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Satisfacerea cerințelor poplației — 
sarcina principale a MUL și LLL

Zilele trecute a avut loc cea 
XIII-a sesiune a Sfatului .popu- 
al orașului Petroșani. Sesiu- 
a validat 
Beteringhe

«

mandatele deputați- 
Vasile și Nicoară 
în

105
circumscripțiile 
Vulcan și 164 
alegerilor par- 
в. c. în Sfatul

Grijă pentru
a oamenilor muncii

buna deservire

Secția cu cele mai
Printre secțiile cuprin ■ 

se în complexul de de
servire din Petroșani 
numără și 
croitorie, 
cestei secții a fost în
credințată maistrului croi
tor Dan Visalon. 
au trecut doar 
luni de cînd și-a 
put activitatea, 
datorită modului 
plar în care sînt 
viți clienții, precum 
interesului dovedit pentru 
executarea la timp și de 
bună: calitate a comenzi
lor, secția și-a cîștigai 
o bună apreciere din 
partea oamenilor muncii 
din oraș.

frumoase rezultate ■'2

se
secția nr. 8

Conducerea a- 
secții

Deși 
cîteva 
înce- 

totuși, 
exem- 
deser-

Și

In ce privește înde
plinirea sarcinilor, pe pri
mele două luni ale aces
tui an secția și-a reali
zat planul în proporție 
de 126 la sută, execu- 
tînd peste plan lucrări în 
valoare de 80 000 
în această lună, 
două decade • de 
colectivul secției 
depășit planul de 
cu 10 la sută.

Intre muncitorii 
care
contribuția 
depășirilor 
executarea 
comenzilor 
croitorii
Spriva Gheorghe și Ca- 
raoleanu Alexandru.

'/Doctorii^
Cu fiecare zi ce trece, 

numărul celor се-și pe
trec orele de odihnă în 
fața aparatelor de radio 
este tet -mai mare. Dar. 
din nefericire, se mai în- 
tîmplă cîteodată să te po 
menești că aparatul 
prea merge, sau nu 
ge de loc. Atunci, 
frumușel aparatul 
braț și te duci cu 
„consultație". Ajuns 
atelier, 

j^ar la 
ției ce 
aparat, 
fi rău
efectuată 
cît mai scurt.

Cunoscînd

nu 
mer- 

iei 
sub 

el la 
la

te gîndești desi- 
calitatea repara

se va executa la 
zicîndu-ți că n-ar 
ca aceasta să fie 

într-un timp

gîndurile

lei. Și 
după 

muncă, 
și-a 

lucrări

de-a 
Iar 
nea 
lor
Coriolan aleși 
electorale nr.
Lupeni, cu prilejul 
țiale din 3 martie
popular al orașului Petroșani In 
continuare, la cel de-al doilea 
punct al ordinei de zi, tovarășul 
Blaj Traian, președintele Sfatului 
popular al orașului Petroșani, a 
prezentat raportul cu privire la ac
tivitatea desfășurată de întreprin
derea comunală orășenească și în
treprinderea de locuințe și localuri 
pentru realizarea planului pă anul 
1962; măsurile luate pentru îm
bunătățirea activității de gospo
dărire și înfrumusețare a localită
ților și buna deservire a populației 
pe 1963. Apoi, deputatul Cosma 
Gheorghe, președintele comisiei 
permanente gospodărie comunală, 
a prezentat un coraport. Pe mar
ginea acestor 
și invitații la 
discuții.

rapoarte 
sesiune

deputății 
au purtat

☆

secției
își aduc din plin 

la obținerea 
de plan și la 
de calitate a 
se numără 
Duda Iordan,

radiourilor
fiecăruia din cei ce intră 
în atelier cu un aparat 
de radio sau cu un pi- 
cup, muncitorii secției de 
reparații radio din Petro
șani se străduiesc ca a- 
ceste cerințe ale clienți- 
lor să fie satisfăcute. 
D aspre conștiinciozitatea 
și priceperea cu care 
muncește colectivul aces
tei secții vorbesc și cele 
37 procente ce reprezin
tă depășirea planului de 
reparații pe . perioada 
scursă din acest an. In 
primele două luni din a- 
cest an secția a execu
tat lucrări peste cele pla
nificate în valoare ,ds 
! 6 000 lei.

In rîndul fruntașilor cooperativei
colectivele de 
din cele 64 de 
cooperativei se 
o vie întrece- 

în prezent, pe

Intre 
muncitori 
secții ale 
desfășoară 
re. Pînă
graficul întrecerii din a- 
cest an, cale mai însem
nate succese au fost în
registrate de secțiile nr. 
16 frizerie din Petrila, nr. 
10 croitorie din Lonea, 
precum și de secțiile de

frizerie, coafură, foto și 
bijuterie din cadrul com
plexului Petroșani..

Dovedind grija față de 
clienți, și-au cîștigat o 
bună apreciere din partea 
acestora muncitorii : Ba
dea Vasilica, Neamțu 
Gheorghe, Hafuer ■' loan, 
Bîră Ghizela, Ghiciș Eu
gen, Ștefan Ana, Tănase 
Gheorghe

i'

3» ■’ f*

clișeu este muncitoare fruntașă la Vis- 
se numește Podaru Margareta. Pînă 

lună ea a lucrat la vechile mașini de 
de cînd secția a fost înzestrată cu un

Tinăra din 
coza Lupeni, 
mai acum o 
bobinat, dar

număr de 12 mașini noi și moderne, Podaru Mar
gareta, a luat în primire a mașină nou-noută la care 
îi e 'mai mare dragul să muncească. De atunci a 

sporit și rodul muncii ei cu aproape 60 kg. 
mătase bobinate peste sarcinile de plan.

fire de

sesiune de 
a subliniat

pildă, Sfatul popular al 
a cheltuit 
lucrări de 

iar 50 993 000 
de locuințe, 

precum

Petroșani 
lei pentru 
comunală, 
construcții

©-

„OLTENII
In cadrul turneului pe 

care l-a întreprins prin 
Valsa Jiului, orchestra de 
muzică populară „Doina 
Olteniei" a Filarmonicii 
de Stat „Oltenia" din 
Craiova, a prezentat joi 
seara, în sala Teatrului 
de stat „Valea Jiului" 
din orașul nostru, un fru
mos concert de muzică 
populară romînească inti
tulat „Oltenii cîntă".

La reușita a- 
cestui concert 
un aport deose
bit l-au adus 

cunoscuții cîn-
• tăreți și cola

boratori ai Ra- 
dioteleviziunii ro- 

mîne, !
Lătărețu, 
Gavriș, 
Bărbulescu

C1NTĂ“
cum și tinerele
Geta Sîmbrian, 
Stănescu și alți
ai cîntecului popular ol
tenesc
pretat 
bilitate,
lodii oltenești.

soliste
Maria

doinitori

care au inter- /
cu multă sensi- 

minunatele me-

C. IOAN
corespondent

Raportul prezentat în 
tovarășul Blaj Trajan 
grija deosebită pe care o acordă 
partidul și statul nostru democrat- 
popular îmbunătățirii continue a 
condițiilor de viață a muncitorilor. 
Ca dovadă, cresc an de an fon
durile de investiții pe care le a- 
locă statul pentru construcții de 
locuințe și ridicarea nivelului ur
banistic al localităților. In perioa
da de care s-a ocupat darea de 
seamă, de 
orașului 
14 938 000 
gospodărie 
lei pentru
Folosirea acestor fonduri, 
și prestarea serviciilor către popu
lație și executarea lucrărilor de 
întreținere a fondului locativ și de 
salubritate, cad în sarcina sfaturi
lor populare și a celor două în
treprinderi tutelate de ele — I.C.O. 
și I.L.L.

Sesiunea a apreciat că, cu spri
jinul sfaturilor populare și a ma
selor de cetățeni, cele două între
prinderi au obținut în activitatea 
lor rezultate superioare anilor pre- 
cedenți, aducînd o contribuție în
semnată la înfrumusețarea locali
tăților Văii Jiului. Rezultatele ob
ținute de aceste unități sînt oglin
dite, în bună măsură, de îndepli- 

; nirea cifrelor de plan. I.C.O., bu-
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I
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Maria
Emil
Tita
pre-

Grija pentru aprovizionarea magazinului pentru menținerea ordi- 
nei în unitate, precum și grija lucrătorilor pentru deservirea promptă 
și civilizată a cumpărătorilor — iată ce caracterizează activitatea co
lectivului din magazinul textil nr. 1 din Petroșani.

Colectivul magazinului ocupă un loc de frunte în întreceiea so
cialistă a unităților din cadrul O.C.L. Produse Industriale din Petroșani.

IN CLIȘEU: Aspect din magazin.

Реяіги sprijinirea 
osiilor de investiții

In repetate rînduri, tehnicianul 
Meiuș Emilian de la sectorul VII 
investiții al. minei Lupeni, precum 
și alți tovarăși, au arătat greută
țile pe care le întîmpină sectorul 
din cauza slabei aprovizionări cu 
blocuri și alte materiale necesare 
la lucrările de înaintări și bețo- 
năii. Nu odată, brigăzile secto
rului au fost -nevoite să-și înce- 
tineza ritmul de lucrări pentru că 
le lipseau blocurile.

îndrumată de organizația ue par
tid. conducerea sectorului a ana
lizat situația creată și a găsit so
luția ieșirii din acest impas, prin 
organizarea unei acțiuni de muncă 
patriotică, în cadrul căreia să se 
facă aprovizionarea cu blocuri a 
brigăzilor.

In dimineața zilei de 17 martie, 
mai bine de 60 muncitori ai sec
torului printre care membrii de 
partid Kulcsar Ștefan și Dănescu 
loan, utemiștii Bud Petru, Nico- 
lae Victor, Marian loan, precum și 
alți muncitori ca tovarășii Popa 
Gheorghe, Radu Vasile și Tălăban 
Mircea au efectuat cite 6 ore de 
muncă patriotică la' încărcatul și 
descărcatul a 8 450 blocuri în cele 
17 mașini cu 
transportul de 
peni.

O asemenea
mai fost organizată și în zilele

muncă patriotică a

32trecute la care au participat 
de muncitori ai sectorului ■

ARION TURCU 
lăcătuș 

FLOREAN BULZAN 
de echipă, sectorul VII inves

tiții mina Lupeni
șef

de 
la

Se așteaptă u гііриі
Transportul cărbunelui brut 

la exploatarea minieră Vulcan,
preparația Petrila se face cu va
goane Kausf. Aceste vagoana pre
zintă avantajul că au un tonaj 
mare și descărcarea lor se face 
automat. Adică se face automat 
cînd podurile vagoanelor nu sînt 
defecte.

Dar deoarece o serie de vagoa
ne Kausf, cu stația de expediere 
Vulcan, sînt defecte, avînd podu
rile căzute, descărcarea acestora 
dă mult de lucru muncitorilor de 
la secția de descărcare a prepa- 
rației Petrila. Și cu toate că con
ducerea preparației a sesizat de 
mai multe ori conducerea exploa
tării miniere Vulcan, serviciul pro
ducției din cadrul C.QVJ. și ser
viciul comercial al C.C.VJ. nu au 
luat măsuri pentru scoaterea din 
circulație și repararea vagoanelor 
ce prezintă asemenea defecte.

Așa de exemplu, vagoanele cu 
nr. 753 350, 753 215, 753 070, 753-311, 
753 051 și altele au podurile că
zute, dar continuă să' facă naveta 
Vulcan — preparația Petrila așa 
defecte cum sînt. ,

năoară, a realizat planul produc
ției globale și a st tnloi de 
serviciu in proporție de, 113,2 1* 
sută, iar I.L.L. și-a îndeplipit, de 
asemenea, sarcinile la principalii 
indicatori de plan.

Dar, precum au subliniat mai 
mulți vorbitori în sesiune, criteriul 
principal de apreciere a activită
ții I.C.O. . și I.L.L. , îl constituie în 
primul rînd felul in care reușesc 
colectivele acestor întreprinderi să 
satisfacă cerințele populației. Or, 
în această privință în activitatea 
ambelor întreprinderi se manifestă 
încă mari neajunsuri. Mai mulți 
deputați, între care Iov. Rentea 
Vasile, Măierus Viorica, Beterin
ghe Vasile și alții, s-au ocupat în 
cadrul discuțiilor de neajunsurile: 
ce există în privința transportului, 
în comun. Nerespectarea orarului1 
de circulație, scoaterea din cursă 
a unor autobuze fără ca ele să 
fie înlocuite cu altele și fără să 
fie anunțați călătorii, atitudinea 
nedemnă față de pasageri a unor 
lucrători din transport — iată doar 
cîteva neajunsuri ' care nemulțu
mesc pe bună dreptate populația. 
Neajunsuri au fost semnalate și 
în privința transportului gunoiului 
menajer. Care sînt cauzele? Tov. 
Șulea Gheorghe, directorul I.C.O., 
a vorbit în sesiune despre nume
roase greutăți întîmpinate de în
treprindere privind desfășurarea 
transportului în comun, lipsă de 
piese de schimb, a unui garaj 
corespunzător și altele, in parte 
justificate. Dar, atît raportul cît 
și participanții la discuții au re
levat că cele mai multe lipsuri în 
domeniul transportului în comun 
își au cauza în slaba atenție pe 
care a acordat-o conducerea I.C.O. 
acestui sector de activitate. Dacă 
realizarea sarcinilor de plan la 
celelalte activități, s-a arătat în 
sesiune, nu depind atît de perso
nalul' tehnic al întreprinderii, ci 
de serviciul de abonați (de pildă, 
sectoarele apă, curent, transportul 
gunoiului), activitatea- sectorului 
transport depinde însă exclU'siv 
de preocuparea conducerii între
prinderii. Or, conducerea I.C.O. a 
tolerat în această privință multe 
lacune: nu a asigurat cadre com
petente pentru coordonarea sec
torului de transport, nu a luat mă
surile cele mai corespunzătoare 
pentru asigurarea aprovizionării la 
timp și în cantități suficiente, cu 
piese de schimb, pentru curma-

(Continuare In pag. 3-a)'

Muncitorii de la secția descăr
care se întreabă: pînă cînd se 
tărăgănează repararea podurilor la 
aceste vagoane ?

GHEORGHE ECOBESCU 
tehnician, preparația Petrila

(ulii tliemt
La începutul lunii martie,, bri

gada de tlmplari d; mobilă de la 
I.IX. „6 August" Petroșani, con
dusă de tovarășul Popa Petru s-a 
angajat să confecționeze nu număr 
de 70 garnituri mobilă de bucătă
rie tip I.L.H.-3.

Brigada și-a luat acest angaja
ment nu tocmai ușor de realizat, 
în dorința de a recupera rămîne- 
rea în urmă din luna anterioară 
cînd diu lipsă de materiale a ră
mas datoare cu cîteva garnituri 
de mobilă, față de sarcinile de 
plan.

Lucrînd cu elan tineresc, tîm- 
plarii Flocan Nîcolae, Ciurdă Vir
gil, Bălă Nicolae, Eva Petru; în 
frunte cu șeful brigăzii, au reușit 
ca pînă la 20 martie să îndepli
nească planul lunar în proporție 
de 85 la sută și să recupereze ră- 
mînerea în urmă.

Această brigadă se află în în
trecere cu brigada de mobilă fi
nă din cadrul aceluiași atelier de 
tîmplărie al I.I.L. »6 August" Pe
troșani, care la rîndul ei se stră
duiește să se achite cu cinste de 
sarcinile de producție.

GHEORGHE IZBAȘESCU 
muncitor, LLL. „6 August" 

Petroșani
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...IJl.V^A. Petroșani ar ridica 
timp ambalajele de Ia maga-

popular al orașului 
conducerea minei s-ar 
trecerea in conserva-

Soarele, căruia plantele șl vie
țuitoarele Pămîntului li dertoresc 
viața și existența, revarsă gene
ros în’ spațiul gosmlc o energie 
uriașă, în fiecare secundă o can
titate de căldură de ÎC^A palorii, 
consumînd 800 milioane tone de 
hidrogen, sau intr-o oră' 15 miliarde 
de tone.

Uriașa energie radiată echiva
lează cu o pțitere de 10 CP. pe 
Secare cm2 de suprafață solară. 
Pămîntul se poate spune că tră
iește în atmosfera solară.

Astfel, numai căldura radiată în. 
spațiul cosmic într-o secundă ar 
fi suficientă pentru a topi sau 
chiar a fierbe pe Pămînt o pătură 
de gheață groasă de 1000 km.

Toate stocurile de combustibili 
chimici fosili existente în rezer
vele geologice ale Pămîntului s- 
chivalate în unități convenționale 
la 3450 miliarde tone, se consumă 
la 3 zile de radiație solară.

Dar energia radiată de Soare în 
spațiul cosmic nu este emisă con
stant și uniform, existind .perioade 
calme cît și de activități maxime 
a anumitor centre de activitate 
cu erupții solare, deosebit de im
portante datorită influenței lor a- 
supra atmosferei terestre.

Erupțiile solare perturbă brusc 
atmosfera terestră, conținînd ra
diații ultraviolete, corpusculare, 
radioelectrice, raze X, variabile ca 
durată și intensitate. Unele ating 
Pămîntul cam după % oră de la 
declanșarea lor.

De regulă, în. perioada intensi
ficării activității solare, exploziile 
subite în radiația Soarelui, pe Pă- 
mînt, sînt însoțite de furtuni mag
netice și ionosferice, care între
rup radiocomunicațiile terestre, a- 
pariții de. aureole boreale precum 
și alte fenomene meteorologice 
încă necunoscute.

Erupțiile solare proiectează în 
.spațiul interplanetar și deci în at
mosfera terestră și cantități colo
sale de particule elementare, pro
toni și electroni, radiații eorpuscu- 
lare care se divid în particule de 
mare energie, adăugîndu-se fluxu
lui razelor cosmice oare ne bom
bardează constant din spațiu. Se 
pare că erupțiile solare aeeele- 
rează razele cosmice, generate 
undeva iu adîncurile Galaxiei.

Intensitatea razelor cosmice nu 
este constantă, variind după de
părtarea dș Soare, a fluxului de 
radiație solară și a influenței a- 
cestuia asupra razelor cosmice. 
Petele solare datorită erupțiilor 
au diametre de 60 000 km. sînt am
plasate pe suprafața discului so
lar la distanțe de 150 000, km. dînd 
naștere unor câmpuri magnetice

Academia de mine și metalurgie Gornlczo-Hutnieza din orașul Kraeov (R. P. Polo
nă) a găzduit în urmă cu cîteva luni un grup numeros de studenți șl cadre didactice 
de le Institutul de mine Petroșani

Intîlnirea oi studenții polonezi, documentarea șt noul acumulat in cele opt facul
tăți ale academiei au constituit un valoros schimb de experiență.

IN CLIȘEU ■ Clădirea Academiei de mine și metalurgie Gorniczo-Hutnicza.

al Soarelui cotai"
extraordinar de puternice. Perio
dicitatea fluctuațiilor activității 
solare variază între 7,5—16 ani, 
atinglnd un maxim la fiecare 5,2 
ani, apoi scăzind in următorii 6 
ani, deoarece în medie periodici
tatea fluctuațiilor este de 11,2 ani.

Atunci cind activitatea Soarelui 
se intensifică, se înmulțesc și 
protuberantele — flăcări roșiatice 
la marginea discului solar — for
mate din uriașe coloane de gaze 
fierbinți, rezultate din condensări 
de materie coronals la temperaturi 
joase, care de regulă în apropie
rea centrelor de activitate maxi
mă sînt nestabile, deoarece inten
sifică radiația ultravioletelor.

Savanții din 60 țări, ca și în 
decursul Anului Geofizic Interna
țional 1957—1959, cind Soarele a 
avut o activiste emisivă cu o 
intensitate maximă, in decursul 
..Anului Internațional al Soarelui 
calm" care va începe la 1 iulie 
1964, durind pînă la 31 decembrie 
1965 cind Soarele va avea o ac
tivitate emisivă minimă, cu cele 
mai puține pete și explozii su
bite, vor studia legătura fenome
nelor solare cu cele terestre.

In decursul ultimilor 100 ani. 
cea mai intensă activitate a Soa
relui s-a manifestat în anii 1957—' 
1958, slăbind apoi treptat iar cea 
mai calmă va avea loc în anii 
1964—1965.

------------ -----------------------------------------------------------------------------

Statii îonosferîce în Cosmos
Zborul stației automate interpla

netare „Marte-1" în direcția pla
netei Morte, care continuă de mai 
bine de 3 luni, a cules pentru pri
ma oară date ample privind flu
xurile de plasmă solară în regiu
nile mai îndepărtate de Soare 
decît Pămîntul.

Cercetarea plasmei din spațiul 
cosmic, a confirmat, așa cum s-a 
constatat cu ajutorul rachetelor 
cosmiee sovietice, «ă învelișul 
gazos ionizat al Pămîntului se în
tinde pînă la o altitudine de ordi
nul a 20 000 km. De asemenea, s-a 
mai confirmat și existența cen
turii celei mai exterioare de par
ticule încărcate, descoperită de 
oamenii de știință sovietici.

S-a observat că în această een- 
tură numărul total al particule
lor captate de eîmpul geomagne
tic și concentrațiilor lor sînt mul' 
mai meri decît în centurile de ra
diații situate mai aproape de Pă- 
mlnt.
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la 
zinul alimentar nr. 44. din Vul
can. In acest fel spațiul din ma
gazia unității ocupat de sute de 
lăzi șl ambalaje ar servi la o 
mai bună depozitare a mărfuri
lor și s-ar evita redamațlile.

care acum zac 
intemperiilor, 
pagube de mii

părăsite șl 
S-ar evita 
de lei.

„.Sfatul 
Lupeni și 
ocupa de 
re a materialelor și pieselor ca
re cu două luni șt jumătate in 
urmă au constituit „Orașul și 
bucuria copiilor" din localitate și 

pradă 4 
astfel -•

4 
♦ 4
4 
4
î 4
4 
4
♦ 4
4 
4

ar lua 
pentru evacua- 

gunoiului menajer din spa- 
blocurilor G 2, D 55 și £ 
Acest lucru se impune cu 

mal mult cu cit gunoiul de-

...Sectorul I.C.O. Vulcan 
măsuri urgente 
rea 
tele 
sud. 
atît
pozltat nu a mal fost ridicat de 4 
peste o lună

Observațiile ionosferei înalte 
terestre cu ajutorul unor feleuri 
de stații ■ ІапзаШ' în
Cosmos cu ajutorul rachetelor în 
Arctica și Antarctica, unde radia
țiile corpusculare sînt deosebit de 
intense, vor permite elucidarea in
fluenței fenomenelor solare asu
pra stării fizice a atmosferei te
restre.

Cu ajutorul mai multor obser
vatoare geofizice, din care unele 
amplasate la extremitatea liniei 
de forță magnetică în Aretica, la 
polii geomagnetici ai Pămîntului, 
iar a doua la cealaltă extremitate 
a aceleiași linii în Antarctica, va 
permite stabilirea modului cum 

Influențează asu
pra radiației cor
pusculare solare 
cîmpul magnetic 
terestru.

ȘTIAȚI
...alimentul preferat al 

păsării goeland, un soi 
de pescăruș sini scoicile 
culese de pe țărmul ni
sipos al mării i Pentru 
a le desface, le apucă 
cu ghiarele, se ridică cu 
ele in aer și ie dă dru
mul de la o Înălțime de 
12—15 m. Cochilia se 
sparge, și pasărea co
boară să mănince conți
nutul.

...păsării? migratoare, 
cu cît sosesc mai devre
me, cu atît pleacă mai 
tîrziu dintr-o regiune a 
globului în alta, și in
vers ? Graurii, de exem
plu, care revin ia noi 
în țară în luna martie, 
nu pleacă pînă la sfirși- 
tul lunii octombrie, în 
timp ce alte păsări care 
abia sosesc în luna mai, în 
august sînt deja plecate, 
părăsindu-și uneori puii, 
care sînt prea mici pen
tru a-i însoți.

...somnul cel mat a- 
dine îl au fluturii ? li
nele specii de fluturi, 
culundafi In somnul lor 
de 14 ore, pot fi trans
portați la mari distanțe 
cu floarea sau tulpina de 
care sini agătafi iără să 
se deștepte.

Brigada lui Sibiu Dumitru de la aalna Vulcan e iorraată din mi
neri harnici și pricepuți. Printre membrii brigăzii se numără și Bat- 
dache loan.

După cum se vede și din clișeu, chipul său exprimă încredere 
șl hatărlre.

---------------Q----------------

Excursie la Brașov
16 februarie 1963. Zorile anun

țau o zi frumoasă. Scăpat de pe 
panta vertiginoasă a Bucegilor 
trenul în care călătoream Iși în
cetini viteza. In zare se conturau 
primele coșuri fumegînde ale ora
șului Brașov. Grupul de excursio
niști se apropie de țintă.

Cetatea în care se prelucrează 
și se montează o mare parte din 
producția industrială a țării ne im
presionează chiar de la primul 
contact.

Instalațiile feroviare moderne din 
stație, mulțimea peroanelor aco
perite, subtraversările și impună
toarea clădire a gării ne țin pe 
toți în loc vreme îndelungată, In 
drum spre biroul Oficiului de tu
rism facem cunoștință cu cîțiva 
turiști din R.S. Cehoslovacă și R.D. 
Germană veniți — după propria 
lor afirmație — să petreacă con
cediul pentru a doua oră în țara 
noastră.

Prima vizită o facem la uzinale 
de tractoare. Discuția cu făurarii 
de tractoare a căror faimă a tre
cut de mult granița țării, harnica 
activitate din secții, agregatele 
moderne, gradul de automatizare 
și ritmul producției ne insuflă in 
inimi mîndrie.

Pe lîngă o serie da uzine și în
treprinderi în care se fabrică uti

C A . .»
...primele termos -ue 

nu foloseau mercurul, 
ci spirtul de vin? Ele 
indicau foarte aproxima
tiv temperatura, necu- 
noseîndu-sa, de altfel, 
nici împărțirea în gra
de. Documentele arată 
că primul termometru 
cu spirt de vin a fost 
construit în 1658 la 
Magdeburg (Germania) 
de Otto von Guericke.

...sticla obișnuită este 
mai dură decît platina, 
după cum cremenea es
te mai dură decît ote

lul t
...pînă acum 170 de 

ani, in Franța batistele 
aveau diferite forme 
geometrice: dreptunghiu

lare, triunghiulare, ro
tunde etc. și că a 
trebuit să apară un de
cret regal, semnat de 
Ludovic al XVI-lea, pen
tru ca fabricanții să pro
ducă numai batiste pă
trate?

...In cursul veacurilor 
au fost tipărite peste 
12 000 000 de titluri de 
cărți Г Fondul de cărți 
crește mereu. Se consi
deră că ei se dublează 
la flecare zece ani. 

laje și mașini agricola, vagoaâu, 
cisterne, utilaj petrolier, ciment și 
stofe, peisajul industrial al orașu
lui este întregit de numeroase uni
tăți pentru prelucrarea uleiurilor 
minerale, a cauciucului, lemnului 
și materialelor refractare. Realizări 
ale ragimului democrat-popular, 
aceste unități ca și noile cartiere 
de locuințe rămîn bine Întipărite 
în mintea fiecăruia dintre noi. Ele 
constituie mărturia netăgăduită a 
înfloririi patriei noastre socialiste.

Așezare străveche, orașul Bra
șov ne oferă aproape Ia fiecare 
pas surpriza ineditului. Cu fiecare 
nou itinerar a devenit obișnuit să 
întîlnim alături de clădiri moder
ne, monumente multiseculare.

Unice și deosebit de interesante 
sînt: Casa sfatului celor 100, care 
adăpostește azi muzeul regional 
de istorie și arheologie, Bastiwfțl 
țesătorilor, bogat în exponate 
dievale, Cetățuia, întăritură de a- 
părare, ridicată în anul 1454, sta
tuia lui Honterus, aducătorul pri
mei tipografii în Brașov (1540), 
Turnul alb și Turnul negru de la 
poalele înălțimii Varthe.

Un loc care ne-a lăsat o imagi
ne de neuitat și de care grupul 
nostru s-a despărțit cu multă pă
rere de rău a fost Poiana Brașo
vului. Situat la o altitudine de 
1020 m. acest complex sportiv și 
turistic ne-a dăruit noutatea Unui 
decor încîntător, veselia unei ani
mații pline de tinerețe și opti
mism, condiții ireproșabile de găz
duire și bucuria unor spectacu
loase concursuri de schi și bob.

18 februarie. Hotăriraa unanimă 
de a străbate distanțele și de a 
vizita pe rind castelul Brim și ve
chile cetăți de la Rîșnov, Feldioara 
și Codlea, este împiedicată de vis
col. Dorința a rămas însă vie în 
inima tuturor. Deși in majoritate 
membrii grupului nostru erau din 
localități și regiuni diferite și unii 
vaniți chiar de peste hotare am 
fixat totuși o reîntîlnir» pe aces
te minunate meleaguri. Condițiile 
vieții de azi oferă din plin a- 
ceastă posibilitate. In ce privește 
timpul, distanțele, ele nu mai sînt 
de mult în țara noastră și în ță
rile socialiste frățești opreliști pen
tru cal ce muncesc.

A. NICHIFOKEL

---- ©-----

Mormîntul unui medic 
din epoca de bronz

In sudul marii puste ungare, în 
apropiere de comuna Tape (depar
tamentul Csongrad) au fost des
coperite într-o mină de argilă 
pentru cărămizi 477 de morminte. 
Printre ele se află mormîntul. da- 
tînd din epoca de bronz, al unui 
medic. In mormînt au fost găsite 
bisturie, pensete și alte instru
mente chirurgicale. Toate aceste 
obiecte vor fi expuse în muzeul 
din Szeged.



Satisfacerea 
cerințelor populației - 

sarcinfi principala 
a I.C.O. și I.L.L.

(Urmare din pag. l-a)

rea indisciplinei și a lipsei de gri
jă față de mașini a unor lucrători 
din acest sector, a superficialității 

< ln executarea reparațiilor curente 
la parcul de mașini.

Sesiunea a analizat și deficien
țele din activitatea I.C.O. in do
meniul alimentării cu apă pota
bilă, întreținerii rețelelor de ener
gie electrică, salubrității localită
ților etc., stabilind măsuri de re
mediere a neajunsurilor.

Privind activitatea I.L.L. discu
țiile In sesiune s-au referit mai 
ales la felul cum s-au preocupat 
conducerea și sectoarele întreprin
derii de rezolvarea cerințelor oa
menilor muncii. Mai mulți depu- 
tați au relevat nemulțumirea lo
catarilor din blocurile cu încăl
zire Centrală pentru lipsa de preo
cupare a lucrătorilor de la centra
lele termice pentru asigurarea 
funcționării In bune condițiuni a 
instalațiilor de încălzire. Locuito
rii de la etajele II și ИІ ale blo
curilor din cartierul Livezeni, a 
arătat deputata Clmpean Maria, 
slat lipsiți de «ele mai multe ori 
de o încălzire corespunzătoare, de 
apă caldă. Or, sesizînd acest nea
juns la personalul care deservește 

^centralele, locatarii sînt bruscați 
de către acesta. Personalul de la 
centralele termice dovedește mul
tă indisciplină, folosește băuturi 
alcoolice în timpul serviciului. Iată 
cauza care determină, în bună 
parte, neajunsurile de la aceste 
centrale. Asemenea neajunsuri s-au 
făcut simțite și la Lupeni, Vulcan, 
Petrila, cartierele Dimitrov și Con
structorul din Petroșani. Condu
cerea I.L.L. nu a asigurat ca în 
acest sector să lucreze cadre cu 
o calificare corespunzătoare și dis
ciplinate, ca administratorii de 
imobile să-și facă pe deplin dato
ria. Conducerea și sectoarele 
I-L.L. nu au făcut încă totul nici 
în privința rezolvării la timp a 
cererilor oamenilor muncii și îm
bunătățire a calității lucrărilor de 
reparații.
л Sesiunea sfatului popular, în 

_«6otărîrea adoptată, a stabilit mă
suri corespunzătoare pentru re
medierea lipsurilor. Iar, pentru ca 
în această primăvară să se obțină 
noi realizări pe calea înfrumuse
țării Văii Jiului, sesiunea a de
clarat luna aprilie a. c. — luna 
curățeniei stabilind sarcini sfatu
rilor populare, unităților tutelate 
In vederea atragerii maselor de 
cetățeni la întrecerea patriotică de 
înfrumusețare și ridicare a nivelu
lui urbanistic al localităților Văii 
Jiului.

noi aproape fle
La preparația Petrila lucrează a- 

proximativ 300 de tineri, aproape 
toți utemiști. Prezența tinerilor se 
face simțită în Întreaga viață a 
uzinei, în toate realizările colecti
vului. De pe panoul de onoare al 
fruntașilor în întrecerea socialistă 
Iți zimbesc chipurile a numeroși 
tineri. Dacă vei întreba la comi
tetul de partid de cei mai buni 
inovatori, de fruntașii în acțiunea 
de colectare a fierului vechi, vei 
afla cu siguranță numele a nume
roși tineri.

...E sfifșit de schimb. Din pre- 
parație se revarsă un șuvoi ne- 
sfîrșit de oameni. Printre ei nu
meroși tineri. Văzîndu-i cum se 
îndreaptă în grupuri, voioși și 
plini de viață, spre căminele lor, 
este firesc să pui întrebarea: cum 
își petrec acești tineri după-amie- 
zile libere ?

— Unii fac sport, alții pârtiei 
pă la diferite activități culturale, 
ținea să precizeze tovarășul Felea 
Dumitru, secretarul comitetului 
U.T.M. din uzină. Și, în urma unei 
discuții mai ample pe această te
mă, au reieșit următoarele: 10 ti
neri din uzină au participat în a- 
ceasta iarnă la întrecerile de schi 
în cadru) spartachiadei de iarnă 
a tineretului, pe vreo 20 ii pasio
nează jocul de șah. iar 18 tineri 
din uzină fac parte din iotul de 
fotbal al echipei „Preparatorul'

Pe urmele meterialnlui „O fetiți mere» tri»U
а «dormit in benei

«u 7 ași au luat-o alături 
să o crească.
secretar al organizației de 
din sector vreau să arăt

Și eu, ca mulți alți mineri din 
sectorul II al minei Petrila, am 
citit articolul piiblical în ziarul 
,,Steagul roșu" din ziua de 7 mar
tie 1963 intitulat „O fetiță mereu 
tristă a adormit in bancă.,.". Co
lectivul sectorului nostru a rămas 
profund mlhnit da felul în care 
soții МШгоі Crăciun și Elena 
s-au purtat cu Marla, pe care în 
urmă 
de ei

Ca 
partid 
că tovarășul Măzăroi Crăciun, nici 
în producție nu dă dovadă de in
teres pentru îndeplinirea sar «ini
lor de-i stau în față. Deși organi
zația U.T.M, a căutat în mai multe 
rinduri să-l ajute pentru a se de
barasa de unele lipsuri, strădania 
utemiștilor a rămas fără rezultat. 
A încercat $1 conducerea sectoru
lui să stea de vorbă cu el dar, 
totul a fost în zadar. EI nu mun
cește cu stăruință pentru îndepli- 

Misa, soia M, ПИНе о ійй ІЯІЙИ
Citind articolul publicat în zia

rul „Steagul roșu'* nr. 4168 din 7 
martie a. c., m-a indignat fe
lul în care eleva Maria din clasa 
a П-a elementară își trăiește eo- 
pilăria. Acest lucru nu poate con
stitui o cinste pentru familia Mă
zăroi, care In Urmă cu 7 ani s-a 
angajat să crească fetița și să o 

om fo-
o con-

educe pentru a deveni un
lositor vieții noi pe care
s tru im.

Fiind dirigintă la clasa
A, vreau să arăt că și eu

a V-a 
am în 

«lasă o elevă care este luată spre 
a o crește de familia Olahuț Du
mitru. Această elevă, Cu numele 
de Val-ntina, este soră cu Maria, 
fetița de care este vorba în ar
ticol. Ca dirigintă m-am interesat 
de soarta Valentinei pentru a cu
noaște felul cum trăiește.

Chiar după felul cum se 
zihtă fetița la școală poți 
dai seama că este îngrijită 
părinții ei. Vine în uniformă
Iară curată, cu lecțiile pregătite. 
Acasă are condiții bune pentru 
învățătură, părinții o iubesc. A- 
eest lucru l-am constatat atît din 
discuțiile purtate cu părinții fetei 
cit și cu eleva mea.

De aceea într-o oră de dirigen- 
ție am 
levilor 
făcut o 
trăiesc 
cele două familii au căutat să se 
achite de sarcina de mare răspun
dere pe care și-au asumat-o.

Eu «onsiuer eă articolul apărut 
în ziar „O fetiță mereu tristă a 
adormit în bancă..." este menit să

pre- 
să-ti

șco-

citit cu atenție în fața e- 
articolul din ziar și am 
comparație între felul cum 
aceste două surori și sum

vta|a șl preocupările flncrctakii
Aceștia ar fi „unii". .Alții", în 
număr de 50—60, sînt cei care 
activează în cadrul formațiilor de 
cor, teatru și orchestră ale clu
bului din localitate sau participă 
săptămînal la joile de tineret or
ganizate la club. Se vede deci că 
atît „unii" cit și „alții" sînt des
tul de puțini la număr.

Organizarea timpului liber al ti
neretului în mod instructiv și plă
cut constituie una din sarcinile 
principale ale organizațiilor U.T.M. 
In desfășurarea unei activități bo
gate în conținut, atrăgătoare, ele 
trebuie să fie îndrumate și aju
tate de organizațiile de partid, da 
membrii de partid. Și, îndeosebi, 
de membrii de partid tineri, de 
candidați de partid proveniți din 
rîndurile utemiștilor. De aceea, 
are o mare însemnătate îndruma
rea membrilor și candidaților de 
partid tineri care să muncească în 
cadrul organizațiilor U.T.M. S-a 
făcut aceasta în măsură suficientă 
la preparația Petrila unde există 
69 de membri și candidați de par
tid tineri, proveniți din U.T.M. ? 
Faptele dovedesc că nu.

Tovarășul Ember Iosif e secre
tarul Organizației U.T.M. din sec
torul haldă. Are 26 de ani. Pen
tru merit? deosebite a fost primit 
în rîndurîle partidului. Nu s-ai 
putea spune că nu se achită de 

nirea sarcinilor de producție, cau
tă să tragă ahiulul. Pentru aceasta 
a fost sancționat cu mustrare scri
să de conducerea sectorului. Du
pă o perioadă de timp a fost din 
nou sancționat și scos din mină 
să lucreze la suprafață pe consi
derentul că persista • în ■ același 
greșeli. La puțin timp a venit în 
sector, și-a făcut autocritică și a 
cerut «onducerii sectorului să-l 
reprimească din nou în mină. I 
s-a satisfăcut această cerință, dar 
după o perioadă, a căzut din nou 
în greșeli. Zilele trecute a fost 
sancționat pe motivul că într-o zi 
a intrat In mină cu o întîrziere 
de 5 ore. Pentru încălcarea disci
plinei în muneă tovarășul Măză- 
roi Crăciun a fost sancționat 
pentru a treia oară pe linie admi
nistrativă iar in prezent a fost dat 
să lucreze la suprafață pe timp 
nelimitat.

GH. CENARU
secretarul organizației de bază 

sectorul II al minei Petrila

combată rămășițe ale unor menta
lități vechi care mai dăinuie la 
unii oameni inapoiați, rămășițe 
dăunătoare care trebuie smulse 
din rădăcini.

R.
dirigintă la

Școala 

FILIPINI
clasa a V-a

nr. 1 Petrlla unei

PROGRAM DE RAIMO

E plăcut ea după orele de da să să faci o vizită prin laboratoa
rele Grupului școlar minier Petroșani, să consulți diferite obiecte, a- 
parate de măsură și alte exponate care te ajută să-ți însușești mal 
temeinic lecțiile predate In orele de cursuri.

IN CLIȘEU: Tinerii Tiulea Petru, Palcu Gheorghe și Tutilă loan, 
fruntași la învățătură în anul II al școlii profesionale de ucenici con- 
sultind diferite aparate de măsură printre care un voltmetru și un 
ampermetru.

sarcinile ce ti revin ca secretar de 
U.T.M. Strings cotizația de la ute
miști, organizează adunări cu ei. 
Dar, dacă-1 întrebi pe tovarășul 
Ember de cîte ori a participat el, 
împreună cu tinerii din secție, la 
joile de tineret, la excursii, la vi
zionarea In colectiv de spectacole 
teatrale sau cinematografice, va da 
din umăr și va răspunde i n-am 
avut timp. Oare nu constituie a- 
ceasta o explicație a faptului că 
activitatea educativă lasă ds 
dorit ?

Asemenea- cazuri se pot intîlni 
mai multe la preparația Petrila. 
Tovarășii Ivașcu Constantin. Gon- 
ciulea Vasile, Retegan Ioan, Lap- 
șoreanu Elena sînt mai mult mem
bri onorifici ai organizației U.T.M. 
Mai participă uneori la cîte o a- 
dunare U.TM., în schimb la acti
vități organizate în timpul liber 
al tinerilor îi întîlneștj mai rar, 
sau de loc. Unii, cum ar fi tov. 
Gonciulea Vasile, de pildă, care 
deși participă la activitatea bri
găzii artistice de agitație de la 
club, mai puțin s-a ocupat de a- 
tragerea și a altor tineri la acti 
vitățl cultural-artlstice.

Nu s-ar putea spune că la pre
par a ti a Petrila nu sînt membri și 
candidați de partid care participă 
activ la munca și manifestările 
utemiștilor Tovarășul Nicolas An
drei, secretarul organizației U.TM.

Știri din țările socialiste 
Baraj de proporții uriașe

MOSCOVA. — Anal acesta 
va Începe construirea cehii mal 
mare baraj din Asia Centrală, 
itiait de 110 metri șl lung de 
1180 metri, anunță TASS. El va 
stăvili cursul rlulul Kara-Daria, 
pe locui unde acesta părăsește 
munții și intră iii valea Pergaua 
(Uzbekistan).

Barajul va forma bazinul de 
acumulare Kampîr — Ravat cu 
o capacitate de aproximativ 
două miliarde metri cubi de 
apă. Noul bazin de acumulare 
va permite irigarea a 200 000 
de hectare de terenuri fertile, 
cultivate in deosebi cu bumbac 
șl a 42000 ha de pământuri des-, 
țelenite.

Centrali telefonici 
electronică automată

și studii 
a fost ela- 
telefonică 
de mică

VARȘOVIA. — După cum a- 
nunță Trybuna Ludu la întreprin
derile pentru cercetări 

teletehnlce din Varșovia 
borată prima centrală 
electronică automată
capacitate. Deocamdată aceasta 
nu este decît un model experi
mental cu zece numere, care a 
fost interconectat cu centrala

de la sectorul brlchetaj, se inte
resează Îndeaproape de viața și 
munca tinerilor din sectorul unde 
lucrează, discută cu ei despre 
cărți, le recomandă ce să citească, 
îi Îndrumă să vizioneze spectacole, 
să participe la diferite activități 
culturale. El însuși e un exemplu 
în această privință. Asemenea 
exemple sînt și tovarășii Iordan 
loan, Spilcă Victor, membri și can
didați de partid care se interesea
ză îndeaproape de activitatea or
ganizației U.T.M. Rău e însă că 
exemplul acestora nu e urmat si 
de ceilalți membri și candidați de 
partid tineri. Este evident că dacă 
toți membrii și candidații dc par
tid tineri ar fi în fruntea acțiuni
lor tinerești, munca politică și 
cultural-educativă in rîndul tine
rilor preparatori ar fi mai eficace, 
ar da roade mai bogate.- In orice 
caz tinerii ar duce o viață mai 
interesantă, multilaterală; cu ade
vărat tinerească. Iată de ce este 
necesar ca organizația de > partid 
din uzină să urmărească mai în
deaproape felul cum iși duc la În
deplinire sarcinile tinerii membri 
și candidați de partid in cadrul 
organizației U.TM., să. asigure ca 
aceștia să nu uite că slnt tineri 
și să contribuie printr-o activitate 
vie și bogată la formarea trăsă
turilor înaintate ale tlnărului de 
tip nou — constructor entuziast 
al societății noi, socialiste.

I. DUBEK

BUDAPESTA. — Arheologii un
gurii au descoperit într-un mor- 
mint datlnd din secolul al Ш-let 
sau al IV-lea e. n. un inte> 
resant produs de cosmetică.

La Szony, Intr-un mormlnl 
cu oseminte de femeie au fost 
găsite o cutie, conținind prin
tre altele, articole de parfume
rie șl toaletă, o mică sferă albă, 
mai mult sau mai puțin elastică, 
asemănătoare cu o- gumă uzată. 
Cercetările au stabilit că este 
vorba de un rest de burete roșu, 
— un animal de apă dulce, ca
re timp de mai multe secole era 
folosit ca produs cosmetic.

„Bibliograf electronic"
MOSCOVA. — După cttm 

Comunică ziarul „Krasnaia Zvez- 
da", la arhiva Ministerului A- 
pârării al Uniunii Sovietice a 
intrat in funcțiune un „bibli
ograf electronic". Această nouă 
instalație poate da răspunsuri 
complete în legătură cu toți 
soldați! și oîițerii sovietici care 
au fost distinși cu înaltul ti
tlu de „Erou al Uniunii Sovietice".

In „memoria** mașinii au fost 
introduse datele necesare pentru 
a răspunde la 23 de întrebări. 
Astfel pentru alcătuirea
lucrări de mare amploare con
sacrată celui de-al doilea răz- 
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24 martie
PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 

presei centrale, 8,30 Muzică popu
lară, 9,30 Teatru la microfon pen
tru copii, 11,30 Vorbește Moscova I 
12,00 Muzică din opere cerută de 
ascultători, 12,30 Vitrina cu nou
tăți de muzică ușoară, 13,10 De 
toate pentru toți, 14,00 Melodii 
populare cerute de ascultători, 
14,30 Interpret! de muzică ușoară, 
16,10 Muzică din opere, 18,30 Al
bum de romanțe, 19,35 „Melodii...
melodii" a- emisiune de muzică 
ușoară, 20,00 Teatru la microfon. 
Premiera: „Fiicele". Scenariu ra
diofonic după piesa cu același 
titlu de Sidonia Drăgușanu, 21,20 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
8,00 Formații de muzică ușoară,
8.30 Clubul voioșiei, 9,00 Melodii 
populare românești și ale minori
tăților naționale cerute de ascul
tători, 10,00 Arii din opere inter
pretate de soprana Arta Florescu 
și baritonul Mihail Arnăutu, 10.30 
Revista presei străine, 11,00 Trans
misiune din .sala Ateneului a con
certului orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de Stat „George Enes- 
cu“, 14,05 Cîntă Luigi Ionescu,
14.30 Cine știe, cîștigă! 16,08 Din 
cîntecele tineretului, 17,15 Lectu
rile dumneavoastră preferate, 17,25 
Muzică ușoară cerută de ascultă
tori, 18,05 Din spectacolele Tea
trului de Operă și Balet. al R.P.R., 
19,00 Muzică ușoară de Ion Vasi- 
lescu, 20,05 Muzică de dans de 
compozitori romîni,. 20,30, N.outăți 
pentru iubitorii muzicii populare 
rominești, 20,50 Muzică de dans.

—O- - - -
CINEMATOGRAF?

24 martie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Crimă fără pedeapsă; AL. SAHIA: 
Cinci oameni la drum; PETRILA: 
Șoferii iadului: a. ir» 
cere aterizare ; LUPENI: . Copilul 
și orașul; URICANI i Cocoșul spe
rie moartea.
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Lucrările Comitetului celor 18 state
GENEVA 22 — de la trimisul 

special Agerpres, C. Banga:
Conferința Comitetului celor 18 

state pentru dezarmare a tinut vi
neri sub președinția reprezentan
tului Mexicului P. Nervo, cea de-a 
l»2-a ședință plenară în care au 
continuat discuțiile privind dezar
marea generală și totală, și în spe
cial asupra primei etape a dezar
mării. Au luat cuvîntul reprezen
tantul Angliei, R. P. Romîne, Ca
nadei, R. P. Polone, S.U.A. și In
diei.

In discursul său Paul Mason, re
prezentantul Marii Britanii, a sprî 
jinit propunerea S.U.A. de a se re
duce cu 30 la sută în prima etapă 
a dezarmării armamentele și ve
hiculele de ducere la țintă a ar
melor nucleare.

George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe s-a 
referit în cuvîntarea sa la însem
nătatea reluării discuției asupra 
proiectului de Tratat de dezarmare 
generală și totală. Poziția de prin

Peste 1000 de victime
ale erupției vulcanice de pe insula Bali

DJAKARTA 22 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă, 

citînd surse ale guvernului indo
nezian, anunță că erupția vulcanu
lui Agung din insula Bali, a pro
vocat moartea a peste 1 000 de 
persoane și aproximativ 100 000 de 
locuitori ai insulei au fost siliți 
să se refugieze în alte regiuni. Po
trivit agenției Associated Press, 

acest vulcan care era stins de pes
te 100 de ani, a erupt cu atîta vi
olență încît a distrus totul pe o

- - - - - - - - - - o- - - - - - - - -

Proteste împotriva experienței 
nucleare franceze

«Pozifie
lipsită de răspundere"
CAIRO 22 (Agerpres).
I.uînd hotărîrea de a efectua ex

periențe nucleare, scrie „Egyptian 
Gazette" în legătură cu explozia 
nucleară franceză în Sahara, Fran
ța s-a situat pe o poziție lipsită 
de răspundere într-un moment în 
care la Geneva se depun eforturi 
în vederea realizării unui acord 
cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare.

„Franța, scrie la rîndul său zia
rul „Al Ahbar", nu va avea nimic 
de cîștigat de pe urma acestor 
experiențe. Dimpotrivă ea va avea 
mult de pierdut, întrucît va apare 
în fața întregii lumi ca un stat 
agresiv, un stat care tinde spre 
război și nu spre pace. Guvernul 
francez are datoria să-și plece 
urechea la glasul rațiunii".

Guvernul sudanez 
își manifestă dezacordul

CAIRO. — 22 (Agerpres).
După cum anunță coresponden

tul agenție» M.E.N. din Khartoum, 
ministrul informațiilor și al muncii 
din Sudan, general-maior Moham
med Osman a protestat în numele 
guvernului său împotriva expe
riențelor nucleare franceze din 
Sahara.

Declarația Uniunii 
marocane a muncii

RABAT 22 (Agerpres).
In Maroc crește valul de pro

teste împotriva exploziei nucleare 
franceza efectuate în Sahara al
geriană.

Clasa muncitoare din Maroc se 
arată într-o declarație adoptată 
de Uniunea marocană a muncii, a 
dat dovadă în repetate rînduri de 
botărîre în lupta împotriva aten
tatelor la libertatea și indepen
denta țărilor africane. ExploziilS 
atomice din Sahara, se subliniază 
în declarație, sînt un rezultat al 
activității colonialiștilor în țările 

cipiu a delegației romîne, a spus 
vorbitorul, este cunoscută: în pri
ma etapă trebuie să se pună capăt 
pentru totdeauna, pericolului nu
clear

Reprezentantul Canadei, Burns 
s-a referit la măsurile colaterale 
ale dezarmării. Conducătorul dele
gației R. P. Polone M. Blusztajn, 
a subliniat că principala sarcină 
a comitetului este lichidarea pri. 
mejdiei unui război nuclear.

Dezarmarea generală și totală 
— a spus el — trebuie începută 
prin lichidarea armelor nucleare 
și a vehiculelor lor purtătoare.

Ch. Steile, șeful delegației ame 
ricane, a repetat în discursul său

» cererea S.U.A. de a reduce în pri
ma etapă a armamentelor nucleare 
și vehiculele purtătoare cu 30 la 
sută.

Ultimul a vorbit Lall, reprezen
tantul Indiei care a cerut ca atenția 
comitetului să fie concentrată asu
pra propunerilor sovietice privi
toare la prima etapă a dezarmării.

suprafață de zeci de kilometri. 
Jumătatea de răsărit a insulei Bali 
se află aproape în întregime în 
întuneric din cauza norilor groși 
de cenușă. Din craterul vulcanului 
continuă să fie aruncată lavă și 
pietre.

Guvernul indonezian a întreprins 
măsuri urgente de ajutorare a si- 
nistraților, numeroase spitale de 
campanie fiind instalate în insula 
Bali unde sosesc în permanență 
medici și echipament sanitar.

africane. Uniunea marocană a 
muncii cheamă pe toți oamenii 
muncii de pe continentul african 
să întreprindă noi eforturi pentru 
a pune capăt exploziilor nucleare 
și pentru a acționa în favoarea 
dezarmării generale și totale și 
a păcii în lumea întreagă.

Lucrările Consiliului N.A.T.O. de la Paris
La Paris se desfășoară ședințele 

Consiliului permanent al N.A.T.O., 
care are ca obiectiv discutarea 
problemei constituirii forței nu
cleare „multilaterale" și „multi
naționale" atlantice, precum și pu
nerea la punct a ordinei de zi a 
sesiunii Consiliului N.A.T.O., care 
va avea loc în luna mai a acestui 
an la Ottawa.

Dacă asupra orientării agresive 
a coaliției, membrii N.A.T.O. merg 
cu toții pe același drum, în pri
vința planurilor concrete legate de 
crearea forțelor nucleare atlantice, 
divergențele sînt profunde. Discur
sul de 40 de minute al lordului 
Home, în care acesta a încercat 
să se afișeze ca lider al „apără
rii" europene făcînd în același 
timp propuneri acceptabile pentru 
Washington, n-a reușit după cum 
relatează observatorii să aducă e- 
lemente noi în dezbaterea' Consi
liului.

încercarea S.UA. de a arunca 
pe umerii partenerilor lor din 
NA.T.O. o parte mai mare a chel
tuielilor militare, păstrîndu-și în 
același timp cuvîntul hotărîtor în 
privința armamentului atomic, nu 
putea găsi și nici nu a găsit a- 
probarea unanimă din partea alia- 
ților lor atlantici, inclusiv din par
tea „partenerului’principal". Lordul 
Home a dat de înțeles americani
lor că propunerile lor de a com
pleta forța de submarine cu ra
chete „Polaris" prevăzută în pac
tul de la Nassau, cu o flotă de 
suprafață înzestrată cu aceleași 
rachete și comandată numai de a-

îediota 8І100І11І Politii al P. I. Fiantez 
io Іеваівга io

PARIS 22 (Agerpres).
In seara de 21 martie a avut loc 

o ședință a Biroului Politic al P.C. 
Francez prezidată de Maurice Tho 
rez, care a analizat evoluția gre
vei minerilor și posibilitățile de a 
contribui la victoria acestei mari 
mișcări.

„Fermitatea și curajul minerilor, 
unitatea lor deplină, se arată în 
declarația dată publicității după 
ședință, au primit sprijinul clasei 
muncitoare franceze și al oameni
lor muncii din întreaga lume care 
sprijină lupta lor măreață". Biroul 
Politic al P.C. Francez arată că 
„masele largi populare din Franța 
își dau seama că prin lupta lor 
pentru condiții de trai demne, pen
tru salarii, minerii ajută și celelal
te categorii de oameni ai muncii 
care sînt nevoite, de asemenea, 
să-și apere revendicările. Ei știu 
că, nesupunîndu-se decretului cu pri
vire la mobilizarea forțată la mun

------------©------------

Șomajul constituie principala problemă 
economică internă a S.U.A.

NEW YORK 22 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cadrul Comi

siei bugetare a Camerei Reprezen
tanților, Werner Gullander, preșe
dintele Asociației naționale a in
dustriașilor, a declarat că „șoma
jul constituie principala problemă 
economică internă a S.U.A.".. El a 
adăugat că potrivit datelor exis
tente această problemă se va com
plica și mai mult

Recentul comunicat al Ministe
rului Muncii arătînd că în luna 
februarie numărul șomerilor totali 
a ajuns în S.U.A. la 4 900 000, re- 
prezentînd 6,1 la sută din totalul 
forței de muncă, a mărit neliniștea 
opiniei publice americane.

Ziarul „Wall Street Journal" 
scrie la 21 martie că creșterea 
continuă a șomajului pune în pe
ricol sistemul acordării de ajutoa
re pentru șomaj.

Ziarul arată că într-o serie de 
state fondurile de ajutor pentru șo
maj sînt deja epuizate.
---- -------- =

mericani, nu stirnesc entuziasmul 
guvernului englez. De fapt, aceas
tă poziție a guvernului britanic 
fusese făcută cunoscut încă în 

timpul vizitei la Londra a trimi
sului special al președintelui Ken
nedy, Merchant.

Poziția Angliei este condiționată 
atît de factori politici cît și de 
cei de ordin pur comercial. An
glia la fel ca și o serie de alte 
țări ale N.A.T.O. vrea să-și asi
gure participarea la controlul asu
pra forțelor nucleare și să nu ad
mită subordonarea acestora contro
lului exclusiv al S.U.A. Pe de altă 
parte, ea nu dorește ca crearea 
flotei nucleare de suprafață a 
N.A.T.O., să-i secătuiască resur
sele și așa destul de sărace.

Alți participanți la discuțiile de 
la Paris, în special Olanda, Belgia 
și Danemarca, nu au făcut altceva 
decît să sprijine sub o formă sau 
alta, declarațiile lordului Home. 
Ca și Anglia, aceste țări privesc 
cu îngrijorare noua povară a chel
tuielilor militare care le-ar putea 
reveni pentru construirea de nave 
militare de suprafață echipate cu 
rachete „Polaris".

Principala opoziție față de pla
nul construirii forței nucleare a- 
tlantice continuă însă să fie ma
nifestată de Franța. Aceasta ră- 
mîne ostilă punctului de vedere 
anglo-american așa cum a rezul
tat el în urma tratativelor de la 
Nassau — deși chiar între parte
nerii la aceste tratative există de
osebiri de interpretare — susținînd 
propriul ei plan de construire a

grena minerilor
că, minerii își aduc contribuția la 
lupta pentru dreptul la grevă și 
apără rămășițele libertăților demo
cratice". Biroul Politic al P.C. Fran
cez subliniază că pentru ajutorarea i 
efectivă a minerilor greviști este 
necesar ca în întreaga țară să se 
extindă mișcarea oamenilor muncii 
care au hotărît să contribuie la 
fondul de grevă cu salariul pe o zi.

Tot în seara de 21 martie a avut 
loc o ședință a Comitetului Exe
cutiv al Partidului radical care 
într-o declarație dată publicității, 
„asigură de solidaritatea sa depli
nă pe mineri și ceilalți oameni ai 
muncii care luptă pentru un nivel 
de trai demn și apără dreptul la 
grevă în fața samavolniciilor gu- 

. vernului".
Comitetul Executiv al Partidului 

radical a cerut ca „actuala criză 
economică și socială" să fie dez
bătută pe larg în parlament.

Aceasta determină cercurile patro
nale la noi manevre restrictive. 

Ziarul citează declarația lui 
Munts, șef adjunct al secției de 
asigurări sociale a Afl-Cio, că ac
tualul sistem al acordării de aju
toare de șomaj „nu poate rezista 
unui declin de genul celor prin 
care a trecut țara în anul 1958 și , 
în anul 1961".

BRASILIA. — Cosmonau[ii so
vietici Pavel Popovici și Andrian 
Nikolaev, au sosit la 21 martie cu 
avionul „TU-114" la Rio de Ja 
neiro.

Cei doi cosmonaufi au fost in- 
tîmpinati pe aeroport de ambasa
dorul U.R.S.S. In Brazilia A, A. 
Fomin, de membri ai ambasadei 
sovietice de reprezentanți ai pre
ședintelui Braziliei.

In aceeași zi cosmonaut» sovie- 

unei „forțe de șoc naționale". In 
felul acesta Franța dorește să ob
țină o poziție egală cu cea a 
S.UA,. și a Angliei la conducerea 
alianței.

Absența de la Sesiune a minis
trului de externe al Franței, Cou- 
ve de Murville, nu a făcut decît 
să sublinieze în mod deschis adîn- 
cimea divergențelor dintre mem
brii acestei alianțe agresive. In ce 
privește poziția R.F. Germane, a- 
ceasta se caracterizează și de astă 
dată prin duplicitate. Declarațiile 
făcute corespondenților de presă 
de ministrul de Război von Hassel, 
la plecarea sa din Paris, au scos 
în evidență că Germania occiden
tală continuă să sprijine „pactul 
de la Nassau" în care vede po
sibilitatea cea mai rapidă de a 
avea acces la armamentul nuclear, 
dar nu-i displace nici ideea unei 
forțe nucleare franceze, la a cărei 
creare ar putea participa. „Noi, a 
declarat von Hassel, sîntem gata 
să participăm la amîndouă". După 
cum se vede. Germania occidenta
lă vrea să se „puriă bine" și cu 
unii și cu alții pentru a-și putea 
în felul acesta atinge cît mai grab
nic seopurile sale proprii — acce
sul la armele nucleare.

După cum se vede, diverșii par
teneri caută să-și impună fiecare 
propriile lor planuri, calcule și 
concepții. Aceasta nu îndepărtea
ză însă primejdia pe care o com
portă acest joc pentru pacea gene
rală.

N. BADEA

Brazilia sprijină 
Congresul continental 

de solidaritate cu Cuba
RIO DE JANEIRO 22 (^gerpres).
Guvernul Braziliei nu va pune 

piedici in acordarea vizelor de 
intrare in țară delegaților la 
Congresul continental de solidari
tate cu Cuba, care va avea loc la 
Rio de Janeiro.

Președintele Goulart a declarat 
că nu va pune piedici în acor
darea vizelor de intrare în tară 
delegațiilor din țările latino-ame- 
ricane. In ceea ce privește oas
peții din țările Europei, Asiei și 

Africii, invitați de organizatorii con
gresului președintele a rugat co
mitetul de pregătire să trimită 
cancelariei prezidențiale lista no
minală a acestora pentru a da am
basadelor respective ale Braziliei 
dispoziții în legătură cu acordarea 
vizelor braziliene.

-=©=-

Greva medicilor 
din Atena

ATENA 22 (Agerpres).
După cum transmite coresponden

tul din Atena al agenției Asso
ciated Press, peste 8 000 de medici 
au declarat la 21 martie o grevă 
generală națională de cinci zUS, 
revendicînd majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de muncă.

La grevă participă medici de la 
instituțiile publice, fondurile de 
asigurări, serviciile civile și de la 
alte organizații medicale.

Un reprezentant al Asociației 
medicilor din Grecia a declarat că 
greva nu va afecta serviciile de 
urgentă și tratamente de la spi
tale.

tier, au fost primifi de președin
tele Braziliei, Jao Goulart.

PRAGA. — Meșteșugul făuririi 
viorilor агэ o tradiție de 500 ani 
în Cehoslovacia. Printra maj-ii 
constructori de viori cehoslovaci 
Karel Vavra ocupă un loc deose
bit. Pînă la vîrsta de 60 de ani 
cîți are în prezent — el a cons
truit peste 250 viori, pe care an 
cîntat cei mai buni violoniști ce
hoslovaci : Jan Kubelik, Vasa Pri- 
choda, Jozef Șuk și multi artiști 
străini

VARȘOVIA. — Cunoscuta dra
maturgă poloneză Anna Swirsczins- 
kaia a scris o nouă piesă de tea
tru — „Moartea în Congo" -■ a- 
nunfâ p.A P

Acțiunea piesei oglindește soar
ta traaică a eroicului fiu al po
norului congolez. Patrice Lumum
ba, și mișcarea de eliberare națio 
nală din Africa

BRUXELLES. — După curo a- 
nuntă agenția France Presse, mi
niștri agriculturii din țările pieței 
comune, care au conferit timp de 
două zile la Bruxelles, nu au reu
șit să ajungă Ia un acord cu pri
vire la egalizarea prețurilor la c# 
reale în cadrul pieței comune. De
legația vest-germană a declarat că 
guvernul R.F. Germane își va pre 
ciza poziția în această problemă 
abia peste două—trei săptămîuL 
France Presse arată că, în felul 
acesta, reprezentanții celor șase 
nu vor putea, așa cum era prevă
zut. să stabilească de la 1 aprilie 
noile prețuri la cereale pe anB 
1963—1964.

-- — --

N. FOSTER RAMSAY A VIZITAT
MOSCOVA

MOSCOVA 22 (Agerpres).
La invitația prezidiului Academiei 

de Științe a U.R.S.S., fizicianul a- 
merican Norman Foster Ramsay, 
președintele Comitetului științific 
consultativ de pe lîngă președintele 
S.U.A. a fost timp de două zile 
oaspetele Institutului unificat de 
cercetări nucleare de la Dubna, un. 
de, a discutat cu oamenii de ști
ință sovietici și străini problemele 
actuale ale științei moderne.
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