, uită că e lu
crător în comerțul socialist șl 
Iși permite să „ciupească" din 
buzunarele cumpărătorilor. Nu 
zice nimeni că pierde o avere 
lăsind vînzătorului restul de 
cîțîva bănuți, dar aci e vorba 
de altceva. De ce să fie cum
părătorii — eare-și elștigă ba
nii prin muncă cinstită — o 
sursă de cîștlg pentru un om 
certat cu cele mai elementnre 
cerințe ale comportării lucră
torilor din comerț ? Condu
cerea O.L.F. trebuie să reflec
teze cu toată seriozitatea asu
pra acestui lucru.

S. VASILESCU

Cititori!
О lectură plăcută șl folositoare 

vă oferă publicațiile: Gazete Ute* 
tară, Viața românească, Secolul 20. 
Luceafărul, Tribuna, lațul literar, 
Steaua, Orizont, Neue literatur.

Vă asigurați primirea neîntrerup
tă a publicației preferate aboolo- 
du-vă pe termene lungi — в el 12 
luni.
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Lucrările Conferinței F.A.O.
de la Roma
Adoptarea rezoluției inițiate de delegația României

Cea de-a 5-a aniversare a F. N. E.
din Vietnamul de sud
— Comunicatul Prezidiului C.C. al F. N. E. —

ROMA 3 Corespondentul Ager
pres, Ion Mărgineanu, transmite:

In comisia I a Conferinței F.A.O., 
care discută situația și perspecti- 
vele producției agricole și alimen
tare în lume, delegația română a 
inițiat o rezoluție intitulată „20 de 
ani de activitate F.A.O."

Rezoluția României subliniază în 
preambulul său necesitatea de a se 
continua și intensifica eforturile 
pentru dezvoltarea economică pe 
plan mondial, arătînd că F.A.O. a 
adus o contribuție utilă la întări
rea cooperării internaționale în do
meniul economiei agrare și ex
primă speranța că organizația va 
continua să susțină eforturile pe 
care le fac țările angajate într-un 
proces de dezvoltare economică și 
socială. Rezoluția cere directorului 
general al F.A.O. să întreprindă un 
studiu de sinteză asupra contribu
ției F.A.O în cele două decenii de 
activitate și să sublinieze sarcinile

Lansarea stației automate 
„Luna-8“

MOSCOVA 3 (Agerpres).
La 3 decembrie, in Uniunea So

vietică a fost lansată stația automa
tă „Luna-8". Agenția TASS tran
smite că principala ei destinație o 
constituie punerea la punct a unui 
sistem de aselenizare lină și efec
tuarea cercetărilor științifice. Sta
ția cîntărește 1 552 kg.

Stația automată precedentă — 
„Luna-7“ — a fost lansată la 4 
octombrie a.c. In timp ce ea se 
apropia de Lună, s-au efectuat ma
joritatea operațiilor necesare asele
nizării line. Totuși, unele operații 
nu au fost îndeplinite și necesită o 
precizare suplimentară. In cursul 
zborului stației „Luna-7" s-au ob
ținut vaste materiale concrete pen
tru continuarea lucrărilor

La bordul stației „Luna-8" a fost 
Instalată apartura științifică, tele- 
metrică și altă aparatură de măsu
rători care se conectează în mod 
automat, în conformitate cu pro
gramul zborului, precum și pe ba
za comenzilor recepționate de pe 
Pămînt.

Rezultatele preliminare ale pre
lucrării măsurătorilor arată că sta-

- ,ț ‘

Din nou înfrerupere 
de curenf in SILA.

NEW YORK 3 (Agerpres).
O nouă întrerupere a curentului 

electric, asemănătoare celei care a 
avuț loc cu cîteva săptămîni în 
urmă în nordul Statelor Unite, s-a 
produs joi seara în statele Texas 
și New Mexico, afect înd în același 
timp și orașele mexicane din apro
pierea frontierei cu S.U.A. Timp 
de dguă ore, peste 1 000 000 de per
soane au rămas în întuneric. De 
asemenea, s-a întrerupt electrici
tatea la bazele militare americane 
— de la Biggs și de la Fort Bliss. 
Compania de electricitate din El 
Paso a anunțat că o defecțiune de 
la centrala din Newman ar fi de
clanșat întreruperea. Președintele 
Johnson a ordonat deschiderea u- 
nei anchete asupra cauzelor pre
cise ale întreruperii pe motiv că a- 
ceasța a afectat „două baze mili
tare vitale" pentru Statele Unite. 
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mari care stau în fața organiza
ției.

Pe marginea proiectului de rezo
luție prezentat de reprezentantul 
român Iacob Ionașcu au luat cu- 
vîntul delegații R. P. Polone, Ita
liei, Austriei, Mexicului, Indiei, 
R.S.F. Iugoslavia, Franței, Pakista
nului și alții. Vorbitorii au spriji
nit prevederile înscrise în proiectul 
de rezoluție. In cursul discuțiilor, 
dr. B. R. Sen, directorul general al 
F.A.O., a relevat importanța ini
țiativei României în momentul în 
care F.A.O. intră într-o nouă eta
pă de activitate în cel de-al trei
lea deceniu.

Pusă la vot, rezoluția a fost a- 
doptată în unanimitate.

La propunerea președintelui co
misiei I, un reprezentant al Româ
niei a fost ales în. Comisia pentru 
redactarea raportului de sinteză cu 
privire la activitatea și experiența 
F.A.O în cei 20 de ani de acti
vitate.

ția se deplasează pe o traiectorie 
apropiată de cea stabilită prin cal
cul.

întreaga aparatură de pe bordul 
stației funcționează normal. Un com
plex special terestru de măsurători 
efectuează urmărirea zborului. Toa
te informațiile recepționate sînt 
prelucrate la Centrul de coordona
re și' calcul.*""

La 3 decembrie 1965, ora 18 (ora 
Moscovei], ora 17 (ora Bucureștiu- 
lui), stația „Luna-8" s-a aflat la o 
distantă de 45 670 km de Pămînl 
deasupra punctului suprafeței teres
tre avînd coordonatele 41 grade 19 
minute latitudine nordică și 83 
grade. 21 minute longitudine estică.

IMPLICAȚIILE 
CRIZEI RHODESIENE
Noile măsuri anunțate de guver

nul britanic -— o serie de sancțiuni 
economice suplimentare față de 
Rhodesia cit și oferta de a tri
mite unități de avioane militare in 
Zambia — sînt pe larg comentate 
în presa britanică de joi, impre
sia dominantă fiind aceea că de 
iapt se urmărește menținerea liniei 
moderate și prudente. Deși in urma 
acestor măsuri importul de mărfuri 
rhodesiene este lovit acum în pro
porție de 95 la sută, iar restricți
ile transferării de valută britanică 
în Rhodesia au fost mult extinse, 
sînt semnalate totuși unele îndoieli 
asupra eficacității lor. Ziarul „Fi
nancial Times" apreciază că „es
te improbabil ca noile sancțiuni e- 
conomice să producă efecte înain
te de cîteva luni".

O parte a presei se arată sur
prinsă de faptul că embargoul a- 
supra petrolului nu figurează prin
tre măsurile anunțate, cu toate că 
Marea Britanie a votat în favoa
rea rezoluției O.N.U. în această 
problemă.'

In ce privește eventualitatea tri
miterii de forțe militare britanice 
în Zambia, tratativele cu președin
tele Kaunda, duse de ministrul en
glez pentru problemele Common- 
wealth-ului, Bottomley, nu au dat 
încă rezultate. Punctul de vedere 
oficial la Londra este că prezența

HANOI 3 (Agerpres).
Prezidiul C.C. al Frontului națio

nal de eliberare din Vietnamul de 
sud a dat publicității, prin inter
mediul agenției de presă „Elibe
rarea" un comunicat cu prilejul 
împlinirii la 20 decembrie a 5 ani 
de la crearea sa.

Cea de-a 5-a aniversare a fron
tului, se spune în comunicat, are 
loc anul acesta în condițiile cînd 
întregul popor sud-vietnamez , și 
forțele de eliberare națională au în
registrat succese deosebite în do
meniile politic, militar și diploma 
tic. Armata de eliberare a dobîn 
dit. victorii împotriva trupelor gu
vernamentale și americane. Pentru 
a-și salva situația, anul acesta Sta
tele Unite au început să introducă 
masiv trupe americane în Vietnam 
și să recurgă la cele mai sălbatice 
metode de luptă și de masacrare a 
populației. Ei au crezut, relevă co
municatul,- că, cei aproape 200 000 
soldați americani, plus 600 000 de

Ziarul „Pravda" desore semnificația 
instaurării ordinei „eficiente" în Congo

MOSCOVA 3 (Agerpres).
Este absolut evident că sub pre

textul instaurării unei ordini „efi
ciente" reacțiunea congoleză și-a 
creat un instrument pentru înăbu
șirea oricărei nemulțumiri în țară 
și pentru a se răfui cu patrioții. 
scrie ziarul ..Pravda" referindu-sc 
la'primele acțiuni ale guvernuh’i 
congelez din Leopoldville. încă de 
la prima ședință a noului cabinet, 
arată articciiui, a ieșit în evidență 
principala orientare politică a nou
lui guvern, format după recenta 
lovitură de stat condusă de gene
ralul Mob tu. Principala problemă 
examinată în cadrul ședinței a 
fost așamumita problemă a „paci
ficării tării". S-a hotărît ca gene- 

acestor trupe în Zambia ar trebui 
să aibă un caracter exclusiv defen
siv, pentru a preveni doar even
tualitatea intreruperii furnizării de 
energie electrică de la Hidrocen
trala de ia Kariba, necesar pentru 
industria . cuprului din Zambia, sau 
în cazul unei agresiuni sud-rhode-

COMENTARIUL ZILEI
siene. Pe de altă parte, guvernul 
Zambiei cere ca aceste forțe brita
nice să fie folosite pentru a pre
lua direct controlul asupra hidro
centralei aflate la frontiera cu 
Rhodesia, lucru cu care Marea 
Britanie nu s-a declarat de acord.

Analizînd situația creată, unii co
mentatori sînt de părere că atitu
dinea britanică ar urmări de fapt 
două obiective: în primul rină, 
protejarea așa numitei „centuri a 
cuprului" care furnizează Angliei 
mări cantități din acest metal și, în 
al doilea tind, evitarea eventualei 
prezențe a unor trupe din alte 
țări africane în Zambia.

Unul din aspectele cele mai co
mentate este în momentul de față 
conferința statelor africane care 
și-a Început lucrările vineri la Ad
dis Abeba șl care ar putea adopta 

soldați guvernamentali vor putea 
schimba cursul războiului și vor 
clinti hotărîrea armatei și poporu
lui sud-vietnamez de a-și dobîndi 
independenta. Armata de eliberare 
a înregistrat victorii răsunătoare 
cum ar fi cele de la Piei Me, Da 
Nan, Soc Trang și alte localități, 
dușmanul suferind în repetate rîn- 
duri înfrîngeri după înfrîngeri. Rea
litatea din Vietnamul de sud, se 
subliniază în comunicat, a arătat 
că trimiterea de către Statele Uni
te a unor efective militare din ce 
în ce mai mari nu poate influența 
cursul războiului pentru cîștigarea 
căruia poporul sud-vietnamez este 
hotărît să-și dea chiar și viața.

Cu prilejul împlinirii a 5 ani de 
la crearea Frontului Național de 
eliberare. Comitetul Central și toa
te organizațiile vor analiza situația 
și sarcinile ce stau în fața poporu
lui intensificînd lupta pentru înfrîn- 
gerea dușmanului.

ralul Mobutu să „preia direct con
trolul asupra securității". In acest 
fel, subliniază ziarul, Mobutu a 
concentrat deja în mîinile sale pos
turile de președinte, de ministru al 
apărării naționale și securitatea.

Pe de altă parte, Moise Chombe 
a declarat că partidul său „Cona- 
co" sprijină pe deplin pe noul pre
ședinte, dar nu a renunțat în în
tregime la intenția de a se reîn
toarce la putere. Referindu-se la 
surse din Leopoldville, ziarul Prav
da arată că Chombe face demersuri 
pentru a obține portofoliul de mi
nistru al afacerilor externe. „Toa
te aceste mașinații ale colonialiști
lor și a acolițiilor lor aduc Con- 
goului noi și grele încercări", con
chide ziarul.

hotărîrea de a întreprinde acțiuni 
comune față de Rhodesia. In le
gătură cu aceasta ziarul „Times" 
emile următoarea ipoteză : „Harold 
Wilson și cabinetul său au de făcut 
față gravei posibilități ca presiunile 
asupra președintelui Kaunda să 
fie atit de puternice incit oierta 
britanică ar putea fi respinsă, iar 
alte oferite din partea statelor din 
Organizația Unității Africane să fie 
acceptate".

Se pare că toate aceste măsuri 
nu numai că nu stingheresc prea 
mult regimul rasist din Rhodesia de 
sud, dar într-o oarecare privință 
îl pun chiar la adăpost. Cu atît 
mai mult cu cit, după cum apre
ciază majoritatea ziarelor, „guver
nul lui Smith are toate motivele 
să evite deocamdată Întreruperea 
energiei electrice de Ia Kariba, 
deoarece acest lucru ar constitui in
tr-adevăr, o formă de sinucidere" 
(Times).

Ultimele știri anunță că după toa
te probabilitățile președintele 
Kaunda nu va lua o hotărîre finală 
în ce privește forțele militare bri
tanice înainte de a afla ce a ho
tărît conferința statelor africane de 
la Addis Abeba.

LI VIU RODESCU 
Corespondentul Agerpres 

la Londra
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PE SCURT
ф PEKIN. — La 2 decembrie, 

Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a vizitat Ex
poziția industrială franceză de la 
Pekin. Ulterior, el l-a primit pe 
ambasadorul francez Lucien Paye, 
însărcinatul guvernului francez cu 
organizarea expoziției, pe Andre 
Grandpierre, președintele Centru
lui național francez pentru co
merțul exterior și membri din con
ducerea expoziției.

ф OTTAWA. — Liderul opozi- ' 
ției din Canada, John Diefenba.ț 
ker, a ținut o conferință de prăsă. 
Potrivit agenției United Press In
ternational, el „a cerut încetarea 
imediată a atacurilor aeriene ame
ricane în Vietnam", precum și o 
explicație, „completă și sinceră" în 
problemele legate de acest răzkjfc 

1
♦ ANKARA. — După 

63 de tururi de scru
tin, care au durat 32 de 
zile. Senatul turc a ales cu 
93 de voturi, contra 62, pe 
Ibrahim Sevki în funcția de 
președinte al Senatului.

Potrivit funcției pe care o 
deține, președintele Senatu
lui este cea de-a doua per
sonalitate ca importanță du
pă președintele republicii, 
Cemal Gursel.

ф LUXEMBURG. — „Producția 
de minereu de fier în țările mem
bre ale Comunității Europene a 
cărbunelui și oțelului continuă ine
vitabil curba sa în scădere", scrie 
agenția France Presse, precizînd 
că pentru primele zece luni ale 
anului curent scăderea producției 
a fost de 3,1 la sută.

ф NEW YORK. — Intr-un spi
tal din orașul Salt Lake City au 
fost internați nouă copii care su
feră de tulburări ale glandei tiroi
de, provocate, probabil, de expe
riențele nucleare ce au avut loc 
în Nevada în anul 1950. Copiii 
sînt originari dintr-o regiune din 
sud-vestul statului Utah, care» 
mărginește cu Nevada.

Dr. Carlyle Thompson, directorul 
serviciilor • de sănătate din statul 
Utah, a declarat că experiențele 
preliminare au indicat faptul că 
aceste tulburări au fost provocate i 
de radiațiile atomice ce s-au răs- 
pîndit în aer

ф OTTAWA. — Agen
ția D.P.A. anunță că un 
grup de militari ai Bundes- 
wehrului vest-german expe
rimentează în prezent în 
provincia Manitoba din Ca
nada cîteva tipuri noi de ar
me. Prezența militarilor vest- 
germani in Canada a creat 
în rîndul populației o pu
ternică nemulțumire. Consi
liul păcii din Manitoba a 
publicat o declarație în care 
protestează împotriva pre
zenței militarilor vest-ger- 
mani in Canada.

ф ATENA. — Amiralul ameri
can Charles Griffin, comandantul 
șef al forțelor N.A.T.O. din Euro
pa de Sud, care se află într-o 
vizită oficială la Atena, a avut joi 
întrevederi succesive cu primul 
ministru grec, Stephanopoulos, cu 
ministrul apărării, Stavros Costo- 
poulos, precum și cu o serie de 
șefi de stat major ai armatei 
grecești.

♦ LOS ANGELES. — Un tribu
nal din Los Angeles a condamnat 
pe Robert Lawrence, în vîrstă de 
21 de ani, la 3 ani închisoare, pen
tru că a refuzat că se înroleze în 
armată pentru a pleca in Vietna- , 
mul de sud. Lawrence, fost stu
dent la colegiul de stat din San 
Francisco, a și început să-și ispă
șească pedeapsa.
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