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aflat cu profundă mîhnire 
pierderea de vieți omenești

Am 
despre 
și pagubele materiale provocate de 
erupția vulcanului Gunung Agung.

In aceste clipe grele pentru dv. 
și poporul indonezian, exprim Ex
celenței Voastre și familiilor îndo
liate cele mai sincere condoleanțe.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne

Cu planul trimestrial 
îndeplinit

Curat, bine aprovizionat, cu per
sonal harnic și conștiincios, maga
zinul alimentar nr. 8 din Petroșani 

t se bucură pe merit de apracierea 
cumpărătorilor. Magazinul și-a în
deplinit planul trimestrial de des
facere cu două săptămîni înainte 
de termen. Valoarea totală a măr
furilor vîndute de la începutul a- 
nului și pînă la 20 martie se ci
frează la circa 1 000 000 lei.

De remarcat, este și grija pentru 
buna depozitare și păstrare a măr
furilor.

O contribuție prețioasă la obți
nerea acestor rezultate au adus-o 
vînzătoar-ele fruntașe Pataki Mari 

' Cela. Kanrenitzky Maria, Martonoși 
Irina și Lăncrăjan Maria.
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Un remarcabil succes în întrecerea socialistă

Minerii Văii Jiului au îndeplinit 
planul de producție trimestrial

Minerii din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului au repurtat un înseninat 
succes în muncă: în schimbul II 
din ziua de 29 martie ei au extras 
ultimele tone de cărbune din pla
nul prevăzut pe primul trimestru 
al anului.

îndrumați de organizațiile de 
partid, minerii Văii Jiului au mun
cit cu hărnicie pentru a-și înde
plini sarcinile ce le revin din Di
rectivele Congresului al III-lea al 
P.M.R., angajamentele luate în în
trecerea socialistă. Ei au folosit pe 
scară largă în abataje mecaniza
rea, susținerea modernă și meto
dele de lucru avansate, ceea ce 
le-a permis să sporească producti
vitatea muncii și pe 
să crească extracția 
In perioada care s-a 
cest an, din abatajele 
Jiului au fost, extrase
25 000 tone de cărbune cocsifica- 
bil și energetic. Semnificative în 

privința sporirii randamentelor sînt și 
vitezele 
creștere 
lucrările 
xemplu, 
realizată
ge 80 m. pe lună și întrece cu cir
ca 5 m. pe cea planificată. Lungi
mea galeriilor' armate metalic de 
la începutul anului in minele Văii 
Jiului măsoară peste 8000 m. I., de- 
pășindu-se cu 3250 m. 1. indicele

Folosi- 
gradul 
permis 

in

prevăzut în planul tehnic, 
rea susținerii metalice, 
înalt de mecanizare, au 
minerilor să realizeze, numai
luna februarie, o viteză medie de 
avansare în galerii de 52 m. 1.

Succese frumoase au obținut mi
nerii din Valea Jiului și în privin
ța îmbunătățirii calității cărbune
lui. La minele Vulcan, Petrlla și 
Lonea, procentul de cenușă în căr
bunele extras în acest an 
zut cu 1,2—1,8 la sută față 
planificat.

La îndeplinirea înainte de
a planului de cărbune trimestrial 
pe C.C.V.J. au contribuit toate co
lectivele miniere 
ale exploatărilor 
Vulcan.

însuflețiți de
în primul trimestru, minerii Văii 
Jiului sint 
cu și mai 
a da patriei 
bun și mai

a scă- 
de cel

vreme

această bază 
de cărbune, 
scurs din a- 
minelor Văii 
in plus peste

și îndeosebi cele 
Lupeni, Petrlla și

rezultatul obținut

hotărîțl să muncească 
mult entuziasm pentru 
cărbune mai mult, mai 
ieftin.

de avansare în continuă 
atît în abataje cît și la 
de pregătiri. Așa, de e- 

viteza medie de avansare 
în abatajele cameră ațin-

Se înfăptuiește planul 
de inovații 
studiază soluționarea 
lor.

De curînd s-a re
zolvat una dintre 
cele mai importante 
teme din planul de 
inovații: evitarea în- 
fundării concasoarelor 
de cărbune. Soluția a 
fost dată de inova
torul Duțescu loan. 

Activitatea rodnică 
a Inovatorilor, faptul 
că planul tehnic se 
înfăptuiește cu suc
ces, contribuie la 
extinderea automati
zării in uzină, la 
perfecționarea pro
cesului de producție.

La dezvoltarea miș-

tematic

de
vi-
pe

propaganda 
Biblioteca 

uzinei, care 
peste 2000

inovatorilor, 
cuprinde 14

Planul tematic 
inovații, expus în 
trina inovatorilor 
unul din cele mai a-
nimate culoare ale 
termocentralei Paro- 
șeni, reflectă preocu
pările 
Planul
teme privind automa
tizarea diferitelor o-, 
perațil de lucru și 
semnalizare la caza
ne, turbine, transpor
tul de combustibil etc. 
Temele au fost re
partizate pe secții, 
brigăzi și colective 
de inovatori care, 
sub îndrumarea co
misiei de inovații.

carii de inovații con
tribuie și 
tehnică, 
tehnică a 
numără
volume și este abo
nată la peste 20 re
viste de specialitate 
din diferite țări, nu
mără 100 de cititori. 
Serviciul tehnic, co
misia inginertlor și 
tehnicienilor cu spri
jinul comitetului sin
dicatului organizea
ză numeroase con
ferințe tehnice pe 
cele mai importante 
probleme legate de 
îmbunătățirea activi
tății uzinei.

Citiți în pagina IV-a:
• Greva minerilor francezi
• Atac pirateresc Împotriva unui vas comercial sovietic in apele 

teritoriale cubane
• Nota sovietică cu privire la a tacurile piraterești - din ' apele cu« 

bane
• Cuvîntarea președintelui Sukarno la posturile de radio indone

ziene

măsură de asi- 
necesare fiecă- 
realizarea sar- 

a angajamente-

In ultimul timp, întrecerea so-' 
cialistă la mina' Lupeni se desfă
șoară tot mai larg, mai intens. A- 
ceasta se datorește și faptului că 
peste 80 de brigăzi sînt antrenate 
în întrecere pe bază de obiective 
concrete. Comitetul sindicatului și 
conducerea administrativă se preo
cupă in mai mare 
gurarea condițiilor 
rei brigăzi pentru 
cinilor de plan și
lor luate în întrecerea socialistă. 
In prima jumătate a lunii martie, 
de exemplu, aproape toate sectoa
rele și-au îndeplinit și depășit sar
cinile de plan, iar pe exploatare, 
datorită eforturilor depuse de în
tregul colectiv, s-au extras aproape 
10 000 tone cărbune peste plan. 
Astfel, încă de pe acum s-a reali
zat angajamentul anual privind ex
tragerea de cărbune peste plan.

Cu toate acestea, în activitatea 
unor comitete de secții și. condu
ceri administrative de sectoare se 
mai manifestă formalism în orga
nizarea întrecerii socialiste. In 
scopul lichidării acestei stări de

referatele prezentate în șe- 
de către tovarășii Drîmbo- 
Pavel si Furdui Petru, pre-

i

lucruri, а îmbunătățirii activității 
de viitor, comitetul sindicatului a 
analizat zilele trecute stilul de 
muncă al comitetelor de secții din 
sectoarele II și III privind desfă
șurarea întrecerii' socialiste și or
ganizarea consfătuirilor de pro
ducție.

Din 
dință 
reanu
ședinții comitetelor de secții res
pective, a reeșit că atît comitetele 
de secții cît și conducerile aces
tor sectoare au manifestat în oa
recare măsură interes față de or
ganizarea și desfășurarea întrece
rii socialiste. Aceasta rezultă și 
din faptul că toate cele 10 brigăzi 
din sectorul III și-au luat angaja
mente concrete, iar în sectorul II,. 
din 11 brigăzi, 8 au angajamente 
de întrecere. Brigăzile au fost a- 
jutate cu mai multă competență 
în realizarea sarcinilor de plan și 
angajamentelor. De pildă, brigada 
condusă de tov. Praja Traian din 
sectorul П are realizat pînă la ora 
actuală 484 tone cărbune din an
gajamentul anual. Spre deosebire 
de luna ianuarie cînd a rămas sub 
plan cu 3075 tone de cărbune, în 
luna februarie, colectivul sectoru
lui II și-a depășit sarcinile de 
plan cu 1558 tone, iar în luna 
mai tie obține realizări frumoase. 
In sectorul III, majoritatea brigă
zilor sînt. fruntașe. Minerii* con
duși de Petre Constantin, “‘Spinu 
Petru, Ghioantă Săbin1. Aslău • loan 
și alții și-au depășit 'angajamen
tul anual, iar sectorul ПР a reu
șit să extragă peste plan măi bine 
dfe""11000 tone de cărbune.

In sectoarele I! și III maț e- 
xistă însă și lipsuri în organiza
rea și desfășurarea' întrecerii so
cialiste. In secforul II, bunăoară, 
materialele prezentate in cotisfă-

AVRAM MICA 
activist sindical

(Continuare in pag. 3-a)
Elevul Hoszu Ni- 
colae se numără 
printre copiii din 
Petrila care s-au 
înscris la cercul 
de muzică 
funcționează 
lîngă clubul 
dicatelor din
calitate. Niculiță 
a devenit un pa
sionat al viorii. 
IN CLIȘEU; Ele
vul Hoszu Nico- 
lae interpretînd o 
melodie la vioară.

ce 
pe 

sin- 
lo-
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BRIGADA PREGĂTEȘTE 
UN NOU PROGRAM

Dan- 
sînt 
din 

Prie-

profesor 
tară din 
eitorui Copindeanu Vasi 
le 
la 
Un

iu școala elemer,- 
iocalitate și mun-

♦

Minerul Mititelu Petru conduce unul din schimburile brigăzii comunistului Moisiu 
Remus din sectorul IV al minei Aninoasa. Ca agitator în brigadă, paralel cu munca 
pe care o depune pentru buna desfășurare a procesului de producție, tovarășul tyfi- 
titelu organizează deseori cu minerii din schimbul condus de el d'scuții pe diferite 
teme politice.

Clișeul alăturat nl-1 înfățișează pe tovarășul Mititelu recomandînd ortacilor săi Un 
articol interesant apărut în ultimul număr al revistei „Munca de partid".

Tinerele Oprișa Eleo
nora, Sîrbu Laura, Kele- 
men Magdalena și 
co Eva din Lonea 
prietene, Se cunosc 
viața de toate zilele,
tenia lor insă s-a întărit zii. 
și mai mult la club Fă- 
cînd parte din brigada de 
agitație a sectorului I.L.L., 
eie vin de trei oti pe 
săptămînă la club, la re
petiție.

La club, s-au împriete
nit și cu alți băieți și fe
te din Lonea. Tinerii Do- 
roitei Teodor, Tetei Roza 
lia, Rusu loan II. Rusa 
Vasile Jurca Eleonora sini 
membti ai aceleași bri
găzi de agitație. In urmă 
cu aproape două luni, ei 
s-au adunat ia club și au 
format o brigadă artistică 
de agitație. Cu toții .au 
holălii să pregătească pro
grame bogate și 
să vină cu 
repetiții, să 
lanul lor 
tru reușita

Eforturile
zadarnice. Programul festiv 
prezentat cu ocazia ale
gerilor de la 3 martie 
s-a bucurat de mult suc
ces din partea spectatori
lor, Dar pregătirile n-au

încă înainte de a- 
oră, inti-una din 
clubului, membrii 

erau
Zilele tre- 
a inceout 
noul pro-

ziceți de 
să facem 
adresa instruc-

acest 
trea-

ia ușd și a intrai, 
tinăra Sîrbu 

avea „oaspeți' 
cititori o asaltau; 
vreau „Mama" de

variate 
regularitate ia 
depună tot e- 
tineresc . pen- 
programe.or 
lor n-au lost

♦
♦
♦
•
♦ Încetat nici o clipă. Tex-
♦ tierii Niculescu Mihai♦

au lucrat multe Sen 
rtnd, puriind la punct 
nou program ai brigi- 
dc agitație,

cu'e, brigada 
pregătirile cu 
gram...

— E.eohora, 
la club, te rog 
pe la mine. S-ar putea să 
am „oaspeți".

Era abia ora 16,30, cînd 
Jurca Eleonora a ajuns In 
strada I.C. Frimu și s-a 
oprit ia casa.cu nr. 23. A 
Sătul
Intr-adevăr, 
Laura 
Vreo 6 
1 - Eu 
Gorki

— Mie dă-DU „Sir.gUt 
priinire dușmani", romanul 
„Ion’' de R-ebreanu.

— Pentru copii ce cărți 
mai ai 7

Pentru că trebuie Să 
șlfți, tatu asta blond) de 
vreo 16 ani, este una din
tre bibliotecarele volun
tare' fruntașe dir. Lonea. 
In casa părinților ei iunc- 

. tionează biblioteca de ca
să nr. 4. l-a servit cu plă
cere pe toții Apoi, îm
preună cu .Eleonora, a por-

nit spre club. Repetiția 
era programată pentru o- 
ra 17.
ceasta 
sălile
brigăzii de agitație 
prezențt.

— Ei, ce 
program, o 
băț — se
torul Niculescu.

— Musai să iacem, răs
punseră cu toții. Ne vom 
da tot interesul.

Și repetiția a început. 
Sub îndrumarea atentă a 
ceior doi instructori, tine
rii artiști amatori se stră
duiesc să pregătească ci! 
mai bine, programul. încă 
de pe acum și-au tăcut 
planul, ca după ce vor 
prezenta noul program In 
fața spectatorilor din Lo
nea, să se deplaseze cu el 
și in alte localități din 
Valea Jiului .

Repetițiile au Început și 
continuă cu intensitate. 
Seara, tirziu, tinerii artiști 
amatori ionenr se Îndreap
tă voioși spre casele lor. 
Instructorii sînt și ei bu
curoși .

— La revedere băieți, 
noapte bună. Și nu uitați... 
vineri ia ora 17.

— Da. vineri la ora 17 l

D. GHIONEA
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Vecinul meu de la etaj

meu de

vezi pe
SChinfbat,

mutarea în locuința 
întră timp m-am dumi* 

coincid de

sar reșteAbia s-au arătat primele semna 
ale primăverii și parcă 
chipurile oamenilor ceva 
vesel.

Numai chipul colegului
birou, Mircea, se întunecă tot mai 
mult. Stă la masa de lucru cu 
ochii adînciți în orbite, privind ne- 
păsăt or pe geam și nu da puține 
ori cade intr-o toropeală soră cu 
somnul.

Credeam la început 
babil ceva necazuri în 
alungat acest gind 
Mircea un bun soț.

Ca să mă dumiresc, într-una 
din zile, mi-am luat inima în dinți 
și l-am întrebat :

— Bine măi Mircea, te văd pa 
tot mai posomorit. Pe 
bucură

că are pro- 
familie. Am 
știindu-1 рэ

zi ce trece 
tine nu ta 
frumos ?

— Vezi

timpul tot mat

rit. Aceste „sîmbate" 
multe ori cu plecarea- din localita
te a soților Bacu. Atunci rămine 
stăpîn fiul lor — inginer la urina 
Petrila — care profitind d? lipsa 
părinților, împreună cu alți colegi 
și colege, transformă apartamen
tul in local de noapte.

La aceste argumente n-am pu
tut să mă abțin să nu-1 întrerup:

— Dar de ca gu ați adus cazul 
la cunoștința părinților pentru a 
lua măsurile da calmare a „entu
ziasmului" fiului lor ?

— Aș! Crezi că ei nu știu ? 
Știu bine că doar la unele chefuri 
participă și ei. Insă 
insistențele locatarilor 
se pot pune pe note

— Pînă aici m-aln

Frumoasă e Capitala patriei J 
noastre l In ori ce parte îți 
îndrepți privirea, în față apar 
clădiri mari și frumoase. Ate
neul Republicii Populare Ro- 
mine, ce se vede în clișeu, e # 
doar una din ele.

HAI FIM SERIOȘI !
Petroșani s-a redeschis cra-

Nicuie, tocmai 
mă indispune.

dragă 
venirea primăverii

Am rămas surprins de acest răs
puns. Și ca să-1 dascos, l-am în
trebat din nou :

—- De ce te indispună venirea 
primăverii ?

Discuția avind loc pe stradă, din 
cauza zgomotului, nu i-am înțeles 
clar răspunsul. Am auzit doar de 
muzică, dans, țipete, printre care 
ți cuvîntul Bacu.

— Muzică, dans, astea le mai 
înțeleg — zic — dar ce legătură 
au toate astea cu Bacu ?

— Bacu, de care ți-am vorbit, 
e un locatar din blocul în cars lo
cuiesc. Mai precis, inginerul Bacu 
Anton locuieșt? in strada Dimi
trov, blocul 3, apartamentul 10.

-— Dar ce legătură are tovară
șul Bacu cu primăvara î

— Are, și încă cum! Dar asta 
mai lungă, n-o să 

mă asculți pînă la

ai început, sînt dis-

se vede că 
din bloc nu 
muzicale I 

lămurit, dar
tot nu văd ce legătură au aces
tea cu primăvara ?

— Stai să vezi. Odată cu veni
rea primăverii, familia Bacu, ex- 
ceptînd bineînțeles fiul, își mă
rește numărul absențelor și urma
rea cred că o înțelegi.

O înțelegeam destul de bine și 
mă bucuram că hu am și eu ase
menea colocatari în bloc.

Ne-am despărțit zicîndu-i:
— La revedere și odihnă plăcu

tă.
Ce puteam să-i mai spun ? Rămas 

singur, meditam la cele spuse de 
Mircea. Cum pot exista asemenea 
cetățeni lipsiți de bun simț față de 
liniștea colocatarilor din bloc ? Oa
ra ei nu se gîndesc că vecinii lor 
au nevoia de odihnă după o zi de 
muncă î

Apoi m-am hotărit ca 
zi să aduc 
genelor in 
măsuri de 
la etaj.

In
ma „Odobești", proaspăt renovată. 
Ca omul curios, mi-am zis: tre
buie s-o vizitez și eu. Auzisem că 
se servesc niște grătare cu muj
dei „a la carte" și un vin de re
giune superior... direct de la ca
nea. Iată-ma așadar „coborît" în 
cramă. Interiorul frumos amenajat 
și împodobit cu diferite motive 
naționale șl vase decorative, cu
rățenia care domnește aici, deser
virea promptă, ospătarii Imbrăcați 
în frumoase costume naționale, 
toate te îmbie. Ajuns aici, m-am 
instalat la o masă. Cercetez lista 
de bucate. A... da, zic, ăsta-i. Chem 
ospătarul. Un grătar cu mujdei, 
zic. „Vineee..." ml s-a răspuns. Și 
a venit. L-am mîncat cu poftă. Si 
ce sete I Un grătar bun te bagă 
și Ia 
pahar 
venit.
Dar...

a doua 
cazul la cunoștința or- 
drept pentru a lua 

calmare a vecinului de

IOAN KEREKEȘ

alte cheltuieli. Comand un 
cu vin. „Vineee..." și iar a 
Dua paharul la gură. înghit, 
vai ce vin... Avea mai mult

un gust de apă acrită. Nu 
ce să cred. Repet comanda.

—• Tovarășe ospătar, mă 
sez eu din nou tinărului Ghindă 
Nicolae, mal adu-mi un pahar. Dar 
poate mi-1 aduci cu... vin.

știam

adre-este o poveste 
ai răbdare să 
capăt.

— Păi, dacă
pus să te ascult.

— Bine, o să-ți povestesc. După 
cum ști, m-am mutat intr-un bloc 
Cu încălzire centrală. Apartament 
frumos, căldurică, îți închipui ce 
bucurie pe întreaga familia. Numai 
că bucuria a fost de scurtă dura
tă. N-a trecut mult, că în apar
tamentul tovarășului Bacu au în
ceput să ss desfășoare „sîmbete" 
de tineret care nu era numai oda
tă pe săptămînă, ci. chiar de două- 
trei ori. Prima dată cînd a avut 
loc bairamul, credeam că omul își

D T
• Suprafața U.R.S.S. reprezintă a 

șasea parte din suprafața terestră 
locuită a globului pămîntesc.

Și într-adevăr, mi l-a adus eu 
vin. Stăm și mă uitam nedumerit 
la cele două pahare cu lichide 
diferite. Eram nedumerit cum ■, de 
„se stricase" bunătatea de vin /din 
primul pahar ? Chem ospătarul.

— Gustă și dumneata din pa
harele astea, zic, și ghici ce este 
in ele ? Gustă. Intr-unui, zice, e 
vin. In celălalt n-aș putea spune 
precis. Știți... nu eu. Tovarășa bar- 
mană Vitez Maria...

M-am adresat cu aceeași rugă
minte barmanei. Dar nici n-apuc 
să-mi termin vorbă, că-i și sare 
țandăra.

— Hai să fim serioși, tovarășe, 
v-am servit vin curat. Și continuă 
de parcă mi-ar fi ghicit gîndurile: 
Și apoi eu nu gust din paharele 
clienților.

Eu nu zic să guste din paha
rele clienților, dar nici din... bu
zunarele lor. Pentru că, dacă ar 
fi gustat din vinul pe care mi 
l-a servit, ar fi constatat că apa 
turnată de ea în vin avea un mi
ros specific... un miros de necinste. 
Și, deși se știe că Vitez Maria 
nu-i la primul caz de acest fel, 
totuși i se tolerează această com
portare frauduloasă, necinstită, 
re în loc să atragă clienții, îi 
depărtează. Conducerea T.A.P.L. 
are nimic de spus ? Doar și 
crătorii dfn comerț trebuie să 
oameni serioși. Păi nuî

Un muzeu Picasso 
la Barcelona

dis- 
să-i 
re**-- ■
va-
Ve-

20 000 de șoareci spre a 
un sfert de litru de lapte

ca- 
în- 
nu 
lu- 
fie

Cercurile progresiste din Barce
lona au Inițiat, în ultimul timp, 
crearea unui muzeu închinat pic
torului progresist Picasso, de o- 
rigină spaniolă, care în momentul 
venirii la putere a regimului fran- 
chist, in semn de protest, s-a e- 
xilat voluntar în Franța.

Picasso, care s-a declarat și în 
ultimul timp potrivnic regimului 
lui Franco și care refuză și în 
prezent să viziteze tara sa de o- 
rigină, a consimțit să pună la 
poziția muzeului, care trebuie 
poarte numele, 58 de picturi 
prezentînd seria completă a 
rlațiilor la capodopera lui
lasquez ,,Las Maninas". Primarul 
din Barcelona, care urma să des
chidă acest muzeu, a fost supus 
în ultimul timp presiunilor auto
rităților franchlste pentru a re
nunța la organizarea muzeului. In 
cele din urmă, guvernul franchist 
l-a obligat să nu mai dea muzeu
lui numele vestitului pictor spa
niol. Ca urmare, Picasso a renun
țat de a-și mai trimite colecția în 
Spania și astfel muzeul a trebuit 
completat în grabă cu picturi și 
fotografii ale unor artiști foarte 
puțin cunoscut!.

In semn de protest, populația', 
din Barcelona în frunte cu nrima-'^ 
rul, a boicotat ceremonia deschi
derii muzeului. '

O A T E
pentru 
obține 
de care avea nevoie pentru cer
cetări și experiențe în domeniul 
cancerologiei. Animalele au fost 
mulse cu ajutorul unor instalații 
minuscule special construite.

Scpiepea indieniIop maya• Liubov Ulanova este prima 
femeie sovietică, și probabil unica 
din lume, care pilotează 
boreactor. Liubov Ulanova 
experiență de zbor de 23 
obținînd brevetul de pilot 

o virată 
fragedă.

Pe locurile joase și însorite iarba a scos sfios 
primii colți. Noutatea peisajului invită la drumeție.

IN CLIȘEU: Poiana și cabana Pietrele din Rete
za, în primele zile ale dezghețului de primăvară.

înălțimile, plaiurile și văile Retezatului au primit 
un oaspete drag: Primăvara.

un tur- 
are o 
de ani, 
încă la 

foarte

camerele 
hotel din 

> există 
avind ata- 
următoarea 

„Doamne, 
să 

cad in ispită I 
jută-mă să nu 
că perdelele 
cearceafurile 
acest hotel 
aparțin" I

• In 
unui 
Chicago 
biblii 
șată 
notă : 
ajută-mă nu 

A- 
uit

Și 
din

nu-mi

ziar
Miami

* • Intr-un 
local din 
(S.U.A.) a apărut 
următorul anunț: 
„Vînd ieftin suflet 
în bună stare". 
Autorul anunțului 
a primit 96 
oferte.

de

• La Erski, 
giunea 
o indiană în vîrs- 
tă de 30 de ani 
a născut o feti
ță cu un singur 

ochi în frunte. A- 
monstru nu 

nas și respiră 
gură.

re- 
Madurai,

Recent, Uni
versitatea din Co
lumbia a plătit 
10 000 de dolari

• La grădina zoologică 
к io s-a născut recent un 
încrucișarea unei 
leopard. Animalul 
leopen.

leoaice 
a fost

din 
pui
cu
denumit

To-
din
un

naturaliști fran-• Doi renumiți 
cezi,. Raymond Dughl șl Franqois 
Sirugue, au găsit in apropierea 
localității Aixen-Provence ouă de 
dinozaur. Ouăle par să fie vechi 
de 60 pînă la 70 milioane de ani, 
după aprecierea unora chiar de 100 
milioane ani. Se pare că este cea 
mai interesantă descoperire de a- 
cest fel.

Ouăle nu slnt toate de aceeași 
mărime, unele 
nea unei mingi

Cunoscutul etnograf și lingvist 
sovietic, Iuri Knorozov, a editat 
recent o amplă monografi? des
pre „Scrierea indienilor maya", în 
care se ocupă de descifrarea hie
roglifelor și studierea filologică a 

textelor.
In monografie este prezentat an

ticul popor mexican din punct de 
vedere istoric și cultural. Lucra
rea cuprinde, de asemenea, o scur- 

qramatlcă și, pentru prima da- 
un mic dicționar al limbii in

tă
tă,

©

atingind dlmensiu- 
de fotbal.

albine se păstrea*• Mierea de
ză un timp considerabil. In pira
midele egiptene s-a găsit miere 
rn stare perfectă datînd de 3300 
de ani. In antichitate, mierea era 
folosită Ia conservarea produselor 
alterabile. Iar istoria a consemnat 
că Alexandru Macedon, care a 
murit intr-o expediție îndepărtată, 
a fost adus în patrie cufundat în 
miere pentru a i se feri trupul 
de descompunere.

• In orășelul Trente din Italia 
un cline a fost lovit de un auto
mobil, rupîndu-i piciorul. Anima
lul s-a tîrît pînă la o casă unde 
a zgîriat ușa și a lătrat ptnă ce 
i s-a deschis. Era spitalul orașu
lui. Un chirurg a operat laba frac
turată. Cîinele se află în prezent 
în convalescentă... intr-un colt din 
holul spitalului. Medicii se întrea
bă dacă e vorba de coincidență 
sau inteligentă.

dienilor maya din secolul al XVI- 
lea înainta de năvălirea spanio
lilor, expunerea amănunțită a prin
cipiilor descifrării hieroglifelor 

maya, o sută de tabele, desene și 
copii după inscripții din secolela 
IV și V.

Knorozov consideră că pe baza 
izvoarelor scrise existente, limba 
indienilor mexicani maya poate fi 
urmărită pe o perioadă de circa 
2 000 de ani.

De necrezut și totuși adevărat
Pare ds necrezut, dar comerțul 

cu sclavi continuă și în zilele 
noastre. Se poate spune chiar că 
în ultimii doi ani el a-a intensi
ficat. Acest comerț este deosebit 
ds prosper în Arabia Saudltă șl 
în șeicatele arabe ale petrolului, 
unde bogătașii, dornici să-și com
pleteze haremul, plătesc oriclt 
pentru o fată frumoasă.

Sclavii nu mai sînt transportați

ca în trecut cu caravanele, ci cu 
avionul. Avantajul esta dublu — 
drumul costă mai ieftin șl sclavii 
nu pot fugii. Dar comerțul cu 
sclavi este practicat și in unele 
țări europen». Domnul Papadopou
los, directorul creșei comunale din 
Salonic, a fost prins vînzlnd copii 
care ii fuseseră încredințați. Pre
țul lor varia intre 5 000—12 000 
de drahme, după starea copilului 
si posibilitățile cumpărătorului-

©

Poate fi recomandat Chombe
intern al 

Nebraska 
(S.U.A.) a apărut următorul anunț < 
„Se 1 caută un voluntar 
deschidă două case de 
broașt? secrete foarte

t®“ 
închisoarea primise de

treprindere două casa de fier al 
căror cifru era necunoscut, din
care cauză nimeni nu le putea

Recent, în Buletinul 
închisorii din statul

care să 
fier cu 

complica-

la o in-

deschide. Atunci direcția 
rii a hotărit să caute un 
list printre numeroșii săi

Dacă acesta nu a fost încă gă- 
poate fi recomandat specialis- 
Chombe : 
intrat în 

găsit casele 
ca Chombe

închlso- 
specia- 
cjlenți.

sit, 
tul 
au

au 
ră
frul lor sau să 
pective.

cînd forțele O.N.U. 
banca katangheză 
de firr goale f.li
să fi cunoscut ci
ti avut cheile res-
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fffUt лип munca minerilor sectorului ll 
la mina Aitaoasa

Pînă în dimineața zilei de 28 
martie, din abatajele celor patru 
eictoare productive de la mina A* 
ninoasa au fost scoate la ziuă 
3150 tone de cărbune în afara pla
nului. In același timp, datorită a- 
tenției mereu sporite ce se acordă 
îmbunătățirii calității cărbunelui, 
întreaga cantitate de' cărbune ex
pediată preparatorilor petriiеді în 
această lună, se Încadrează în 
normei’» de calitate.

O contribuție deosebită la ob
ținerea acestor succese au adus-o 
minerii, din sectorul II.

tnseisnate tanliiSfi 
de tdrline Kite plat

Din csle 3150 tone de cărbune 
date pests plan pe întreaga mină 
pînă în ziua de 28 martie, 1 118 
tpne au fost extrase din abata

jele sectorului 11. Numai din a- 
batajul cu front scurt de pe stra
tul 13 unde lucrează brigada con
dusă de comunistul Cosma Remus, 
au fost trimise la ziuă peste 1 000 
tone de cărbune. Cu 611 și, respec
tiv, 372 tone de cărbune și-au

toarele тіпэі este cu atlt mai 
justificată, cu cît, paralel cu lupta 
paptru o cantitate sporită de căr
bune, minerii sectorului Ii au pus 
un mare accent pe îmbunătățirea 
calității cărbunelui. Deși straiele 
în exploatare prezintă mari inter
calași de steril, datorită atenției 
ce se acordă pușcării selective și 
alegerii șistului în abataje, nume
roase brigăzi printre care .cele 
conduse de minerii Hegheduș Dă- 
nilă, Cosma Remus, Asmarandei 
Augustin și altele, au reușit să 
extragă importante cantități de 
Cărbune fără să albă ПіСі O tonă 
de cărbune rebutată pentru șist.

Merite pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui revin și maiștri
lor mineri Ilinescu loan, Floca 
Dumitru și Popa T. Ioan. Și Încă 
ceva: în sector a fost redus con
sumul de lemn de mină. Astfel, 
în această lună, au fost economi
siți aproximativ 25 m.c. de lemn 
rășinos, 20 m.c. de gorun, precum

și o importantă cantitate de lemn 
de fag.

Ршівдіе 18 iietaft 
il-i tmrkeie îi pe meceaiti

In îndeplinirea angajamentelor 
de întrecere, minerii din sectorul 
11 întlmpînă și unele greutăți ffiai 
ales din cauza părții mecanice a 
s actorului. Neexecutarea la timp a 
lungirilor de crațere, lipsa de gri
jă față de buna întreținere a uti
lajelor, stagnările produse din 
Cauza funcționării defectuoase a 
utilajelor — iată numai o parte 
din motivele pentru care minerii' 
au tot dreptul să fie nemulțumiți 
de felul cum își desfășoară aCti-1 
vi tat3a serviciul mecanic al sec
torului în frunte cu inginerul 
Burac Dragoș.

Printre cei din partea cărora se 
cere mai multa conștiinciozitate 
In muncă se numără șl maistrul 
mecanic Manea loan, mecanicul de 
crațer Hoțea loan X, precum și 
tinerii montatorl Jecotă Dumitru 
și Furdui Gheorghe.

----------------©

STRADA PRINCIPALA

TELEGRAME EXTERNE
In U. R. S. S. Încep pregătirile pentru 

construirea altor șase termocentrale mari
MOSCOVA 29 (Agerpreș).
Anul acesta, în Uniunea Sovie

tică se vor încape pregătirile în 
vaderaa construirii altor șase ter
mocentrale mari, cu o putere to
tală dte peste 12 milioane kW — 
transmite TASS.

Noii giganți energetici vor fi 
amplasați în partea europeană a 
tării cu cea mai deasa popula

ție și unde este concentrată o 
mare parte a industriei grele.

Puterea a trei din noile termo
centrale va fi de cite 2,8 milioane 
kW. Asemenea giganți nu existe 
încă în nici o țară. Terenurile de 
construcția au fos alese în Ural, 
pe cursul superior și mijlociu al 
Volgăi. Conform prevederilor, noile 
termocentrale vor intra în func
țiune în 19Ѳ7.

--------O___----
Atacupi polițienești impotpiva 

negpilop din S. IL A.
NEW YORK 29 (Agerpreș).
După cum anunță agențiile de 

presă, la 23 martie în orașul Gre
enwood din statul Mississippi po
liția a atacat un grup de negri 
care demonstrau în fața tribuna
lului în favoarea înscrierii pe lis
tele electorale. Poliția, folosind 
clini polițiști, a împrăștiat pe de
monstranți. Potrivit agenției Uni
ted Press International, clinii i-au 
atacat pe demonstranți, provocîn- 
du-le răni grave.

Agenția United Press Interna

tional anunță că Martin Luther 
King, conducător al mișcării ne
grilor pentru integrarea rasială, a 
adresat președintelui Kennedy o 
scrisoare în care îi cere să inter
vină pentru soluționarea situației 
din Greenwood,

Pe de altă parte, agenția United 
Press International anunță că cu 
prilejul unei demonstrații organi
zate de populația de culoare îm
potriva segregației rasiale, într«un 
oraș din statul Georgia, poliția a 
arestat 63 de persoane.

depășit sarcinile planificate șl mi
nerii conduși de brigadierii Asma- 
randei Augustin și Hegheduș Dă- 

Aiilă. Importantele depășiri de plan 
realizate de brigăzile sectorului în 
această 
măsură 
muncii,

găzilor
sectorului.

lună se datoresc în bună 
creșterii productivității 

sprijinului acordat bri
de conducerea tehnică a

Mîndria de a fi primii în întie- 
' tarea ce se desfășoară între , sec-

mun- 
înno- 
Dimi-

Petroșaniul — vechi centru 
citoresc al Văii Jiului — se 
iește necontenit. Cartierele 
trov și Livezeni, blocurile din stra
da Constructorul, complexul Insti
tutului de mine și 
menea obiective 
stau mărturie.

Strada princi
pală a orașului 
are însă un as
pect necoreșpun- 
zător. Din cauza circulației inten
se, îmbrăcămintea de asfalt a stră
zii principale se distruge, iar re
pararea el se face foarte superfi
cial și cu întîrziere.

Iarna trecută a fost aspră, 
înghețul a degradat și mai mult

multe alte ase-

NOTA

asfaltul străzii principale. Pe por
țiuni întinse între podul Maleia și 
cartierul Dimitrov, precum și în 
cealaltă direcție, spre U.R.U.M.P., 
au apărut rupturi, gropi și hîrtoa- 
pe care îngreunează mult circula

ția autovehicule
lor.

Timpul ploios 
nu permite încă 
executarea lucră
rilor de asfaltare, 

slnt astupate aceste 
s-ar zice

a îmbunătăți

Manevre militare în S.U.A
NEW YORK 29 (Agerpreș).
in împrejurimile localității Fort- 

Bragg (statul Carolina de nord) 
au luat sfîrșit manevrele militare 
denumite „Operațiunea Mocasslna- 
3”, care s-au desfășurat timp de 
18 zile. La manevre au participat

„forțe antipartizane" speciale din 
7 țări, între care Turcia, Guate
mala, Coreea de su'd. Spania fran
chise, Vietnamul de sud, precum 
și ciankaișlștii. La manevre au 
participat și 600 de parașutlști a- 
mericani din corpul 18 de trupe 
aeropurtate.

dar de ce ny
gropi cu pietriș, cum 
„plombate", pentru 
condițiilor de circulație ? Sau este 
mai frumoasă strada principală cu 
gropi ?

eooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooocoooooooxtoco тооооооооооооооооооооооооооооооооосооооооо 
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I Muncă rodnică pe șantierul din Lupeni §

Declarația fostului președinte al Braziliei 
le posturile

JANEIRO 28 (Agerpreș).
France Presse anunță
Quadros, fostul preșe-

cuvîntul

de televiziune
R1O DE
Agenția 

că Janio 
dinte al Braziliei luînd 
la posturile de televiziune a spri
jinit programul financiar al guver
nului lui Joao Goulart. „După pă
rerea mea, a spus el, acest pro
gram constituie un efort de a pune

8

Iosif, care a

8
8
8
8
8

zidarii din 
Ion, beto- 
N. Maxim 
Gheorghe.

8
8

aspecte din 
pe șantierul

(Urmare din pag. l-a)
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Pe șantierul 7 construcții Lupeni se desfășoară 
o susținută întrecere socialistă pentru ridicarea 
cît ,mai grabnică a noilor blocuri. Pînă acum, 
fruntași se mențin constructorii dp pe lotul II, 
condus de tov. Manea Florin. Aici au fost ridicate 
parterele blocurilor H și В 6, Incepîndu-se deja 
zidăria etajului I, iar la blocul В 5 a început, pe 
primul tronson, zidăria parterului. In această în
trecere, rezultate frumoase au obținut 
brigăzile lui Stoica Constantin, Vierlu 
niștli din echipele conduse de Ștefan 
și Boruz Oprea, dulgherii lui Catrinoiu
Aceste brigăzi de constructori lucrează sub în- jj 
drumarea maistrului Prodanciuc Mihai. g

Se mai remarcă, de asemenea, lotul condus de g 
ing. Ionescu I., unde lucrările de construcție a 8 
blocurilor A 1, A 2, A 3 și a noului cinematograf 8 
cu 500 locuri au înaintat simțitor. Bine muncește g 
și brigada de zidari a lui Ghebedi 
început zidăria noului bloc В 3.

Clișeele de față prezintă clteva 
munca rodnică a constructorilor de 
din Lupeni, care o dată cu venirea primăverii, 
depun eforturi susținute pentru realizarea planu-

- Iul pe acest an.

ordine... Sper că guvernul va pu
tea să-l ducă la bun sfîrșit".

Pe de altă parte, Janio Quadros 
a insistat asupra necesității unei 
reforme constituționale care, „Să 
poată deschide cale liberă moder
nizării instituțiilor". El a precizat 
în legătură cu aceasta că în con
dițiile actualei constituții nu este 
posibilă o reformă agrară eficientă.

nerii in urmă, posibilitățile da Îm
bunătățire a muncii. Și în luna 
februarie consfătuirea de produc
ție a fost superficial organizată, și 
din această cauză la ea nu au 
participat de cit 30—40 
citbrL

Nu o dată comitetul 
lui a Indicat comitetelor
și conducerilor administrative

tuirile de producție sînt pregătite 
în pripă, nu se asigură ca ele să 
constituie o analiză temeinică a 
muncii, a cauzelor lipsurilor care 
mal există. In consfătuirile de 
producție nu se stabilesc măsuri 
precise pentru activitatea de vii
tor. Au fost cazuri cînd consfă
tuirile de producție nici nu s-au 
ținut. Deși în luna Ianuarie a. c. ' fie pe schimburi îi chiar pe grupe 
colectivul sectorului П a rămas 

sub plan cu 3075 tone de Cărbune, 
conducerea sectorului și comitetul 
de secție nu s-au îngrijit să țină 
consfătuirea de producție pe a- 
ceastă lună spre a pune In dezba
terea muncitorilor cauzele rămî-

de fflun-

slndtartu- 
de secții 

să 
organizeze consfătuirile de produc-

sindicale. în sectorul 11 nu se a- 
cordă atenția cuvenită propuneri
lor făcute de muncitori In consfă
tuirile de producție, comitetul de 
secție nu se interesează dacă ele 
au fost îndeplinite sau nu. Din 
ședință a mai reieșit că nu toți 
maiștrii mineri din sectorul II a- 
cordă asistenta tehnică necesară 
brigăzilor si nu se ocupă cu răs
pundere de aprovizionarea lor cu 
materiale. Și. aceasta a contribuit 
la faptul că brigada lui 
Gheorghe, care s-a angajat 
tragă în primul trimestru 
tone de cărbune peste plan, 
actuală e sub' olan cu 2000 tone 
cărbune. In sector mai 
cinci brigăzi care slnt 
plan. In sectorul 111.
tat că 
precum 
au fost 
tătilor.

Comitetul sindicatului, prin ho- 
tărîrea adoptată, a stabilit măsiirl 
corespunzătoare privind îmbunătă
țirea stilului de muncă al comi
tetelor de secții din sectoarele II 
și III privind buna organizare și 
desfășurare a întrecerii socialiste, 
precum și a consfătuirilor de pro
ducție etc.

Galan 
să ex-

1500
la ora

există alte 
rămase sub 
s-a consta- 

brigSzllor,angajamentele
si angajamentul pe sector 
luate sub nivelai posibili-



Greva minerilor francezi
'' PARIS 29. i Corespondentul Ager- 
pres transmite :

Greva minerilor francezi se des
fășoară în aceeași unanimitate și 
unitate de acțiune ca Ia începutul 
său. In același timp, cele mai di
ferite categorii de oameni ai mun
cii continuă în. întreaga țară ac
țiunile lor revendicative. In între
prinderile de gaz și electricitate 
continuă grevele turnante și gre
vele surpriză. Greve de scurtă du
rată au avut loc în cursul zilei 
de vineri la căile ferate, și în 
transportul urban din Paris, unde 
49 de linii de autobuze și-au în
trerupt complet activitatea vineri 
dimineața.

Greva de joi de 24 de ore a 
ziariștilor din orașele de provin- 

, сіе a fost totală. Joi după-amiază 
a declarat □ grevă de 24 de ore 
personalul tehnic al agenției 
France Preșse. Greviștii cer majo
rarea salariilor. In aceeași zi au 
declarat o grevă de scurtă durată 
ziariștii care lucrează la această 
agenție. In aceste greve ei își ex
primă solidaritatea cu ziariștii de 
la ziarele din provincie, care au 
declarat o grevă pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă.

Joi au continuat tratativele în
tre reprezentanții celor patru fe
derații sindicale de la întreprin
derile de gaz și electricitate cu 
conducerea acestor întreprinderi. 
Oamenii muncii de la gaz și elec
tricitate care au considerat drept 

; insuficiente propunerile direcțiunii 
de majorare cu numai 3,5 la sută 
a salariilor lor, au hotărît conti
nuarea luptei.

--------- e----------

RABAT. — A intrat în a doua 
lună greva muncitorilor de la mi
nele Sidi-Bu Beker (regiunea Ou- 
,djda din nord-astul Marocului), 
Muncitorii ■ protestează împotriva 
samavolniciei administrației care a 
concediat 70 de muncitori în luna 
februarie. Greva este generală și 
va continua pînă la satisfacerea 
deplină a revendicărilor muncitori
lor, scrie ziarul „La Nation Afri- 
câine".

Minerii greviști cer reprimirea 
muncitorilor concediați, punerea în 
libertate a celor arestați și insti
tuirea de pensii.

COLOMBO. — Experiențele nu
cleare franceze din Sahara „repre
zintă o primejdie pentru indepen
denta Algeriei, pentru toate po
poarele și statele iubitoare de 
pace din Africa precum și o pri
mejdie pentru întreaga omenire", 
a declarat corespondentului ziaru
lui „Forward", U. Saranankara, 
secretar al Consiliului Păcii din 

Ceylon, laureat al premiului in
ternațional Lenin „Pentru întărirea 
păcii între popoare".

PHENIAN. — La uzina de metale 
neferoase din orașul Nampho 
(provincia Phenianul de sud) re
cent a fost dată în exploatare o 
nouă secție de acid sulfuric cu 
o capacitate anuală de producție 
de 18 000 tone. Prin intrarea în 
funcțiune a acestei secții 
uzina își sporește capacitatea a-

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI SUKARNO
LA POSTURILE DE RADIO INDONEZIENE

DJAKARTA 29 (Agerpres).
După cum anunță agenția An- 

tara, în seara zjlei de 28 martie, 
președintele Sukarno, a rostit Ia 
posturile de radio și televiziune un 
diseurs în care a expus programul 
economic elaborat de guvern.

Expunînd principiile de bază ale 
politicii economice promovată de 
guvernul indonezian, președintele 
Sukarno a subliniat în mod deose
bit necesitatea creării unei „eeono- 
mii naționale eliberate de orice ră
mășițe ale colonialismului, imperi
alismului și feudalismului".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str.

Lupta oamenilor muncii pentru 
satisfacerea revendicărilor lor este 
larg sprijinită de numeroase parti
de politice și de majoritatea orga
nizațiilor sjndicale.

Numeroase municipalități comu
niste au trimis minerilor greviști 
ajutoare sub formă de alimente și 
bani.

Joi. seara, la apelul organizații
lor celor mai reprezentative ale ti
neretului, comuniste, socialiste, 
catolice, precum și a organizații
lor culturale și sindicale, peste, 
3 000 de tineri parizieni aft 
cipat la mitingul organizat în semn 
de solidaritate cu minerii.

O delegație de 40 de femei ca
re a venit special din bazinul Lo
rena, la Paris pentru a obține o 
întrevedere cu președintele repu
blicii nu a fost primită de șeful 
statului și nici de președintele 
Consiliului de Miniștri. Delegația 
de femei a fost primită însă de 
diferite organizații democratice și 
îndeosebi de comitetul parizian de 
solidaritate cu lupta minerilor.

Comitetul soțiilor minerilor din 
localitatea l'Hopital, din bazinul 
Lorena a trimis o scrisoare, în nu
mele tuturor soțiilor de mineri a- 
flați în grevă, președintelui repu
blicii în care se arată: „Sîntem 
indignate de atitudinea dv. și a 
guvernului care nu vrea să satis
facă revendicările legitime ale mi
nerilor. In politica dv. economică 
noi sîntem cei sacrificați. Nu mai 
putem accepta o asemenea situa
ție. Ne-am săturat de vorbe goale".

nuală de acid sulfuric pînă la 
33 000 de tone.

BONN. — Congresul ordinar al 
Uniunii studenților liberali din 
R.F.G. care a avat loc la Con
stance și la care au luat parte 
reprezentanți din toate universi
tățile din R.F.G. s-a pronunțat 
pentru recunoașterea graniței' 
Oder-Neisse ca graniță definitivă.

După cum anunță agenția D.P.A., 
Congresul a condamnat vehement 
creșterea tendințelor revanșarde 
din Bundeswehr.

BRNO. — întreprinderea „Prema" 
din Brno a produs, în colaborare 
cu Academia cehoslovacă de ști
ințe, un citofotomeru universal. 
Cu ajutorul acestui aparat poate 
fi măsurată chiar o cantitate in
fimă de albumină sau acid nu
cleic în sîngele sau în celulele 
omului. El permite de asemenea, 
să se cerceteze starea celulelor și 
să se deceleze prezența de tumori 
canceroase în primul stadiu.

HELSINKI. — Greva celor 20 000 
de funcționari de la poștă, vamă 
și de la căile ferate de stat din 
Finlanda care a durat 4 săptămîni, 
a luat sfîrșit. Revendicările gre
viștilor au fost satisfăcute.

ATENA. —■ După cum transmite 
Agenția Reuter, George Papandreu, 
liderul partidului de opoziția Uni
unea de Centru a adresat rege
lui Greciei o scrisoare în care 
critică politica guvernului Kara
manlis pe care îl consideră „ilegal".

Prineipalele căi de dezvoltare e- 
conomică, precizate de program 
sînt mobilizarea prin toate mijloa
cele a resurselor interne și dez

voltarea în continuare a sectorului 
de stat al economiei naționale.

In legătură cu principalele sarcini 
economice ce stau în fața guver
nului indonezian în următorii doi 
ani, programul prevede măsuri ur
gente în vederea asigurării popu
lației au alimente și îmbrăcăminte.

Președintele Sukarno a precizat 
că programul economia elaborat 
de guvern prevede desăvîrșirea 're-
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Hai pirafwesi Шроіпѵа оаві vas tomerdal sovietic 
In anele teritoriale (olane

HAVANA 29 (Agerpres).
TASS anunță că în zorii zilei 

de 27 martie, o navă piraterească 
a atacat cargoul sovietic „Baku", 
în apele teritoriale cubane.

După cum s-a declarat la Ha
vana, împotriva cargoului „Baku", 
cere transporta zahăr, nava pirat 
a tras cîteva salve cu tunuri de 
20 mm. și a deschis foc de mitra- 
llfttă» Apoi nava militară s-a a- 
ргфМЬ de vasul „Baku" și a lan
sat ÎSKțlotriva lui o torpilă, care 
explodînd în cală a produs o spăr-

A
Departamentul de Stat al S.U.A. 

a dat publicității o declarație în 
care afirmă că „atacul de miercuri 
împotriva vasului sovietic este, 
după părerea guvernului Statelor 
Unite deplorabil". Totodată în de
clarație se menționează că guver
nul S.U.A. — efectuează actual
mente o anchetă pentru a stabili 
dacă atacul pirateresc împotriva 

unui vas sovietic în apele teritori
ale ale Cubei „a constituit o viola
re a legilor Statelor Unite".

Intr-un comunicat al guvernului 
revoluționar al Republicii Cuba

----------------©-----------------

Nota sovietică cu privire 
la atacurile piraterești din apele cubane

MOSCOVA 29 (Agerpres).
După cum anunță TASS, la 29 

martie. Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. a înaintat ambasa
dei S.U.A. la Moscova o notă în 
legătură cu atacul împotriva navei 
„Baku", săvîrșit în portul cuban 

, Caibarien.
Guvernul U:R.S.S. subliniază în 

nota sa că atacurile împotriva na
velor comerciale sovietice nu sînt 
acțiuni întîmplătoare, izolate, ci 
provocări organizate, premeditate, 
ale cercurilor de contrarevoluți
onari cubani, care pornesc din

------O°-

Opinia publică din Venezuela 
condamnă atacurile piraterești 

împotriva unor nave 
comerciale sovietice

CARACAS 29 (Agerpres).
Opinia publică din Venezuela 

condamnă atacurile împotriva unor 
nave comerciale sovietice în regi
unea Mării Caraibilor.

Deputatul Eduardo Machado, 
membru al Comisiei pentru afa
cerile externe al Camerei Dapu- 
taților, a declarat că libertatea 
navigației a fost încălcată de Sta
tele Unite, care au sprijinit ata
curile împotriva unor nave comer
ciale sovietice.

Deputatul Fredi Melo, membru 
al aceleiași comisii, a spus t „A- 
tacurile împotriva unor nave ne
înarmate aparținînd flotei comer
ciale sovietice, întreprinse de mer
cenarii fugiți din Cuba, eu spriji
nul S.U.A. duc la agravarea situ
ației internaționale, mai ales în re
giunea Mării Caraibilor. Popoarele 
latino-americane condamnă cu in
dignare aceste provocări".

formei agrare, elaborarea unor 
proiecte în vederea creșterii pro
ducției agricole, introducerea me
canizării și a agrotehnicii avansate 
precum și strămutarea unei părți 
a țăranilor de pe insula Java eu 
o populație densă pe alte insule. 
Programul economic prevede adop
tarea Unor măsuri în vederea îm
bunătățirii sistemului de comunieații 
și transporturi din întreaga țară, 
a circulației mărfurilor, precum și 
în ceea ce privește importul și 
exportul de mărfuri. 

56 TeL interurban 322, automat 269.

tură de patru metri cu o lățime de 
aproape jumătate de metru.

Potrivit agenției Associated 
press, un reprezentant din Miami 
(S.UA.) al contrarevoluționarilor 
cubani a declarat că atacul împo
triva navei sovietice „Ваки" a fost 
comis de un grup diversionist de
numit . Commando-L".

Agenția arată că grupul diver
sionist „Commando-L" a făcut 
parte în trecut din organizația 
„Alfa-66", care a atacat recent 
nava comercială sovietică „Lgov”.

★ +
cu privire la noul atac pirateresc 
împotriva navei comerciale sovi
etice „Baku", se subliniază că răs
punderea pentru acțiunile pirate
rești săvîrșite în apele teritoriale 
ale Cubei revine guvernului Sta
telor Unite. „Recenta declarație, 
potrivit căreia Departamentul de 
Stat al S.U.A. se opune unor ase
menea acțiuni, se spune în comuni
cat, a fost făcută numai pentru a 
masca vinovăția Statelor Unite în 
aceste atacuri, care sînt efectuate 
pornindu-se de la baze situate 
pe teritoriul american și pe terito
riul Porto Rico".

același centru situat pe teritoriul 
Statelor Unite ale Americii.

In notă se arată : „Guvernul so
vietic nu poate trece cu vederea 
aceste provocări și este nevoit să 
examineze problema luării unor 
măsuri corespunzătoare pentru a- 
Sigurarea securității navelor co
merciale sovietice, care navighează 
spre Cuba".

____  , râ ------- -■ == 

încheierea lucrărilor Seminariului 
internațional al studenților

TUNIS 29 (Agerpres).
La Tunis au luat sfîrșit lucrările 

Seminarului internațional al stu
denților cu tema „Structura miș
cării internaționale a studenților 
și căile de realizare a colaborării 
studențești internaționale". La a- 
cest seminar au luat parte repre
zentanți ai studenților din nume
roase țări ale lumii printre care: 
U.R.S.S., Franța, Brazilia, R. P. Ro- 
mînă, R. P. Bulgaria, Belgia, Tuni
sia, Congo.

In comunicatul dat publicității 
se arată că studenții trebuie să 
participe activ la mișcarea pentru 
lărgirea colaborării între studenți.

PROGRAM DE RADIO
31 martie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,10* Școala și via
ța, 8,30 Dansuri de estradă, 9,30 
Teatru la microfon pentru copii,
11.30 Vorbește Moscova I 12,00 
Muzică din opere cerută de as
cultători, 12,30 Muzică ușoară, 
13,10 De toate pentru toți, 14,00 
Muzică populară cerută de ascul
tători, 14,30 Interpreți de muzică 
ușoară, 15,10 Arii celebre din o- 
pere, 16,26 Muzică ușoară, 17,15 
Transmisiune sportivă, 18,30 Al
bum de romanțe, 19,35 „Melodii, 
melodii..." emisiune de muzică u- 
șoară romînească, 20,00 Teatru la 
microfon. Premiera: „Vicleniile lui 
Scapin". Comedie de Moliăre, 21,08 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
8,00 Melodii distractive, 8,30 Clu
bul voioșiei, 9,00 Muzică populară 
cerută de ascultători, 9,30 Estrada 
melodiilor, 10,00 Arii din opere,
10.30 Revista presei străine, 10,38 
Muzică ușoară, 11,00 Transmisiune 
din sala Ateneului a concertului 
orchestrei simfonice a Filarmonicii

ANIVERSAREA NAȘTERII 
LUI M. GORKI

MOSCOVA 29 (Agerpres).
Opinia publică sovietică a săr

bătorit aniversarea a 95 de ani de 
la nașterea Iui Maxim Gorki — 
întemeietorul literaturii proletare. 
După cum relatează agenția TASS, 
la 28 martie a avut loc o ședință 
lărgită a Consiliului științific al 
Institutului de literatură mondială 
ce poartă numele marelui scriitor.

La Muzeul „Gorki" a avut loc 
o serată la care Ekaterina Peșko- 
va, văduva scriitorului, și-a îm
părtășit amintirile despre Maxim 
Gorki.

In cele mai mari biblioteci din 
Uniunea Sovietică au fost deschise 
expoziții cu operele lui Gorki ca
re în anii puterii sovietice au fost 
editate în 78 de limbi ale popoa
relor U.R.S.S. și în alte țări înțr- 
un tiraj total de peste 99 milioane 
de exemplare.

Guvernul englez nu sprijină 
recomandările Consiliului 
permanent al N. Д. T. 0. 
cu privire la interzicerea 

exportului de țevi în U.R.S.S.
LONDRA 29 (Agerpres).
Intr-un răspuns scris la o in

terpelare depusă în Camera Co
munelor de deputatul laburist W. 
Warbey, ministrul englez al co
merțului, Erroll, a declarat la 28 
martie că nu există nici o inter- , 
dicție în exportul englez de țevi* 
de oțel în U.R.S.S. Reprezentantul 
Angliei în Consiliul permanent al 
N.A.T.O., a adăugat Erroll, a ex
plicat că guvernul englez nu spri
jină recomandările consiliului cu 
privire la interzicerea exportului 
de țevi și că își rezervă întreaga 
libertate de acțiune.

să lupte pentru pace, dezarmare 
generală și totală, împotriva im
perialismului și colonialismului, 
împotriva oricărei discriminări ra
siale.

Participanții Ia seminar și-au ex
primat solidaritatea cu studenții 
din țările care luptă pentru inde
pendență și s-au pronunțat pentru 
convocarea unei conferințe a me
sei rotunde cu participarea repre
zentanților studenților din lumea 
întreagă pentru a discuta proble
mele unității mișcării studențești.

Reprezentanții a 26 uniuni na
ționale studențești au adoptat o 
declarație de solidaritate cu stu
denții democrați din Irak.

de stat „George Enescu", 13,00 
Concert de prînz, 14,05 Cîntă Con
stantin Drăghici, 14,30 Satira și 
umorul, 15,15 Din muzica popoa
relor, 16,55 Muzică ușoară, 17,15 
Emisiune literară: Din lirica uni
versală. 17,25 Muzică din operete, 
18,05 „File de calendar", emisiune 
muzical-literară, 19,30 Cîntă orches
tra de muzică populară a Radio- 
televiziunii, 20,05 Muzică ușoară 
de Gherase Dendrino, 20,45 Muzică 
de dans, 21,45 Literatura și mu
zica : „Primăvara în creația scrii
torilor și compozitorilor", 22,00 
Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE
31 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE» 
Balada husarilor; AL. SAHIA: Fe
cioara; PETRILA ! Nana; ANINOA- 
SA: Soare și umbră, completare 
Noi Ia festival; LUPENI: Șoferi* 
iadului.

Tiparul: „6 August" Petroșani

S.UA

