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Din activitatea forestierilor
Lemn peste pian

Zilele frumoase de primăvară au 
permis forestierilor din Valea Jiu
lui să înregistreze succese de sea
mă pe cajea îndeplinirii sarciniloi 
de plan și a angajamentelor de în
trecere pe 1963. Astfel, în perioa
da 1—12 martie a.c. la unele sor
timente s-au obținut depășiri d 
plan de 50 - 200 la sută în compa
rație cu realizările din aceeași pe
rioadă a lunii trecute. In fruntea 
întrecerii socialiste se situează sec
torul forestier Roșia, exploatările 
Polatiște și Intre Jiuri.

Noi utilaje 
în exploatări

ln fiecare trimestru, sectoare., 
forestiere din Valea Jiului sînt 
datate cu noi utilaje, fapt ce con
tribuie la creșterea productivității 
muncii și reducerea efortului fizic 
al forestierilor. Recent, I.F. Petro- 
șapi a fost dotată cu doilă încăr
cătoare mecanic? care vor fi ins- 
taiifte în depozitele finale Petro
șani și Vulcan, precum și cu două 
fupiculare Wissen. Unul dintre fu- 
niculare va fi montat în exploata
rea Polatiște, iar cel de-al doilea 
este în curs de instalare la exploa
tarea Gîrbovul. Brigada maistru
lui de funicular Roba Dumitru s-a 
angăjat să termine lucrările de 
mpntșre â funicularului pînă la
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Brigăzile 
randamentelor mari
.Minerii sectorului IV de la Ani- 

noăsa se străduiesc ca pe seama 
creșterii productivității nftmcii în 
^bataj sa dea cît mai mult căr- 

-фгпе. Majoritatea brigăzilor, a- 
vmd asigurate condiții optime de 
muncă, obțin randamente cu mult 
mai mari decît cele prevăzute. Așa 
de pildă, brigăzile de mineri con
duse de Stan Gheorghe, Janc Vic
tor, David Ioan și Șteț Petru mun
cesc cu randamente medii de peste 
6.4 tone de cărbune pe post, ran
damente ce depășesc pe cele pla 
nificate cu 0,8—1,15 tone de căr
bune Pe baza randamentelor mari 
aceste brigăzi au extras în peri
oada 1 — 14 martie între 50—170 
tone de cărbune peste plan. Pe 
sector plusul de producție în pe
rioada 1—14 martie a crescut Ia 
461 tone de cărbune.

data de 15 martie. Stadiul avansai 
al lucrărilor, precum și buna or
ganizare a nruncii in brigadă sînt 
garanția respectării angajamentului 
luat de maistrul comunist Roba 
Dumitru.

Zilele trecute, întreprinderea fo
restieră Petroșani a primit un com- 
presor-cilindru pe care îl va folosi 
Ia întreținerea drumurilor forestie
re. Valoarea utilajelor primite în 
primele două luni ale anului însu
mează aproape ;200 000 lei. Pînă la 
finele anului întreprinderea va fi 
înzestrată cir ’ încă 30 fierăstraie 
„Drujba", 6. Xujjiculare Wissen, un 
funicular Mîneciu, două încărcătoa
re mecanice precum și alte utila
je moderne în valoare totală de 
654 800 lei.

Curs de ridicare 
a calificării

veni în ajutorul fores-
1.Й. Petroșani a luat

Pentn a 
tierilor, la 
ființă un juts ’ de ridicare a cali
ficării profesionale la care partici
pă 58 mecanici de fierăstraie, sor- 
tatori, expeditori, și alte categorii 
de , lucrători. Prima lecție a fost 
predată de tov. ing. Iliescu Iosif 
care a vorbit despre exploatarea și 
folosirea rațională a fierăstraiclor 
mecanice, a funicularelor și trac
toarelor forestiere. Tovarășul Ilies
cu a mai, arătat cu acest prilej o 
nouă metodă de ascuție a lanțuri
lor la fierăstraiele „Drujba". Utili 
zînd" dispozitivul confecționat în a- 
cest scop, -ascuțirea unui lanț se 
face- în mai puțin de 15 minute.
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Citiți în pagina iV-a:
• Impresiile a doi oameni de - cultură japonezi despre țara 

noastră.
• Nota guvernului U.R.SJS. adresată guvernului S.UA
• Pentru dezvoltarea nestingherită a comerțului internațional.
• Miting comemorativ la mormîntul lui Karl Marx din Londra.
• Minerii englezi sînt solidari cu minerii greviști din Franța.
• Somalia a rupt relațiile diplomatice cu Anglia.

Brigada condusă de Kovacs Colo man din sectorul IV’al minei Petrila 
este apreciată pentru rezultatele pe care le obține în procesul de pro
ducție, pentru calitatea lucrărilor pe care Ie execută la protejarea 
stratului 3.

IN CLIȘEU: Brigadierul Kovacs Coldman. :
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Străbătînd Secțiile Uzinei de re

parat utilaj -minier din Pstroșani 
îți dai seama de entuziasmul cu 
care turnătorii, 'str-ungârii, - frezorii, 
lăcătușii muncesc pentru îndepli
nirea sarcinilor și angajamentelor

Deschiderea expoziției 
„Revoluția cubartă în

Sub auspiciile In
stitutului Romîn pen
tru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea și cu 
sprijinul Comitetului 
orășenesc pentru cul
tură și artă, ieri du- 
pă-amiază, în holul 
Teatrului de stat Pe
troșani a avut loc 
deschiderea festivă a 
expoziției 
cubană 
Ea 
luat 
de 
tori 
și instituții, muncitori 
fruntași în producție 
studenți cubanezi ca
re studiază Іа I.M.P..

i „Revoluția 
in 'imagini" 

deschidere au 
parte activiști 

partid, conducă- 
de întreprinderi

ai muncii din orașul 
Petroșani.

Festivitatea a dost 
deschisă de către to
varășul Negrut Cle
ment, secretar al Co 
mitetului orășenesc 
de partid Petroșani, 
iar despre importan
ta acestei expoziții a 
vorbit tov. prof. ing. 
KovaCs Ștefan, recto
rul I.M.P. și studen
tul cubanez : Victori'» 
Almenares.

In cuvîntul său tov 
Kovacs Ștefan a ară
tat : Expoziția „Revo
luția cubănă în ima
gini" pe care avem 
plăcerea s-o deschi
dem astăzi în orașul

ca

imagini"
nostru, se înscrie 
un eveniment ■ însem
nat în șirțil manifes
tărilor organizate în 
R.P.R. pe linia cu
noașterii luptei eroi
cului ■ popor cuban 
pentru libertatea pa
triei și 
unei vieți 
liste.

După

construirea 
noi, socia-

răsturnarea 
dominației ■ monopo
lurilor' nord-amerîca- 
ne și a reprezentan
tului lor, dictatorul 
Batista, ; poporul Cu
ban a pășit s: ’ con
ducerea guvernului

(Continuare 
în pag. '3-a)

IN CLIȘEU: O imagine de la expoziție.

— [овііооа imhBnâtăîiie
asumate în întrecerea pe acest an. 

, — Exploatările noastre miniere, 
in continuă dezvoltare, au nevoie 

• de utilaje1 și pi4se de cea mai bună 
calitate. Avem deci- datoria să eli
minăm cît mai mult rebuturile. Să 

muncim în așa • fel ca pe poarta 
uzinei noastre--să iasă munai pro
duse de -bună calitate -fepunba 
la o recentă consfătuire de producție 
tov. Farkaș Emeric, director 
U.R.U.M. Petroșani.

Muncitorii țin la prestigiul uzi
nei și muncesc stăruitor pentru în
tărirea lui. In centrul preocupărilor 
lor stă continua ‘ îmbunătățire a ca
lității utilajelor și a pieselor de 
schimb livrate exploatărilor minie
re din Valea Jiului. Rezultatei® ob
ținute în această 
îmbucurătoare. ‘ In 
luni ale 
din oțel 
rebuturi a 
Sută, ceea

; direcție, sînt 
primele 2 
la piesele 

ffrocentUl de
anului,

!turnat
fost redus cu 1,40 la 

ce reprezintă o econo
mie de peste 12 000' lei., De aseme
nea, la piesele din fontă rebutu
rile au fost 'reduse cu 1,84 'la' sută 
față de norma admisă. S-a .îmbu

nătățit ' simțitor' și calitatea stîlpi- 
lor de abataj, a pieselor din me
tale colorate etc.

In sprijinul ' eforturilor . muncito
rilor de aici pe.ntru îmbunătățirea 
calității produselor au venit și u- 
ne.le măsuri tehijico-organizatorice 
traduse în viață. Astfel, s-ș ■ us 
la piinît executarea tehnologică a 
stîlpilor ds abataj, prin confecțio
narea de dispozitive de asamblare. 
Toată documentația tehnică venită 
din afară este verificată de tehno
logul șef al uzinei înainte, ca , uti
lajul respectiv să intre în fabri
cație. In acest fel s-a eliminat și 
se elimină unele nepotriviri la ope
rațiile de asamblare.

In secția turnătorie se aplică pe 
scară -largă metoda de turnare în

Sector fruntaș pe mină
Intre sectoarele minei Vulcan se 

desfășoară o vie întrecere socialis
tă. In fruntea acestei întreceri se 
afla minerii sectorului IV. Mun
cind cu un randament de 2,09 tone 
de cărbune pe post, ei au extras 
pest? planul de producție, în pe
rioada 1—14 martie, 1 873 tone de 
cărbune de bună calitate. Cele 
mai frumoase realizări, le-a obținut 
brigada de mineri condusă de Ru- 
su Gheorghe. Această brigadă și-a 
depășit sarcinile de plan cu peste 
700 tone de cărbune.
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Rezultate bune 
în munca cu cartea
La biblioteca centrală a sindi

catelor din Petroșani se desfășoa 
ră o bogată activitate în munca 
cu cartea.

In acest an au fost organizate 
45 de acțiuni între care seri li
terare, recenzii, dimineți de bas
me, consfătuiri cu cititorii și al
tele Ia care au participat aproape 
2 000 de iubitori ai cărții.

In fișele bibliotecii au fost în
scriși în acest an 860 de cititori 
care au împrumutat aproape 5000 
de diferite cărți.
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coji de bachelită a pieselor de di
mensiuni mici, metodă care a dat 
rezultate .. reducîndu-se procentul 
dp rebuturi la aceste sortimente cu 
peste 60 Ia sută. Aspectul exterior 
al pieselor turnate s-a îmbunătățit 
mult și s-au redus operațiile de 
prelucrare, mecanică..

înainte vreme roțile dințate pen
tru locomotivele de mină se exe
cutau din oțel turnat. obișnuit. A- 
ceasta ducea la uzura timpurie a 
roților de locomotive. In prezent 

turnarea lor se 'face din oțeluri a- 
liate cu elemente din utilaj? ne
deficitare și care, tratate termic în 

mod corespunzător, prelungește du
rata de funcționare a roților din
țate de 2—3 ori.

Maiștrii din secțiile uzinei ’ au 
fost îndrumați să se ocupe de mun
citorii cu o calificare mai slabă a- 
juțîndu-i să-și ridice calificarea
profesională, să dea produse .de bu
nă calitate. De asemenea, în ca
drul serviciului' C.T.C. au fost nu

miți oameni cu o
rioară și spirit de 
de sarcinile ce le
controlului calității 
nei.

Colectivul de 'la
mîhdrește cu muncitori ca Pavel 
Mircea, Butaru Ștefan, Aiienei Pe
tru, Gherasim Constantini, Scurtu 
Gheorghe, Radu Saveta, Severin 
Nicolae, Arcuș loan, Atitinei Nico- 
lae și alții care sînt în fruntea 
întrecerii pentru continua îmbună
tățire a calității produselor.

Cu experiența dobîndită pînă a- 
cum, precum și prin folosirea de 
noi procedee de lucru, colectivul 

de la U.R.U.M.P. va putea să îm
bunătățească continuu calitatea 
produselor ridicînd astfel și mai 
mult prestigiul uzinei.

calificare supe- 
răspundere 
revin pe 
produselor

U.R.U.M.P.

față 
linia 
uzi-

se

C. MATEESCU
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PE ȘANTIERUL LUPENI
Blocul E 2 așteaptă 

recepția. Zilele aces
tea, constructorii de 
la Lnpeni; au obținut 
un nou succes în 
muncă; ei au termi
nat complet finisajele 
unui nou bloc — E 2 
— avînd 30 de apar
tamente. Acum, blo
cul este închis, aș- 
teptîndu-se comisia 
de recepție...

A : doua centrală 
termică. De curînd, 
pe lptul Braia s-a 
pus ]n Construcție a 
doua centrală termi
că. Prin ea se va a. 
sigura încălzirea unor 
blocuri cuprinzînd 571 
apartamente noi care 
vor fi date în folo
sință anul acesta.

Noul cinematograf. 
Cgoalrucțla noului

grup de clădiri care 
va adăposti un cine
matograf cu 500 lo
curi, un complex co
mercial etc., înain
tează cu repeziciune. 
In prezent se ridică 
zidurile parterului, iar 
dulgherii confecțio
nează cofrajele podi- 
nei înclinate și sce
nei spațioase.

S.UA
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pedepsește", 
să aștepte, 

de ambele 
intersecției

Savanțit vor să străpungă cras- < 
ta terestră pentru a descifra e- j 
nigmele scoarței, descoperind și c 
pnnind în valoare bogățiile mi- S 
nerale pe care le conține, îndeo- ) 
sebi a petrolului, aurului și me- \ 
talelor rare, utillzind și energia > 
termică a pămintului, o nouă c 
sursă de energie practic inepui- \ 
zabilă. ?

Grandioasele lucrări de foraje ( 
superadinci de 12—18 km., vor ; 
da noi date privind istoria Pă- ( 
mlntului In trecutele ere geolo- \ 
gice datorită studiului fosilelor ' 
animale și vegetale. /

Astfel, se va putea stabili de 
ce unele părți ale scoarței teres
tre se ridică, altele se scufundă, 
cauzele care provoacă cutremu- 
rile de pămînt, din ce strate pro
vin lavele, dacă continentele se 
deplasează imperceptibil sau sînt 
imobile, probleme ce prezintă un 
mare interes teoretic și practic.

Se presupune că sub zăcămin
tele de fler de la Kursk se gă
sește aur fn cantități mari pre
cum și elementele metalelor 
rare folosite curent fn construc
ția aparatajulul de aviație, fn 
siderurgie, în navigația cosmi
că etc.

Folosirea energiei 
forajele superadfnci 
apelor termale cu o 
de peste 200 grade 
energie electrică, să

I orașele și legumele in sere, 
ajutorul apelor termale se

; putea ameliora și transforma 
I matul nordic.
' Astfel, riurlle siberiene nor- 
, dice acoperite iarna de ghețuri, 
1 vor putea fi făcute navigabile, 

schimbind marea cale maritimă 
a Nordului. Noile foraje super- 

1 adinei se vor executa în Azer
baidjan, Carelia, unde sînt cele 
mai vechi roci 
ral, in Siberia 
rile.

Superforajele 
rile vor atinge 
sedimentare ale scoarței aflate 
pfnă la adîndml de 15 km., ci șl 
mantaua superioară crustei
Pămintului.

$

Agent de circulație-cibernetic 
pe o stradă din Leningrad

S-au împlinit zilele 
trecute nouă luni de 
cind la intersecția 
dintre bulevardul Cer- 
nlșevski și strada 
Ceaikovski din Lenin
grad funcționează fă
ră Întrerupere un a- 
gent de circulație... 
cibernetic.

Cu o mină autori
tară, Insă Invizibilă, 
el reține afluxul de 
pietoni, dind Intlle
tate unei mașini sa
nitare sau a servi 
ciulul de pompieri.

Pe o distanță de 
70 m., pe cele patru 
laturi ale intersecției 
celor două mari ar
tere din Leningrad, 
sub asfalt a fost in
stalată o buclă me 
taiică izolată, pusă in 
legătură cu lirele u- 
nui dispozitiv de cal
cul șl care servește 
drept emițător. De 
Îndată ce o mașină 
trece deasupra buclei, 
in dispozitiv se pri
mește un semnal

o informație. „Agen
tul de circulație" ia 
repede hotărirea ne
cesară și tndrumează 
vehiculele, țlntnd sea
ma ca acestea să ră- 
mină Ia intersecție cît 
mai puțin posibil. El 
acordă intlletate ma
șinilor spitalelor de 
urgență sau ale pom
pierilor. Sub carose
ria acestora este fi
xată o ramă dintr-o 
strmă obișnuită de 
izolare. Apropilndu- 
se de intersecție, șo
ferul mașinii respec
tive conectează 
rentul in ramă 
cînd aceasta se 
exact In dreptul 
del de sub
dispozitivul primește 
un semnal șl mașinii 
i se dă cale liberă 
în afară de rînd. Dar 
dacă un șofer, trecfnd 
de buclă, nn a ținut 
seama de semnalul 
verde și s-a oprit in 
dreptul semaforului 
sau a tras pe partea

cu- 
»1 

află 
bu-

asfalt,

stingă a drumului, o- 
colind bucla, dispozi
tivul „II 
făcindu-1

Cînd 
părți ale 
s-a adunat un număr 
egal de mașini, „a- 
gentul de circulație" 
cibernetic dă inttieta- 
te arterei principale. 
Dispozitivul este re
glat pentru o anu
mită viteză și dacă 
noaptea o mașină în
cearcă s-o depășească, 
ea este oprită.

In cele nouă luni 
de cind a fost insta
lat, „agentul de cir
culație" cibernetic a 
funcționat cu o pre
cizie ireproșabilă. Cal
culele arată că opri
rile autovehiculelor 
ia Intersecție s-au re
dus de patru ori. Au 
scăzut considerabil și 
cazurile de Încălcare 
a regulilor de . circu
lație. Nu s-au înregis
trat nici accidente. 1
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Munca la secția epurare chimică de Ia termocentrala 
cere multă atenție și pricepere. După cum se vede și din clișeu, 
privirea inginerei Grrwescu Teodora e ațintită pe aparate. E și nece
sar, nu î
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Ii cheamă Buhai Vasile. A venit 

Ja mina Urlcani în toamna anului 
trecut. A venit de la E. M. 
Lupeni și, așa cum a afirmat la 
angajare, avea intenfia Să mun
cească cu tragere de inimă ca mi-

Paroșenl

Q

CLI T-O
■UU1-ner, ca să i se vadă roadele 

cii sale.
Curind insă s-a dovedit că Bu

hai nici cînd n-a nutrit ostiei de 
ginduri.

Repartizat la sectorul I, brigada 
minerului Burtea Niță l-o primit 
eu drag în rinduriie sale. Mineri
lor insă nu le plac chiulangii. Și 
cum Buhai s-a dovedit un neîntre
cut chiulangiu, a tost scos din bri
gadă. Și Buhai a fost trecut să lu
creze intr-o altă brigadă fruntașă, 
ia Teodorescu Stancu. Foarte curind 
și aici și-a dovedit „vrednicia".

— В leneș șl indisciplina!. Ne 
mănincă iondul de salariu degea
ba — au obiectat membrii brigăzii, 
cerind conducerii sectorului să-1 ia 
de la ei.

Prim-maistru miner Matej Ale
xandru și-a propus să stea de -vpr- 
bă cu el, să-l lămurească.

— I-a lasă-mă in pace 
reteză de la început Buhai.

Intre timp minerul Buhai Vasile 
a schimbat citeva locuri de mun
că. Ba a început să și lipsească de 

a sfeclit-o.
nu-1 mai vrea 

incorigibil și 
minei Uricani

Revista americană „Parade
blică un articol în care se arata 
că, la fiecare trei minute, un a- 

■ roerican -încearcă să se sinucidă.
25000 de candidați la un a seme- 
nea gen de moarte reușesc în fie
care an în tentativa lor.

fost arestat pentru 
a plasa bani falsi, 

nimic neobișnuit. Au existat nu
meroase cazuri cind cei puși să 
apere ordinea 
s-au dovedit a 
teresantă este 
care a dat-o 
membru al partidului democrat. 
„Banii mi-au fost trimiși ca o con
tribuție la fondul meu electoral 
cînd m-am prezentat în alegeri 
(In S.U.A. funcția de șerif este e 
lectivă — N. R.). Probabil că mi 
1-a trimis vreun ticălos de repu
blican care a vrut să mă piardă", 
a spus el. Nu se știe încă dacă 
originala „explicație" 
ceptată.

încercarea 
Pînă aici

unui vas de pescuit anco- 
portul Triest și a Început 

nemiluita peștii pe 
de pe vas îi adu- 
Pentru a i se tăia...

termice din 
va permite 
temperatură 
să producă 
încălzească 

Cu 
va 
cll-

☆

publică în S.U.A 
fi niște pungași. In- 
însă explicația pe 

Sutton, care este

puntea 
rat în 
să înghită cu 
care marinarii 
ftaseră în lăzi,
pofta de mincare a fost nevoie de 
nu mai puțin de 13 gloanțe. In 
stomacul delfinului au fost găsiți 
pe lingă peștii înghlțiți numeroase 
cîrlige de pescuit cu fire de nylon 
cu tot.
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de granit, in U- 
și insulele Ku-

din 
nu

Insulele Ku- 
numai rocile

timp, pe șoseaua na- 
din Suedia, numărul 

de automobil creseu-

In ultimul 
țională nr. 4 
accidentelor 
se în mod îngrijorător. Autoritățile
au constatat că acest lucru se da
tora faptului că șoseaua era tra 
versată în cursul nopții de nume 
roase cîrduri de elani. Pentru a se 
înlătura cauza accidentelor s-a 
hotă rit ridicarea de-a lungul unei 
porțiuni a șoselei a unor stîlpi de 
partea superioară a cărora să fie 
prinse mici oglinzi. Atunci cind 
luminile farurilor de la automobile 
sînt reflectate în oglinzi, elenii 
sînt cuprinși de spaimă și o iau 
la fugă renunțînd să mai traver
seze șoseaua, Ideea autorităților 
suedeze nu este de altfel nouă, 
ea fiind anterior aplicată cu suc
ces în Olanda.

☆

i-a fost ac-

*
i-o

★

Un uriaș delfin de 
kg., pe care foamea 
drăznet peste măsură, a sărit

peste 
l-a făcut

250
în- 
pe

Begnhard Kloeften și motocicle
ta sa au împreună 130 de ani, — 
posesorul 83 de ani, iar motoci
cleta 47 de ani. Ei continuă să 
parcurgă împreună șoselele din re
giunea Baerum nu departe de Oslo 
Kloeften este considerat un moto- 
ciclist emerit, iar motocicleta - 
cumpărată în 1916 — funcționea
ză la perfecție.

la șut. Acum insă 
Colectivul sectorului 
pe acest chiulangiu 
nici un alt sector al 
nu are nevoie de ei.

A. MICA 
corespondent

Ce sini „cullltc HCgrt" șl сиш pol II detectate 
eipcrlenjele niiclearc subterane

Șeriful, Pat Sutton din localita
tea Lawrenceburg, statul Tennessee,

Drumețmd prin 
Sinaia nu poți să 
nu vizitezi și Mu
zeul Peleș. Sala 
de recepție Maură 
care se vede fn 
clișeu e numai o 
mică părticică din 
acest important 
muzeu.

Intr-o cameră spațioasă se află 
pe mese foi de hîrtis fotografică, 
brăzdate de linii microseismice. 

Ne aflăm la serviciul seismic al 
Institutului de fizică a Pămîntu- 
lui al Academiei de Științe a 
U.RS.S. Acest serviciu urmărește 
suflul planetei noastre — oscila
țiile scoarței terestre produse de 

zguduiturile subterana, de cutremu
re, de agitația oceanelor, de modi
ficarea presiunii atmosferice și de 
alte cauze.

— Iată înregistrarea oscilațiilor 
provocate de experiențele nucleare 
— ne spune Mihail Alexandrovici 
Sadovski, directorul institutului, 
membru corespondent al Acade
miei de Științe a U.R.S.S.. El ne 
arată niște seismografe cu inscrip
țiile : „Explozie In Nevada", „Ex
plozie în Sahara"—

— Dar ce-i cu stațiunile automa
te despre care este vorba in mesa
jele șefilor guvernelor U.R.S.S. șl 
S.UA. ? — l-am întrebat eu.

— La stațiunile seismice obiș- 
suflul Pămintului este ur- 

de aparate deservite de oa- 
de știință. Analiztnd infor

mațiile primite de seismografe, ei 
determină natura cutremurelor, 
energia lor etc. O stațiune seismi
că automată, sau „cutia neagră", 
cum i se spune în Occident, func-

nuite, 
mărit 
meni

fără oameni. Aceste sta- 
fi vizitate în mod perio- 

internațional.

donează 
tiuni vor
die de personalul 
care va Înlocui completele de ca
sete standard, plombate de o comi
sie internațională, precum și blocu
rile de alimentare și va transporta 
aceste casete la centrul internațio-

M IflQQOQOGOC

La ordinea zilei
ooooomwowo

lectorul va da comanda: să se 
șteargă înregistrarea. Un dispozitiv 
special va executa această coman- 
dă- Dacă însă zguduitura subterană 
a fost provocată de alte cauze, 
este conectat un al doilea magne
tofon, care reînregistrează fenome 
nul pe o peliculă și păstrează astfel 
informația pentru Comisia interna
țională. Prin urmare, cind pe peli
culă se va ivi o înregistrare, în

seamnă că fenomenul seismic res
pectiv poate fi suspectat 
plozie. Nu s-a făcut nici 
gistrare — înseamnă că a 
cutremur naturaL

— Pentru ce considerăm
suficient să se instaleze numai trei 
stațiuni automate ?

— Acum este absolut limpede, 
— a continuat M. A. Sadovski, — 
că exploziile nucleare subterane 
pot fi descoperite, folosind servi
ciile seismice naționale, 
gre" nu vor 
troleze. In 
funcționează 
seismice.

Tocmai 
dresat lui 
a propus 
automate
Bodaibo și lakutsk. Aceste puncte 
asigură controlul stațiunilor, am
plasate în special in apropierea a

de ex- 
o înre- 
fost un

că este

vor aduna 
aprecierile 

al stațiunii 
și precis, 

s-a produs

nai, unde se va face analiza infor
mațiilor furnizate de ele.

Este posibil și un alt sistem de 
funcționare a stațiunilor seismice 

automate. Aici, toate operațiile le 
vor executa mașinile: 
informațiile, vor tace 
lor. Creierul electronic 
va acționa instantaneu 
Să spunem că undeva
o zguduire subterană. Seismografele 
— emițătoare îl vor înregistra și 
vor trimite un semnal automatului, 
conectat la un magnetofon, pe tam
burul căruia va începe înregistra
rea oscilațiilor cutremurului. In 
decursul unei singure rotiri a tam
burului, selectorul electronic va a- 
precia această înregistrare. Dacă 
s-a produs un cutremur natural, se-

„Cutiile ne- 
face decît să le con- 
prezent, în 
peste

U.R.S.S.
70 de stațiuni

de aceea 
Kennedy, 
instalarea 
în regiunile

în mesajul a- 
N. S. Hrușciov 
a trei stațiuni 

Kokcetav,

S.UA


NOTA

Adio, apă caldă 1
in piimele zile din luna martie, 

pe geamurile ușilor de la imrârne 
in blocul 12 din cartierul Livezenl- 
Petrașani a lost afișai noul pro
gram de apă calda, pe perioada 
primăverii. Noul program ли « 
„încălzit" cu nimic pe zecile de 
locatari (oei care dimineața se 
alia ia serviciu) din blocul respec
tiv deoarece continua să fie neîn- 
dreptdțiți in privința apei calde, 
ca și in timpul cînd apa se dăduse 
după vechiul program. Ca șl in 
vechea programare, apa caldă se 
dă pentru blocul 12 numai dimi
neața.- joia de la ora 10 Ic 12 și 
simbătă de la ora 12 ia 14. Văzlnd 
aceasta, locatarii ocupați diminea
ța în serviciu și-au zis din nou: 
adio, apă caidă!

Mai multe Junj de zile apa caldă 
a lost programată la bloca! 12 de 
două ori pe săptămînă, numai di
mineața. Acum s-a stabilit din nou 
același program negîndil. Tovară
șii de la I.b.L. nu și-au pus între- 

. batea cind au tăcut noul program 
de apă caldă că locatarii care 
•ini liberi după-amlază nu vor 
„prinde" niciodată prilejui >sd iacă 
bale ? Dacă ar ii puși in situația 
locatarilor probabil că ar cere sd 
se schimbe In așa tei programul 
înfiît măcar intr-o zi pe săptămî- 
nă apa caldă să lie dală după- 
amiază. Așa și trebuie procedat ■' 
Apa caldă sa tie programată după 
cerințele oamenilor din bloc. Con
ducerea I.L.L. este datoare să ia 
măsuri pentru revizuirea programu
lui de apă caldă acolo unde nu 
corespunde intereselor locatarilor.

----0-----

Acțiuni tinerești
îndrumați de organizația U.T.M., 

ținerii de la termocentrala Paro- 
șeni au intensificat activitatea de 
strîngere a fierului vechi. Organi- 
zînd în ultimele două luni nume- 
țopse acțiuni de muncă patriotică, 
Echipele de colectori formate în 
cadrul uzinei la secțiile turbine, 
cazane și combustibil au strlns și 
predat I.C.M.-ului Petroșani в 000 

• tone fier vechi.
■ G cantitate asemănătoare de fier 

vechi urmează să fie strînsă pînă 
; la sfîrșitul lunii martie. S-au evi

dențiat tovarășii Cruceru Gheorghe, 
Dlnescu Chlra, Marusca Sever, Bar- 
caru Mircea.

trej din cale mai importante re
giuni seismice active ; Asia Centra
lă, Altai și Orientul Îndepărtat. In 
primele două puncte, stațiunile au
tomate ar fi amplasate în zona ro
cilor cristaline, iar în regiunea Ia- 
kustk — în zona înghețului veșnic. 
Acestea sînt condiții care vor în
lesni descoperirea exploziilor nu
cleare subterane. In cursul trata
tivelor, Uniunea Sovietică a căzut 
de acord cu propunerea părții ame
ricane ca două stațiuni, prevăzute 
pentru regiunile Kokcetav și Ia- 
kutsk să fie mutate în regiunile 
Samarkand și Seimcean, deși In 
aceste regiuni noi, nivelul pertur- 
bațiilor seismice este superior ce
lor din regiunile propuse de noi.

Nu ne îndoim că rețeaua națio
nală de stațiuni, în îmbinare cu 
cele trei „cutii negre" și comple
tată cu informațiile primite de la 
stațiunile de peste hotare, va cons
titui o garanție sigură că orice 
explozie subterană va fi descoperi
tă.

Firește, nu este posibilă o falsifi
care a informațiilor la rețeaua na
țională de stațiuni seismice. Mo
mentul înregistrării undelor seis
mice de seismografe nu poate fi 
falsificat, întrucît, fiecare zgudui- 
tură subterană este înregistrată de 
puternicele stațiuni ale serviciilor 
seismice. Este suficient să se facă 
o comparație între materialele ini

țiale ale diferitelor stațiuni pentru 
ca falsul să iasă imediat la iveală.

Experiențele nucleare nu pot fi

Cînd întrecerea este vie, 
mobilizatoare

IOVI TRAJAN 
vicepreședinte al comitetului 
sindicatului E. M.‘ Vulcan

mai mare 
de antre-

Anul acesta co
mitetul sindicatu
lui de la mina 
Vulcan, Îndrumat 
de organizația 
de partid, Imprimă 
Întrecerii socialiste o 
putere de cuprindere ți 
nare a muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor la realizarea sarci
nilor de plan și a angajamentelor 
luate. întrecerea este organizată pe 
sectoare de producție, pe abataje 
frontale și cameră, pe locuri de 
muncă de la înaintări etc. Angaja
mentele asumate de colectivele de 
muncă sint și ele mai mobilizatoa
re, Iar posibilitățile pentru reali
zarea lor sint create cu grijă și 
spirit de răspundere. Conducerile 
exploatării șl sectoarelor au luat 
măsuri tehnlco-organlzatorice pen
tru aprovizionarea ritmică a locu
rilor de muncă cu vagonete goale, 
materiale pentru armare etc. S-a 
Îmbunătățit asistența tehnică acor
dată brigăzilor miniere de către 
cadrele tehnlco-inglnerești. Pe lin
gă flecare brigadă a fost reparti
zat cite un tehnician сам răspunde 
de activitatea ei. Propunerile fă
cute de muncitori și de cadrele 
tehnice in consfătuirile de produc
ție sint notate de comitetul sindi
catului, comitetele de secție, de 
conducerile minei și sectoarelor, 
iar pentru rezolvarea lor sint nu
miți responsabili din partea minie
ră și electromecanică cărora li se 
fixează termene precise. Aceștia 
au obligația de a informa urmă
toarea consfătuire de producție 
despre felul cum au fost rezolvate 
propunerile.

Bldlcarea nivelului de organi
zare și desfășurare a întrecerii so
cialiste este Ilustrată și de faptul 
că la mina Vulcan s-a îmbunătățit 
mult evidența angajamentelor, pu
blicitatea realizărilor șl populari
zarea fruntașilor în întrecere. Gra
ficele noastre sint întocmite în 
așa fel îndt ele scot cu claritate 
în evidență angajamentele luate, 
precum și realizările dobîndlte.

Ce rezultate s-au obținut pînă 
în prezent ia exploatarea noastră 
în urma faptului că s-a ajuns la 
o întrecere socialistă vie. mobili
zatoare 1 Iată cîteva exemple. Co
lectivul sectorului IV, de exemplu, 
este principalul animator al între
cerii socialiste din cadrul minei 
Vulcan. Minerii din acest sector 
au chemat la întrecere toate co- 

camuflate prin nici un fel de sem
nal fals, întrucît ar trebui ca acest 
semnal să fie pus de acord în 
ceea ce privește timpul, forța și 
forma la cîteva stațiuni, ceea ce 
practic este absolut imposibil. To
tuși, pentru a veni în înttmplna- 
rea părții americane. Uniunea So
vietică a căzut de acord ca pe te
ritoriul fiecărei puteri nucleare & 
se efectueze 2—3 inspecții pe an, 
în locurile cu fenomene seismice 
despre care nu s-ar putea afirma 
cu toată convingerea că a fost 
vorba de un cutremur și nu de o 
explozie nucleară subterană. Aceste 
garanții suplimentare, împotriva în
călcării acordului, creează toate 
condițiile pentru încheierea cu 
succes a tratativelor.

— Care este dimensiunea regiu
nii supuse inspecției 7

— Aici, calculul trebuie să șe 
facă în primul rind pe baza stabi
lirii precise a epicentrului, a sur
sei de oscilații seismice. In Uniu
nea Sovietică se folosesc în pre
zent metode mecanice care permit 
să se determine cu o precizie de 
aproximativ 200 km8 amplasarea 
stațiunilor în jurul epicentrului.

— In prezent — a spus în în
cheiere M. A. Sadovski — numai 

încape îndoială că poate fi contro
lată în mod sigur exactitatea în
deplinirii condițiilor acordului cu 
privire la interzicerea experiențe
lor nucleare. Este important ca 
acest acord să fie semnat cît mai 
grabnic. i 

lectlvele de la ce
lelalte sectoare 
productive anga- 
jîndu-se să depă
șească planul pe 
anul acesta cu 

4500 tone de cărbune, iar planul 
de pregătiri cu 68 metri liniari, să 
Îmbunătățească calitatea producției 
prin reducerea conținutului de ce
nușă din cărbunele extras cu 0,1 
puncte, să obțină 120000 lei eco
nomii prin reducerea prețului de 
cost și multe asemenea angaja
mente. întrecerea socialistă din 
acest sector a fost deosebit de 
fructuoasă. La producție, minerii 
sectorului sint pe punctul de a în
deplini încă de pe acum angaja
mentul luat: în lunile ianuarie, fe
bruarie și primele zile din martie 
ei au dat peste plan 4383 tone de 
cărbune de bună calitate. Sau alt 
exemplu. Minerii din brigada con
dusă de tov. Nicoară loan au ex-, 
tras pînă în prezent peste plan 
din abatajul frontal de la sectorul 
II, unde lucrează, 1579 tone de căr
bune, mai rămînîndu-le de dat 
peste plan 221 tone pînă să înde
plinească Integral angajamentul 
luat.

Exemple de felul acesta pot îl 
date multe din colectivul exploa
tării noastre și numărul lor crește 
continuu. Fiecare nou angajament 
realizat, fiecare obiectiv de între
cere atins confirmă încă odată 
mai mult că munca minerilor noș
tri este puternic înrfurită de fla
căra vie a întrecerii socialiste ca
re luminează calea colectivului spre 
noi izbînzi în activitatea sa.

Sancționarea contravențiilor, mijloc de educare cetățenească
Cetățenii din orașul nostru se 

adresează deseori Comitetului exe
cutiv al sfatului popular cu cererea 
ca acesta să aplice ca mijloc de 
educație cetățenească și sancționa
rea contravențiilor, atunci cînd e 
cazul împotriva acelora care nu- 
și respectă obligațiile cetățenești.

Ce sînt contravențiile, ce repre
zintă ele?

Contravențiile sînt încălcări ale 
unor reguli de conduită obligatorii 
cu caracter administrativ, reguli 
stabilite prin actele normative ale 
organelor locale ale puterii de stat 
sau ale organelor centrale și locale 
ale administrației de stat și sînt 
sancționate cu măsuri de constrin- 
gere neprivative de libertate de or
ganele administrative, ele repre- 
zentînd un pericol social mai redus.

Sfatul popular din orașul nostru, 
prin deputății și lucrătorii săi 
desfășoară o activitate educativă 
susținută pentru dezvoltarea răs
punderii locuitorilor din oraș față 
de îndatoririle lor cetățenești. In 
unele cazuri a fost însă nevoie să 
se aplice sancțiuni împotriva unor 
cetățeni rău voitori carej deși cu
nosc obligațiile ce le revin, nu le 
respectau, comițînd diferite aba 
teri de la regulile de conviețuire 
in comun, de Ia îndatoririle lor 
cetățenești. Pentru sancționarea a- 
cestor abateri au fost Întocmite 
procese verbale de contravenție 
Majoritatea proceselor verbale de 
contravenție au fost întocmite pen 
tru conturbarea liniște: colocatari
lor, pentru necurățirea trotuare 
lor, pentru neîntreținerea curățe 
niei în unitățile comerciale, con- 
travenienții fiind amendați.

Faptele dovedesc că sancționa
rea contravențiilor este o necesitate.

In Editura tehnică a apărut :

Fabricarea și montarea 
parchetelor 
de IOSIF BULBOACA

Tratează despre fabricarea și 
montarea parchetelor, prezentînd 
cunoștințele necesare pentru rea
lizarea unei producții sporite și 
de calitate superioară, care să du
că la o mai bună conservare a 
parchetelor cu îndeplinirea func
ționalității acestora. O atenție deo
sebită se acordă tipurilor noi de 
parchete, cum și condițiilor teh
nice și tratamentelor la care este 
supusă materia primă

Deschiderea expoziției 
„Revoluția cubană în imagini"
(Unute * hș. la)

său revoluționar, în frunte cn pri
mul ministru Fidel Castro, pe dru
mul unei dezvoltări liberei într-o 
perioadă de timp scurtă, el a ob
ținut îealizări remarcabile. Cuba, 
denumi»? pe drept cuvînt în toată 
America Latină „Insula libertăți»" 
străbate o trepidantă și eroică pe
rioadă.

In continuare, tov, Kovacs Ste
fan a spus: Expoziția pe care o 
deschidem astăzi înfățișează su 
gestiv etapele și momentele im
portante ale revoluției cubane: 
primele lupte ale tineretului îm
potriva agresiunii, atacul cazărmii 
Moncada de la 26 iulie 1953 con
dus de Fidel Costro, insurecția ar-
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Scrisori de
La redacție au sosit simultan 

două scrisori. Una din Petroșani, 
alta din Lupeni. Ambele tratează 
același subiect: atenția și grija 
personalului medical din spitale 
față de bolnavi.

Scrise și semnate de mal mulți 
oameni ai muncii, aceste scrisori 
atrag atenția prin rîndurile lor 
pline de căldură în care foștii bol
navi își exprimă sentimentele de 
mulțumire față de realitățile zilei 
de astăzi.

— Sint pensionar ■— scrie Mi- 
clea loan din Petroșani. Azi cînd 
simt atîta dragoste, atîta prețuire 
aș dori să fiu mai tinăr pentru a 
pune cu vigoare umărul la înflo
rirea acestei vieți noi.

In continuarea scrisorii, Radu 
loan, lăcătuș la U.R.U.M.P., Tămă- 
șescu Iile, funcționar la I.C.O. Pe
troșani și Budai Alexandru «are

Acest lucru a fost relevat în mai 
multe sesiuni ale sfatului popular 
precum și de cetățeni cu ocazia 
dărilor, de seamă ținute de deputați 
în fața alegătorilor. Comitetul 
executiv a fost criticat pentru 
faptul că nu se folosește de toate 
posibilitățile pe care le are la 
dispoziție, inclusiv sancționarea 
contravențiilor, pentru a asigura 
respectarea întrutotul a legilor

Pe teme ale legalității 
populare

statului, a regulilor de conduită 
cetățenească.

Iată doar cîteva aspecte. In anul 
1962 mobilizați de deputați, de 
organele sfatului popular, cetățenii 
orașului au muncit cu elan pentru 
înfrumusețarea orașului, pentru 
amenajarea zonelor verzi și extin
derea parcurilor. Realizările au 
fost intr-adevăr Însemnate, dar 
organele sfatului popular mai ales 
secțiunile de gospodărire, arhitec
tură și sistematizare și chiar biroul 
agricol și zootehnic, de pildă, mai 
puțin au urmărit fslul cum sint 
păstrate zonele verzi și parcurile 
amenajate prin munca cetățenilor 
Astfel, in nenumărate rînduri s-au 
găsit animale care pășteau în parc, 
oameni care dovedind rea voință 
călcau peste zonele verzi, rupeau 
florile, arborii, sau cetățeni care 
din comoditate aruncau gunoaiele 
pe străzi sau nu își îngrijesc imo
bilul în care locuiesc. Iată doar

Ale cui sini
De cîteva săptd- 

mîni, circulația auto
buzelor de la Petro
șani la Petrila a fost 
trecută-n sens unic 
~r pe o nouă varian
ta intre podul Ma
tele și Plata Victo
riei, Prin aceasta, se 
descongestionează și 
centrul orașului ere-. 
indu.se condiții mai 
bune de circulație 
pentru pietoni.

Șoferii ce lucrează 
pe autobuze n-ar a- 

vea nimic împotriva 
acestei schimbări da- 

 ©------- 
... colțurile
că pe noul traseu
nu i-ar aștepta sur
prize ia fiecare... colț
de stradă I Astfel 
.a colțul dintre stră
zile Mihai Viteazul 
CU Cloșca existd o 
adînciturd serioasă în 
pavaj Incit la fieca
re trecere arcurile 
autobuzelor gem jal
nic, la colțul străzii 
V- Conta— în drep
tul Școlii populare 
de artă — o groapă 
mar» face Ca auto
buzele să-și cioc-

mată, luptele partizanilor In Sierra 
Mooetra, fronturile din provinciile 
Ortente și Las Villas, triumful re
voluției, reforma agrară, naționa
lizarea, prima, declarație de la Ha
vana, mobilizarea populației Împo
triva agresiunilor nord-amerlcane, 
înființarea detașamentelor de mi
liție populară, munca de construc
ție a poporului pe toate tărîmurile 
și alte aspecte.

Deschiderea acestei expoziții con
stituie încă un prilej de cunoaște
re de către oamenii muncii dîn 
Valea Jiului a luptgi eroice a po
porului cuban pentru libertatea sa. 
națională și socială, pentru con
struirea unei vieți noi.

După cuvîntare, cei prezenți au 
vizitat expoziția. ,

mulțumire
au venit la spital în stare gravă, 
arată:

— Operativitatea medicului de 
gardă; asistența surorilor, inter-, 
venția specialiștilor, înalta lor ca
lificare profesională ne-a impre
sionat.

Specialiștii, tratamentul adecvat, 
regimul alimentar abundent și bun, 
existența pavilioanelor profilate, 
medicamentele și aparatura mo
dernă, toate oglindesc o grijă deo
sebită față de sănătatea omului.

Priceperea și dragostea de mun
că a medicilor Schelker Erich, Turnă 
Georgeta, Blaj Maria de la spița-. 
Iul unificat de adulți din Petro
șani, Dolman Iosif, Vonica Ioan 
și Grozescu Vasile de la spitalul 
unificat din Lupeni citați în scri
sorile de mulțumire recent sosite 
la redacție arată grija ce li se 
poartă azi oamenilor muncii.

cîteva din contravențiile mai frec
vente care meritau să fie sancți
onate dar față de care organele 
competente au rămas indiferente.

Pentru a îmbunătăți activitatea 
în ansamblu privind gospodărirea 
orașelor printr-o circulară a Co
mitetului executiv al Sfatului po
pular regional s-a stabilit pentru 
anul 1963 sectorizat ea orașelor 
pe salariații secțiunilor de gospo
dărie comunală. Aceste sectoare 
sînt coordonate de către o comisie 
în componența căreia intră depu
tății, președinții comitetelor de ce
tățeni, de blocuri, administratorii 
de clădiri ai I.L.L. și sectoriști de 
miliție, organe ce sînt chemate să 
asigure gospodărirea orașului în 
condițiile cele mai bune. Pentru 
anul 1963 în planul de muncă al 
secțiunii de gospodărie s-a stabilit 
totodată o zi pe săptămînă — zi 
a curățeniei, în care organele de 
mai sus se vor deplasa pe teren 
cU scopul de a veghea asupra cu
rățeniei orașului, întreținerii fon
dului locativ, asupra calității lu
crărilor de reparații, precum și a- 
supra respectării obligațiilor fie
cărui cetățean față de curățenia 
orașului.

Avem convingerea că prin măsu
rile elaborate șl cu sprijinul or
ganelor competente, comitetul exe
cutiv al sfatului nostru popular 
va obține noi realizări pe calea 
înfrumusețării orașului, menținerii 
curățeniei și a ordinei publice.

IOAN BARTOȘ 
secretar al Sfatului popular al 

orașului Lupeni

de stradă ?
neased axele de as
falt, iar la ieșirea în 
Piața Victorie, o de- 
nivelare apreciabilă a 
drumului pîndește 
fiecare mașină pen
tru a o zdruncina 
serios.

Ale cui sint... col
țurile de stradă ? Ce 
părere au gospodarii 
orașului, sfatul popu
lar, despre iaptul că 
străzile amintite se 
degradează continuu 
iar ca să le repare 
nu pune nimeni mi
na ?

indu.se
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Impresiile a doi oameni 
de cultură japonezi 
despre tara noastră
TOKIO 15 (Agerpres).
Presa japoneză a publicat re

cent impresiile a doi cunoscuțl 
oameni de cultură japonezi care 
ne^u vizitat țara. Profesorul Tada 
Fiji, de la Universitatea din Kobe, 
în articolul publicat în 
News" și intitulat „Poporul 
este mîndru și vesel" scrie 
condițiile 
mai bune 
din țara 
poporului 
tenie și înțelegere între popoare.

Regizorul Kosei Jamakawa, ca
re a pus în scenă pentru prima 
dată în Japonia comedia lui I. L. 
Caragiale „O scrisoare pierdută" 
scrte în ziarul „Akahata": „Romf- 
nia este o țară frumoasă, bogată, 
cu oameni sinceri și cinstiți. Din- 
tr-o țară agrară, cum era înainte, 
Romînia s-a transformat într-o ța
ră industrială pe baza resurselor 
sale naturale bogate".

---- = © = -

„Pace 
romîn 
despre 
în ce 

muncii
de viață din ce 
create oamenilor 
noastră și despre lupta 
romîn pentru pace, prie-

hota owmliii ІІ.Ш
MOSCOVA 15 (Agerpres). TASS 

transmite :
La 14 martie guvernul U.R.S.S. 

a adresat guvernului S.U.A. o notă 
în care se arată că guvernul so
vietic cere insistent ca din partea 
organelor S.U.A. din Berlinul oc
cidental 
vederea 
gii din 
nizarea 
căreia magistralii din Berlinul oo 
cidental sînt obligați să presteze 
jurămînt de credință constituției 
R. F. Germane și din' punct de ve-

să fie luate măsuri In 
abrogării prevederilor „le- 
Berlin cu privire la orga- 

judecătorească", potrivit

©

subordonați 
R. F. Ger-

dere disciplinar sînt 
organelor judiciare ale 
mane

Nota arată că aceste acțiuni 
sînt îndreptate spre extinderea 
Ilegală a competenței organelor 
R. F. Germane asupra Berlinului 
occidental și atrage atenția asupra 
faptului că ele nu pot să nu ducă 
la complicarea situației și așa a- 
normală, din Berlinul occidental.

Note cu conținut identic au fost 
adresate, de asemenea, ambasade
lor Marii Britanii și Franței 
Moscova.

Miting comemorativ la mormîntul 
lui Karl Marx din Londra

Ia

a comerțului
LONDRA 15 (Agerpres).
Consfătuirea internațională „Pen

tru conferința în problemele lăr
girii comerțului mondial” care-și 
continuă lucrările la Londra a dis
cutat la 14 martie problemele si
tuației economice din țările insu
ficient dezvoltate din Asia, Africa 
și America Latină.

Ciango Macio (Uganda) repre
zentantul studenților africani ca
re studiază la Londra a condam
nat puterile coloniale care 
nuă politica de exploatare 
discriminări economice față 
rile insuficient dezvoltate.

Africa, a declarat el, este unu) 
dintre cele mai bogate continente. 
Populația ei însă, oricît de para
doxal ar părea aceasta, este una 
dintre cele mai sărace.

conti- 
și de 

de ță-

con- 
s-o 

eco- 
și-au

INTILNIREA DINTRE A. NOVOTNY 
Șl W. GOMULKA

După cum anunță agențiile 
P.A.P. și Ceteka în zilele de 14 
și 15 martie a avut loc în munții 
Vysoke Tatry o întîlnire între W. 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și A. Novotny, prim-se
cretar al C.C.
slovacia.

In cursul 
s-au desfășurat
prietenească, au fost discutate o 
serie de probleme care interesea
ză ambele țări, în special proble
mele adîncirii continue a colabo
rării economice dintre R. P. Polo
nă și R.S. Cehoslovacă. (Agerpres)

LONDRA 15 (Agerpres).
In după-amiaza zilei de 14 mar

tie la cimitirul Highgate, din Lon
dra, unde se află mormîntul mare
lui învățător al proletariatului 
mondial Karl Marx, a avut loc 
un miting cu prilejul celei de-a 
80-a comemorări a morții sale., La 
mormîntul lui Karl Marx au venit

al 
din Marea 

și alți conducători ai 
John Mahon, secretar

Pentru dezvoltarea nestiDgherită 
internațional 
cru se întîmplă din cauză că co
lonialiștii și neocoionialiștii 
tinuă să jefuiască Africa și 
exploateze, subminînd astfel 
nomia țărilor africane care 
dobîndit independența.

Vorbitorul s-a pronunțat pentru 
lărgirea relațiilor comerciale s* 
culturale ale țărilor africane cu 
lagărul socialist. De pe urma an
cestor relații, a declarat el. Afri
ca nu poate decît să cîștige în 
toate privințele.

Multi vorbitori au susținut ideeș 
dezvoltării nestingherite a comer
țului internațional, și ta special, 
a comerțului dintre Est și Vest, 
condamnînd crearea de grupări 
economice închise de felul Pieței 
comune.

Consfătuirea își continuă lucru
rile.

al P.C. din Ceho-

convorbirilor, care 
într-o atmosferă

’ John Gollan, secretar general
Partidului Comunist
Britanie 
partidului.
al Comitetului din Londra al Parti
dului Comunist din Marea Brita
nie, a rostit o scurtă cuvîntare. 
Comuniștii englezi, a spus el, cin
stesc cu sfințenie memoria lui Karl 
Marx și sînt fideli învățăturii lui.

O

Declarația primului ministru 
al Afganistanuluial noului guvern

KABUL 15 (Agerpres).
In seara zilei de 14 martie Mo

hammed Yousuf, primul ministru 
al Afganistanului, a luat cuvîntul 
la postul de radio Kabul. El a 
pus principiile fundamentale 
politicii interne și externe 
noului guvern afgan. „Telul

LENINGRAD. Nicolae 
tist a] poporului 
Populară Romînă 
tat la 14 martie 
în „Bărbierul din

Herlea, ar- 
Republica 

a interpre- 
lui Figaro

din 
care 
rolul 
Sevilla" pe sce

na Teatrului Academic de Operă 
și Balet din Leningrad a cucerit 
nu numai admirația publicului dar 
și a exigenților săi colegi de scenă 

Nicolae Herlea și-a început tur
neul în Uniunea Sovietică la Tea
trul din Leningrad. El va cînta la 
teatrele de operă din Novosibirsk 
Tbilisi și Moscova.

HAVANA. La 50 km. de Havana, 
în orășelul Măriei, se desfășoară 
din plin lucrările de construire a 
celei mai mari termocentrale din 
Cuba. Puterea ei va fi de 500 000 
kW. Ea va produce tot atîta e- 
nergie cît produc acum toate cen
tralele electrice

Termocentrala 
construiește cu 
Sovietice și va 
cel mai modern
Primul agregat al 
va da curent în trimestrul al doi
lea al anului 1964.

NEW YORK. Camera Reprezen
tanților a S.U.A. a adoptat proiec
tul de lege care prevede aloca
rea sumei record de aproximativ 
16 miliarde dolari pentru construi-

rea de noi rachete, avioane și 
nave militare pentru forțele armate 
ale S.U.A.

BONN. La 14 martie, Comisia 
pentru problemele comerțului ex
terior a Bundestagului de la Bonn, 
s-a pronunțat împotriva poziției 
quvernului vest-german cu privire 
la exportul țevilor de oțel în 
Uniunea Sovietică și în alte țări 
socialiste.

mai important ai noului guvern, 
a declarat primul ministru, îl con
stituie menținerea și consolidarea 
independenței și a integrității te
ritoriale, a drepturilor și interese
lor legitime ale Afganistanului”. 
In domeniul dezvoltării economice, 
a spus el în continuare, guvernul 
va dezvolta și consolida economia 
țării pe baza planificării. Yousuf 
a subliniat de asemenea că guver
nul său va acorda atenția cuve
nită democratizării țării „pe baza 
propunerilor prezentate regelui de 
guvernul lui Mohammed Daud".

Referindu-se la politica externă 
a guvernului său, Mohammed You
suf a declarat că acest guvern va 
promova și de acum înainte poli
tica tradițională de neutralitate și 
de neaderare la blocuri.

El a reafirmat devotamentul 
Afganistanului față de principiile 
conferințelor de la Bandung și 
Belgrad.

Acest lu-
-----------0

Macmillan să contribuie la realizarea 
unui acord cu privire da interzicerea 

experiențelor .nucleare 
de deputați laburiști — 

deputatul T. Driberg, au subliniat 
în permanență că divergențele 
problema inspecțiilor la fața • 
cului constituie unicul obstacol 
calea unui acord cu privire la 
terzicerea experiențelor, dar 
tunci cînd Uniunea Sovietică a 
cut o concesie în această proble
mă, țările occidentale . nu i-au ve
nit în întîmpinare. , ,

In declarația sa, primul minis
tru Macmillan s-a limitat la recu- 

. noaștețea faptului că, concesia so
vietică în problema inspecțiilor 
constituie un „important pas îna
inte" și și-a exprimat speranța că 
„în ultima instanță aceasta ’ va 
duce la rezolvarea problemei".

— Cererea unui grup
LONDRA 15 (Agerpres).
La 14 martie, un număr de de- 

putați laburiști au cerut în Came
ra Comunelor ca primul ministru 
Macmillan 
zarea unui 
terzicerea 
ca răspuns
a Uniunii Sovietice, care a accep
tat principiul inspecției la fața lo
cului.

Puterile occidentale, a declarat
=©= ----------------

să contribuie la reali- 
acord cu privire la in- 
experiențelor nucleare 
la importanta concesie

Minerii englezi 
sînf solidari cu minerii 

greviști din Franța
LONDRA 15 (Agerpres).
Comitetul executiv al Sindica

tului național al minerilor britanici 
a declarat la 14 martie că minerii 
englezi sînt solidari cu minerii 
greviști din Franța. Comitetul e- 
xecutiv a adoptat hotărîrea de a 
obține prin Uniunea internațională 
a sindicatelor minerilor ca rezer
vele de cărbuni din celelalte țări 
europene să nu fie folosite pen
tru zădărnicirea grevei minerilor 
francezi sau pentru slăbirea lup
tei lor.

J

LUPT A С OIT IN U A

ta 
Io
ta 

in- 
a- 

Й-

din Cuba, 
de la Măriei se 
ajutorul Uniunii 
fi înzestrată cu 
utilaj sovietic, 

termocentralei

Franței.
zi, greva celor 
francezi de la 
fier și potasiu

©

Somalia a rupt relațiile 
diplomatice cu Anglia

MOGADISCIO 15 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

France Presse, la 14 martie Adu
narea Națională a Somaliei a 
probat cu 74 de voturi contra 
hotărîrea guvernului republicii 
a rupe relațiile diplomatice 
Anglia.

Guvernul Somaliei a hotărît
rupă relațiile diplomatice în urma 
declarației guvernului englez că 
intenționează să mențină în com
ponenta coloniei engleze
regiunea de frontieră din nord pe 
care o revendică Somalia.

nu 
se
Și
se

amploare". La rîndul 
tion" subliniază că

a-
14 
de 
eu

să

Kenya

între sindicate și gu- 
privește majorarea cu 

a salariilor. Aceeași 
luptă, relatează agen

ale

să
pre-

Departe de a pierde din am
ploare, mișcarea grevistă din Fran
ța a cuprins de fapt întreaga țara. 
Grevele s-au extins în principalele 
ramuri ale economiei naționale, 
producînd perturbări importante în 
viața economică a

In cea de-a 15-a 
228 000 de mineri 
minele de cărbune,
continuă să fie totală. Nici rechi- 
ziția, nici diferitele manevre pa
tronale nu au reușit să slăbească 
hotărîrea lor de luptă. Intr-o de
clarație dată publicității, Comitetul 
central de grevă al minerilor din 
bazinul Lorena exprimă hotărîrea 
de a continua lupta și cere totoda
tă începerea imediată a convorbi
rilor directe 
vern în ce 
11 la sută 
hdtărîre de
ția France Presse, se constată și 
în celelalte bazine miniere 
Franței.

Muncitorii mineri continuă 
se bucure de sprijinul fără
cedent al majorității inginerilor, 
tehnicienilor și personalului ad
ministrativ. Totodată simpatia o- 
piniei publice și îndeosebi a mun
citorilor din celelalte sectoare de 
activitate se îndreaptă către lupta 
lor. Acest lucru s-a mănifestat sub 
diferite forme: greva generală de 
un sfert de oră, refuzul docherilor 
de a descărca vasele cu cărbune 
străin care sosesc în porturile

franceze, hotărîrea feroviarilor de 
a nu transporta cărbunele din 
Saar și Germania occidentală, or
ganizarea de colecte de către sin
dicate, organizațiile democratice și 
chiar de către organizațiile ca
tolice.

Forța acestei mișcări constă 
numai în popularitatea de care 
bucură în întreaga Franță, ci 
în unitatea desăvîrșită în care
desfășoară greva de la declanșa
rea ei.

Refuzul minerilor de a se su
pune ordinului de rechiziție și ex
tinderea mișcării greviste și în alte 
sectoare de activitate a determi
nat ținerea unei noi ședințe spe
ciale a Consiliului de Miniștri 
francez care a discutat aproape în 
exclusivitate problema valului de 
greve care a cuprins întreaga 
Franță. Consiliul de Miniștri în 
ședința sa de miercuri nu a pre
zentat însă nici o soluție care ar 
putea fi aplicată imediat, el anun- 
țînd numai măsuri viitoare fără 
precizări de date, referitoare la 
întregul sector naționalizat și nu
mai după ce diferite comisii de 
studiu vor. analiza situația. Criti- 
cînd această atitudine a guvernu
lui, ziarul „Le Populaire" scrie că 
„metodele acestuia sînt simple. 
Lipsit de mijloace pentru a spar
ge mișcarea, guvernul speră că ea 
se va destrăma cu timpul. Dar, a- 
rată ziarul, greva continuă să ia

său, „Libera- 
„ Consiliul de 

Miniștri nu a luat nici o măsură 
de natură să reglementeze con
flictul minerilor. Guvernul a hotă
rît să nu facă nici o propunere 
imediată, concretă. Greva minerilor 
va continua deci".

In ciuda hotărîrii luate de Con
siliul de Miniștri francez, scrie 
France Presse, mișcarea grevistă 
cunoaște o nouă amploare. Ince- 
pînd de vineri dimineața, mineri
lor li s-au alăturat muncitorii fe
roviari din întreaga Franță care 
au declarat o grevă generală de 
24 de ore. Greva a fost declarată 
în semn de protest împotriva ho
tărîrii guvernului de a crea un 
„comitet al înțelepților" (în care 
nu participă reprezentanții fero
viarilor) pentru studierea proble
mei salariilor întregului sector na
ționalizat Pînă acum discuțiile în 
ce privește salariile feroviarilor 
au avut loo în cadrul unei co
misii speciale.

In industria metalurgică au con
tinuat joi grevele turnante desfă
șurate în cadrul „Zilei naționale 
de acțiuni revendicative". Munci
torii metalurgiști care sprijină 
lupta minerilor cer în același timp 
majorarea propriilor lor salarii.

Lupta greviștilor continuă cu 
forțe noi în mijlocul puternicii 
mișcări populare de solidaritate.

C. OPRICA
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PROGRAM DE RADM
17 martie a

PROGRAMUL J. 8,00 Su mațul 
presei centrale, 8,10 Școala și via
ța, 8,30 Estrada dimineții, 8,50 
Ghid muzical, 9,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 10,30 Formații 
artistice de amatori, 11,00 Program 
de muzică populară romînească 
cerută de oamenii muncii de pe 
ogoare, 11,30 Vorbește Moscova I 
12,00 Muzică din opere cerută de 
ascultători, 12,30 Pagini alese din 
muzica ușoară, 13,10 De toate 
pentru toți, 14,00 Melodii populare 
romînești cerute de ascultătdri,
14.30 Interpreți de muzică ușoară, 
16,40 Jocuri populare romînești.
18.30 Album de romanțe, 19,35 
„Melodii... melodii" — emisiune 
de muzică ușoară romînească. 
20,00 Teatru la microfon. Premie
ra : „Al patrulea". Prelucrare ra
diofonică . după piesa Iui Konstan
tin Simonov, 21,07 Muzică popu
lară romînească, 21,35 Muzică .de 
dans. PROGRAMUL II. 8,00 Me
lodii distractive, 8,30 Clubul/vo
ioșiei, 9,00 Muzică populară rpmî- 
nească cerută de ascultători, 9,30 
Melodii de estradă, 10,30 Revista 
presei străine, 11,00 Transmisiune 
din sala Ateneului, a concertului 
orchestrei simfonice a Filarmoni
cii de Stat „George Enescu", 13,00 
Concert de prînz, 14,30 La micro
fon : Satira și umorul, 15,15 Din 
folclorul popoarelor, 17,25 Muzică 
ușoară cerută de ascultători, 18,05 
Opere de W. A. Mozart, 19,00 Mu
zică de estradă, 19,30 Din compa
ra folclorului nostru, 20,05 Muzică 
ușoară de H. Mălineanu, 20,45 Mu
zică de dans, 21.40 Lectură drama
tizată : „In familie" de Guy de 
Maupassant, 22,00 Muzică de dans.
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CINEMATOGRAF»?
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Fata cu care eram prieten; AL, 
SAHIA: Telefonista; PETRILA:
Anii fecioriei; ANINOASA : Post- 
restant; LUPENI: Focuri în munți; 
URICANI: Fantezii de iarnă.
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