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Aproape 600 tone 
calcar peste plan

Minerii de la exploatarea pentru 
extragerea calcarului metalurgic din 
Bănită au livrat în luna trecută 
furnaliștilcr din Hunedoara, Reși
ța și Calan aproape 600 de tone 
de calcar metalurgic peste preve
derile planului da producție. Acest 
rezultat se datorește creșterii pro
ductivității muncii cu 3 la sută fa
tă de sarcina planificată.

Tot la Bănită, începînd din lu
na februarie, se extrage calcar 
brut, care sa folosește în construc
ția de baraje pentru termocentra
le. De menționat că operațiunile de 
extragere a calcarului brut sînt 
mecanizate complet.

Primele mii de tone de calcar 
brut au și fost livrate șantierelor 
de construcții din tară.

Luna mai oferă 
condiții optime pen
tru o largă desfășu
rare a lucrărilor ex
terioare de construc
ții. Pe multe șantie
re, s-au făcut primii 
pași în această di
recție : au fost înce
pute unele tencuieli 
exterioare la Petro
șani, Petrila, Lupeni, 
s-a trecut la execu
tarea unor canalizări, 
terasamente. Cu toa
te acestea, volumul 
lucrărilor exterioare 
începute pînă acum 
este insuficient. Pe 
șantiere incă nu au 
fost atacate lucrările 
de drumuri și alei, 
nu s-au făcut pregă
tiri pentru începerea 
asfaltărilor în Vulcan 
și cartierele Livezenî- 
Petroșani, Braia-Lu- 
peni, iar numărul bri
găzilor care lucrează

la tencuieli exterioa
re este încă mic.

Mult rămași în ur
mă în această direc
ție sînt constructorii 
din Vulcan, unde 
incă nu au fost în
cepute lucrări de dru-, 
muri, alei, canale de 
distanță pentru insta
lații de încălzire în 
cvartalul „Coșbuc'. 
cu toate că pînă Ia 
finele lunii curente 
trebuie predat in fo
losință primul bloc 
din cvartal, blocul 5

Construcția în roșu 
a unor obiective este, 
de asemenea, întir- 
ziată, cu toate că e- 
xistă condiții optime 
de lucru. Așa de e- 
xemplu, construcția 
noii școli de la Lu
peni este rămasă în 
urmă, după graficul 
de execuție, cu... ua 
etaj, la Vulcan blo

curile 3, 4, 9, 10, ca
re trebuiau începute i 
în luna ianuarie și f 
terminate încă în a- 
cest an, ne sînt a-1 
tacate nici în prezent,!
iar la Livezeni " nu 
s-au pus acoperișurile
— fîșii prefabricate
— la o seamă - de 
clădiri de la noua 
fabrică de produse 
lactate. Toate acestea 
produc întîrzieri în 
executarea finisajelor 
și predarea la ter
men a obiectivelor 
respective.

Este necesar ca 
conducerile șantiere
lor să dea o mai 
mare atenție începe
rii tuturor lucrărilor 
exterioare, pentru fo
losirea din plin a 
timpului optim de 
lucru în vederea ter
minării lor la terme
nele stabilite.

----------------©----------------

183 noi apartamente

(oleilivul minei Petrila obline noi succese 
îg întrecerea socialistă

Rod al aplicării 
măsurilor tehnico — 

organizatorice
In cele patru luni care au tre

cut din anul curent, minerii din Pe
trila au extras 8 755 tone de căr
bune peste plan/ Fruntași pe ex
ploatare în sporirea producției de 
cărbune sînt minerii sectorului III 
care au dat 3 464 tone cărbun? 
p'Jste plan, urmați de cei din sec
torul II cu un plus de 3 339 tone 
de cărbune. Pe locul următor se 
situează colectivele sectoarelor I 
și IV cu 1380 și, respectiv, 572 
tone de cărbune date peste pre
vederile planului.

Ritmicitatea îndeplinirii sarcini
lor de producție și a angajamen
telor de întrecere este rodul mă
surilor tehnico-organizatorice apli
cate. Extinderea susținerii mixte 
în abatajele cameră, înzestrarea 
brigăzilor cu noi transportoare 
blindate și cu raclete, aprovizio
narea ritmică a minerilor cu ma
teriale și vagonete goale, îmbună
tățirea transportului în subteran 
sînt numai cîteva din măsurile 
tchnico-organizatorice aplicate în 
acest an în procesul de producție.

Toate acestea, precum și munca 

Comunistul Bazso Francisc de pe șantierul fabricii de produse lactate Livezeni îmbină armonios munca de agitator 
cu cea de constructor, șef de brigadă.

ÎN CLIȘEU: Tovarășul Bazso Francisc, explicind dulgherilor Stăncioiu Gheorghe, Badea Mihai și Stăncioiu Dumitru, 
necesitatea creării de fronturi de muncă pentru fierarii betoniști și zidarii șantierului, în vederea terminării la timp a lu
crărilor de construcție a noii fabrici de produse lactate.

Pentru elevii
Pentru încheierea cu 

succes a anului școlar, 
cadrele didactice de la 
Școala de 8 ani ’ din Uri 
câni se preocupă cu gri- 
jă și răspundere de pre- 

. gătirea conștiincioasă, sis
tematică a elevilor. Pen
tru ei se organizează ore 
de consulații și meditații 
la toate materiile, menite 
să le contureze materia 
predată la orele de curs,

entuziastă a minerilor petrileni au 
făcut ca această exploatare să se 
situeze printre minele fruntașe ale 
Văii Jiului.

t

Căbune la un preț 
de cost redus

In întrecerea socialistă minerii
■ ■ 1

din Petrila se străduiesc ca pro
ducția dată de ei să fie la un 
preț de cost cît mai redus. IU 
acest scop ?i caută să folosească 
cu chibzuință fiecare bucată de 
material lemnos și au trecut la 
reducerea numărului de găuri de 
mină printr-o plasare mai judi
cioasă a acestora. Totodată prin 
utilizarea rațională a consumatori
lor electrici și pneumatici s-a re
dus simțitor consumul specific de 
energie.

Toate acestea au făcut ca pre
țul de cost pe tona de cărbune 
extrasă să fie redus cu 0,28 lei. 
Cei mai buni gospodari în privința 
reducerii prețului de cost s-au do
vedit a fi minerii sectorului II 
care au obținut o economie de 0,54 
lei pe tona de cărbune, apoi cei 
din sectorul I care au redus cu 
0,47 lei prețul de cost pe tona de

(Continuare în pag. 3-a)

Ultimul „hop" spre a obține 
diploma de maistru este întoc
mirea și susținerea proiectului. 
Viitorul maistru electro-mecanic 
Golds loan se documentează pen
tru proiect la mina Lonea. Iată-I 
discutînd cu maistrul miner Lungu 
Vasile din sectorul II al minei.

Vom munci
Recent, pentru rezultatele obți

nute în anul 1962, mina Anînoasa 
a fost distinsă cu Steagul roșu și 
Diploma ■ de exploatare minieră 
fruntașă pe ramura extractivă. Cu 
acest prilej minerii de aici s-au 
angajat să obțină noi și însem
nate succese în muncă.

Despre.:1 măsurile, prevăzute în a- 
cest scop și despre modul în care 
se va acționa pentru obținerea u- 
nor realizări superioare la princi
palii indici de producție, tovarășul 
Ledrer Iosif, șeful minei Aninoa- 
sa, ne-a relatat următoarele :

In anul trecut minerii, tehnicie
nii și inginerii noștri au muncit cu 
sîrg pentru a da economiei tot 
mai mult cărbune, pentru a spori 
productivitatea muncii și a reduce 
prețul de cost. Aceste eforturi au 
fost încununate de succes. Pe ex
ploatare s-au extras în plus de 
plan 31 607 tone de cărbune, s-a 
atins o productivitate de 1,253 to
ne de cărbune pe post, iar la 
prețul de cost s-au realizat econo
mii în valoare de 375 000 lei.

Pe baza acestor realizări, a po
sibilităților 1 existente, colectivul 
nostru s-a angajat ca și în acest 
an, în care se prevăd sarcini spori
te de producție, "să se ridice la 

I nivelul colectivelor fruntașe. In

In trimestrul II constructorii vor 
da în folosința oamenilor muncii 
din Petroșani și Petrila o nouă se
rie de blocuri. In prezent. Ia Pe
trila este în curs de recepție blo
cul G cu 27 apartamente moderne, 
iar în Petroșani sînt pregătite pen-

— - ■

la nivelul distincției primite
scopul realizării noilor sarcini de 
plan, conducerea exploatării, a sta
bilit un plan de măsuri tehnico- 
organizatorice. Defalcat pe sectoa
re și locuri. de muncă acest plan 
a început să prindă viață încă din 
prima lună a anului. Alături de 
efortul minerilor, măsurile prevă
zute în plan au contribuit la înde
plinirea și depășirea indicilor pla-

Intervlu cu tov. Ledrer losif, 
șeful exploatării miniere 

Âninoasa

nificați. Pe primele 4 luni din acest 
an, din abatajele minei au fost 
extrase peste producția prevăzută 
5 083 tone de cărbune, producti
vitatea muncii pe mină a ajuns la 
1,283 tone de cărbune pe post. In 
același timp s-a realizat și planul 
la lucrările de pregătiri. La pra
ful de cost, pe primul trimestru, 
s-au obținut economii de 203 000 
lei. Un fapt pozitiv este și acela 
că ne-am încadrat în indicii de 
calitate prevăzuți. Cu toate aceste 
succese mai avem încă posibilități 
și resurse nefolosite pentru a ri
dica producția pe o treaptă și mai 
superioară. Distincția primită asta 

un imbold pentru 
noi de a munci 
și mai bine.

In trimestrul И 
și în lunile ur
mătoare, datorită 
faptului că măsu
rile tehnico-orga
nizatorice se apli
că în cea mai 
mare parte în ter
menul stabilit, ne 
vom strădui să 
obținem indici și 
mai mari, să dez- 

tru recepție blocurile C zero cu 30 
apartamente și В 5, В 6 cu cite 32 
apartamente fiecare.

Hotărîrea constructorilor de pe 
șantierul Livezeni este ca in cursul 
lunilor mai și iunie să predea în 
folosință 6 noi blocuri cu 183 a- 
partamente.

voltăm și mai mult succesele obți
nute pînă în prezent. In scopul 
asigurării unei producții ritmice, 
s-a aplicat și se vor mai lua încă 
o serie de măsuri tehnico-organi
zatorice. La sectorul I, de"pildă, s-a 
trecut la metode de exploatare cu 
abataje cameră suprapuse. Pentru 
asigurarea unei producții ritmiee în 
abatajele cameră din stratul 5 E, 
blocul I s-a trecut, concomitent cu 
exploatarea abatajelor, la săparea 
baionetelor și suitorilor de atac 
pentru noile abataje. Amenajarea 
unor galerii permite îmbunătățirea 
condițiilor de transport. Pentru a- 
sigurarea intrării în exploatare . a 
abatajului cu front scurt nr. 1, în 
cursul trimestrului II s-au făcut, 
de asemenea, pregătirile necesara. 
Alte măsuri care au drept scop 
extinderea mecanizării în subteran, 
îmbunătățirea transportului etc. 
vor contribui la ridicarea produc
tivității muncii, la reducerea efor
turilor fizice și micșorarea chel
tuielilor de producție. Ele se ur
măresc îndeaproape, iar eficiența 
lor se reflectă în indicii obți
nuți.

La mina noastră sînt numeroase 
brigăzi’ ’ care obțin rezultate fru
moase. Printre acestea se numără 
cele conduse de Roman Petru, 
Cristea Aurel, Berei Dionisie, As- 
marandei Augustin, Cosma Remus, 
lane Victor, Biro Stefan, Kibedi 
Francisc și multe altele care prin 
munca lor de zi cu zi contribuie 
din plin la îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan. Ne vom 
strădui să muncim astfel în cît 
toate brigăzile să aibă condiții 
pentru a-și afirma puterea de mun
că, pentru ridicarea fiecăreia la 
nivelul sarcinilor de plan și, ast
fel, întregul colectiv al minei 
noastre să dovedească prin fapte 
că este demn de titlul de colectiv 
fruntaș pe ramură.

dinir-a Vll-a
să le clarifice anumite 
probleme pe care singuri 
nu le-ar putea înțelege. 
Majoritatea elevilor au 
înțeles rostul acestor ore 
și se străduiesc zi de zi 
să-și însușească materia
lul predat. Printre acești 
elevi se află Opriș Nico- 
lae, Tombai Paștiia.Bxxe- 
nia Marilena. Mogoș loan, 
Selan Paraschiva și multi 
alții.
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înălțat pe cota 1400, hotelul turistic străjuiește parcă întrea

ga stațiune de odihnă — Sinaia. Confortul și pitorescul de aici 

face odihna plăcută în toate anotimpurile. E minunat să-ți pe

treci concediul în asemenea locuri. Nu ?

Vaccin împotriva 
arsurilor

I N S T A N T A N E U

Nu-i ghinionul de vină

uimirea 
știe că 

puternică 
stare atît 
medicina

sovietici 
în urma

La unul din congresele medi
cale internaționale, savantul so
vietic Nicolai Fedorov a prezentat 
o comunicare cu privire la lueră- 
rUe s<Je în domeniul transfuziilor 
de sînge care a stîrnit 
specialiștilor străini. Se 
imediat după o arsură 
accidentatul ajunge în 
de gravă fncît, practic, 
nu poate să-l ajute.

Experiențele medicilor 
au dus la concluzia că
arsurilor, în sînge și în țesuturi 
»e formează proteine străine cu 
acțiune toxică, iar organismul răs
punde la aceasta formînd anticorpi.

Intr-o zi la institutul de transfu
zii a fost adus un tînăr cu arsuri 
grave de pe urma unui incendiu. 
Arsurile acopereau 3/4 din supra
fața corpului. Nu exista speranțe 
de salvare. Atunci, în locul trans
fuziei de sînge obișnuite, bolnavului 
1 s-a inoculat un ser de sînge luat 
de la un om care suferise și el 
de arsuri. Rezultatele n-au întîr- 
ziat : starea bolnavului s-a Îmbu
nătățit considerabil. In alte sute 
de cazuri, serul savantului Nicolai 
Fedorov a avut același efect mi
raculos.

Trenul de Petroșani—Lupeni se apropia vertiginos 
de gara Iscroni. Odată ajuns s-a oprit în scrîșnet de 
roți și fiare. Printre călătorii ce au coborît se afla 
și un miner din Aninoasa împreună cu soția și doi 
copilași de 2 și 5 ani. Se vedea cît de colo că ve
neau din concediu, că purtau bagaje nu glumă. Merg 
oamenii cu bagajele în spatele stației C.F.R. unde 
opresc de obicei autobuzele ce merg spre Aninoasa. 
Se pun pe așteptat. Trece o jumătate de oră, trece 
o oră întreagă, apoi alta, dar nici localul și nici au
tobuzul direct nu-și mai face apariția. Copiii au în
ceput șă scînceasca dornici să ajungă odată acasă 
după atîta drumeție. Soția obosită își exprima oful 
în felul ei.

— Păi asta-i treabă bărbate. Am călătorit atîta 
cu trenul și n-am stat în stații nici pe jumătate cît 
aici la doi pași de casă.

Solul 
adresînd 
celor de 
apare și

— Cum de ați întîrziat atîta ? 
îl întrebară pe șofer călătorii.

— E defect directul — a venit 
răspunsul.

— Dar cu localele ce este ?
— Nu știu. Or fi și ele defecte.
Intîmplarea a avut loc 

de marți, 7 mai dimineața, 
se pare că marțea-i cu 
Dar să vezi „minune",
s-a repetat din nou figura. Deci 
nu-i ghinionul de vină ci nepă
sarea conducerii I.C.O. Petroșani 
în rezolvarea odată și pentru tot
deauna a transportului în eomun 
și asta nu numai spre Aninoasa ci 
în toată Valea Jiului.

tăcea mile privind de-a lungul drumului ș! 
in gînd cuvinte nu tocmai 
la I.C.O. După vreo două 
autobuzul.

plăcute la adresa 
ore de așteptare

în ziua 
De unde 
ghinion. 

Miercuri
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kilome-
200 de

secolul 
oamenii

Potrivit Îndreptarului etnografic 
în regiunea Hakassia (U.R.S.S.) 
există locuri unde pe un 
tru pătrat se găsesc peste 
monumente antice.

Este foarte bine că în 
cuceririi cosmosului, cînd
deschid drumul spre alte planete, 
se face totul pentru ca omenirea 
să cunoască și trecutul său „de ieri" 
și chiar de „alaltăieri", căci acest 
„alaltăieri" prezintă atîtea enig
me și ridică atîtea problene neaș
teptate.

Iată ce ne povestește arheolo
gul A. N. Lipski, specialist în is
toria antică a Siberiei răsăritene.

Cu prilejul construirii unui 
canal de irigație în regiunea Ha-

Flacdra care curăfă 
metalul incandescent

După ce metalul a fost lami
nat, mai ales atunci cînd este 
vorba de oțeluri aliate, în secțiile 
de ajustat ale uzinelor urmează 
o serie de operații de curățire a 
semifabricatelor (prin frezare, 
strunjire etc.). Anul trecut, un grup 
de inventatori de la Combinatul 
metalurgic din Magnitogorsk și de 
la Institutul de cercetări metalur
gice din Celeabinsk a construit o 
mașină automată pentru curățirea 
cu flăcări de oxigen a metalului 
incandescent în 
Față de mașinile 
mașină folosește 
de acționare 
combinate 
deplasarea 
laminatul.

kassia s-a descoperit un zid pă
trat de piatră. Cercetările au ară
tat că acest monument datează din 
mileniul al III-lea î.e.n.

Pe acest zid s-au păstrat cîteva 
desene în linii subțiri, printre ele 
și unul foart- rudimentar, semă- 
nînd cu cele pe care le fac copiii 
în zilele noastre. Acesta din urmă 
reprezintă una din varietățile an, 
tice în reprezentarea zeului fer
tilității, identificat cu Soarele, cu
noscut arheologilor care fac săpă
turi pe aceste meleaguri. Dar ce
lelalte desene, care zugrăvesc fiin
țe omenești cu cap de pasăre, sîot 
cu totul neobișnuite pantru vasta 
regiune a Eniseiului. Lucrul cel 
mai surprinzător este asemănarea 
tor excepțională cu figurile zeilor 
egipteni antici Tot și Honsu. De
senul păsării amintește și el foarte 
mult modelele egiptene antice, 
ceste descoperiri urmează să 
cercetate în legătură cu altele, 
cute tot în Siberia, în special
Hakassia. Este vorba de morminte 
unde s-au găsit cranii de tip vădit 
negroid. O adevărată enigmă! Ar
heologii speră să găsească și alte 
materiale cu ajutorul cărora 
poată dezvălui 
selor desena și 
cut mii de ani 
riei răsăritene.

A- 
fie 
fă-
în

să 
enigma misterioa- 

scrieri care au ză- 
în pămîntul Sibe-

Energia nucleară se supune 
tot mai mult omului

ȘTIAȚI CĂ...

Bomba H „domesticită*1

timpul laminării, 
de flambat, noua 
sisteme originale 
pneumohidraulice 
echilibrareapentru 

arzătoarelor o dată
și 

cu

Tapete calorifere
De curînd în U.R.S.S. s-au fa

bricat tapete care se pot folosi 
pentru încălzit. Ele sînt formate 
din trei straturi de materiale po- 
limere: stratul superior și cel in
ferior servesc pentru izolare, iar 
cel din mijloc este bun conducă
tor de electricitate și se încălzește 
puternic. E suficient ca tapetele să 
fie conectate la rețeaua de curent 
electric peDtru ca ele să mențină 
temperatura dorită în cameră, va
gon, automobil sau avion.

Pentru a obține o sursă nelimi
tată de energie, savanții sovietici 
au realizat recent, timp de o 
fracțiune de secundă, o bombă H 
fără explozie. In felul acesta oa
menii de știință de la Institutul 
de energie atomică „Kurceatov" au 
făcut un mare pas spre „domesti
cirea fisiunii termonucleare”.

In această problemă, Jean Vidai, 
comantațorul științific al ziarului 
francez „Liberation", a scris un 
articol în care subliniază că rea
lizarea savanților sovietici are o 
importanță excepțională. Ea va per-

poată dispune 
care îl dorim 
de energii pe

mite omului ca să 
într-un viitor, pe 
cît mai apropiat, 
care astăzi nici nu ni le putem
imagina. In loc de a asista aproa
pe neputincios, la o reacție în 
lanț, spontană, și deci de nacon- 
trolat, 
cleară, 
dorință 
bombe

Această energie 
„în doze mici", 
„domesticită".

rezultînd din fisiunea nu- 
savantul 
energia de 
H care nu

va folosi după 
explozie a unei 
se
va
Ea

va 
fi
va

produce, 
degajată 
fi deci

O plasmă mai... durabilă
Savanții atomiști de la Institutul 

„Kurceatov" au obținut o plasmă 
cu o temperatură da 40 milioane 
grade Celsius și cu o densitate 
de 10 miliarde de particule pe cm3. 
Ea a putut fi menținută în această 
stare timp de mai multe sutimi 
de secunde, în vreme ce pînă a- 
cum savanții considerau drept un 
mare succes obținerea, în condiții 
asemănătoare, a unei stabilități de 
cîteva sutimi de miimi de secun
dă.

Se știe că plasma este un ames-

electroni 
separați 
electronii ar fi 

din nuclee. Pro- 
a face ca aceste

care au 
unii de

tec de nuclee și 
fost în prealabil 
alții ca și cum 
fost „decorticați" 
blema constă în
nuclee să se ciocnească, să fisione- 
ze.. Lucrul este însă foarte dificil 
căci nucleele avînd o sarcină e- 
lectrică pozitivă 
pingă unele pe 
ridică mai mult 
plasme cu atît
nucleelor, ceea ce le permite să se 
ciocnească.

tind să se res- 
altele. Cu cit se 
temperatura unei 
sporește energia

Noua greutate a unității atomice
O 

izotopi, scara greutăților atomice 
după greutatea atomică a oxige
nului (0= 16) s-a dovedit 
țumitoare, în special dacă 
seama că însăși oxigenul 
un izotop cu greutatea
18. De aceea. Uniunea internațio
nală a chimiei teoretice și apli
cate a propus să se construiască 
o scară de greutăți atomice, ba

dată cu descoperirea noilor

nemul- 
se ține 
conține 
atomică

Drumul pietruit ca granit ce cotește brusc, panorama înălțimilor te 
face să exezt că fotografia noastră redă un peisaj puțin cunoscut lo
cuitorilor. Dar BU-1 așa. E curba de sub funicular pe drumul dintre 
Petroșani *1 Petrila.

ato- 
al

zată pe cifra 12 — greutatea 
mică a izotopului principal 
carbonului. Principalul avantaj al 
acestei scări este precizia. Prac
tic, diferența cifrică nu este mare, 
valoarea vechii greutăți atomice 
împărțindu-se la 1,00043.

„.obiectele de fier au o durată 
medie de existență de 35 de ani ? 
In ultimii ani, 
au început 
taniu, care 
lungă decît 
sută de ani

piesele de mașini 
să fie fabricate din ti
are o viață mult mai 
fierul: el „trăiește" o 
și mai bine ? *

de știință au numă- 
diferite specii de 

insecte — aproxi- 
moluște — 80 000,

...oamenii
rat pe pămînt 
organisme vii, 
mativ 1 000 000,
păianjeni —• 27 000, raci — 20 000, 
pești 18 000, viermi — 15 000, pă
sări — 8 500 de specii ?

...Uniunea Sovietică 
ra țară de pe 
toate metalele

glob 
rare ?

este 
care

litri

singu- 
posedă

de pa 
suficientă

...la fierberea 
se consumă o 
pentru a ridica 
avînd o greutate totală de 900 kg.,
pe acoperișul unei case cu 20 de 
etaje ?

a doi '
energie 
trei bucăți de oțel,

...circomferința și raza pămîntu- 
lui au fost calculate pentru prima 
oară în modul cel mai exact de 
savantul grec din antichitate Era- 
tostene din Cirene, care 
cu 200 de ani înaintea 
tre ?

...deschiderea aripilor 
mare fluture 
pînă la 29,5

— Tizani 
cm ?

a trăit 
erei noas-

celui mai
— ajunge

atomo-electrieă a A- 
Științe a U.R.S.S. con-
de ore numai 30 

în timp ce

...Centrala 
cademiei de 
sumă în 24 
grame de uraniu,
termocentrală de aceeași putere 
consuma 109 tone de cărbuni ?

de
o

ar

de...mașina electronică sovietică 
calcul rapid B.E.S.M. Înlocuiește o 
armată de cîteva zeci de mii de 
calculatori ?

Succes vînatoresc
Vînătorul Alexei MaeiurișvUi din 

satul Apșo (Gruzia) a vtnat trei 
urși într-un minut

MaciurișvHi a zărit trei urși în 
pădurile Pșav, unde vîna el de 
obicei. Din două focuri, el a 
borlt doi dintre eb al treilea
tntărîtat, s-a aruncat asupra vînă-

do-
urs,

demn de invidiat
torului. Acesta a reușit însă să-și 
încarce la timp pușca și să do
boare fiara.

In satul său natal din regiunea 
Dușetsk, Alexei este numit 
torul neînfricat". Pînă 
el a vînat 50 de urși, 
tr-adevăr un succes de

--------- ©------------

Intlill iii tlilliulitl ргегвтаве
Intr-una din piețele orașului 

Nîmes din sudul Franței s-a des
coperit o porțiune dintr-o incintă 
romană, precum și vestigii ale ei- 
vilizației preromane din această 
regiune. Pînă în prezent au mai 
fost dezgropate un turn, un frag
ment de zid din eărămldă datînd 
din seeo'lul al XIV sau al XV-lea

„vînă- 
în prezent 
El este în- 
invidlat.

ca și o conductă de apă din pe
rioada Evului Mediu.

Una dintre cele mai interesante 
descoperiri este un mormînt pre- 
roman construit din dale și care 
în afara osemintelor cuprinde nu
meroase obiecte funerare, un vas 
din secolul I î.e.n., o ceașcă cu de-* 
sene în stil elen ca și o farfurie 
de orioină locală.
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OAMENI HOTARÎȚI
Raportul de dimineață la secto

rul I al minei Vulcan era pe sfîr- 
șite. Maiștrii mineri și artificierii 
din schimbul III se pregăteau să 
plece cînd șeful sectorului, ingi
nerul Grozavu loan se adresă u- 
nuia :

— Care-i situația la numărul 1 
da la 670?

— Nimic deosebit, răspunse mais
trul miner Epure loan. Dar ar fi 
bine să ii se mai dea vagonete și 
ceva scîndură...

După raport, șeful sectorului își 
luă lampa și se îndreptă spre ga
leria de coastă 7 vest. Străbălînd 
galeria principală de la orizontul 630 
se urcă cu colivia pînă la orizontul 
670, apoi o apucă pe galeria trans
versală a .stratului III pierzîndu-sa 
în întunericul galeriei. In mai pu
țin de 3 ore trecu pe la abatajele 
cameră, controlînd locurile de mun
că, dînd îndrumări minerilor. La 
întoarcere, în drum spre puțul 5 
îl reținu ceva din mers. Iși aduse 
aminte de ceva și urcă pe suito
rul ce duce la abatajul cameră nr. 
1 unde lucrează brigada condusă de 
comunistul Săbău Dumitru.

Pe șeful de brigadă i) găsi la 
gura rolului în abataj. împreună 
se îndreptară spre ort. Ortacii lui 
Săbău. cu fetele înegrite de căr
bune, lucrau de zor. Armau ortul, 
pregăteau burajul, încărcau căr
bunele pe crațer. Se făceau ulti
mele pregătiri pentru pușcare.

— Ați încărcat ceva ? — întrebă 
inginerul.

— Da, 33 de vagonete. încărcăm 
noi și mai multe că avani cărbune 
berechet, răspunsa șeful brigăzii, 
arătînd cu mina spre frontul de 
cărbune ce sclipea în bătaia raze
lor lămpilor de siguranță, însă 
n-am mai avut goale.

Cuprinzînd încă o dată cu privi
rea abatajul, inginerul scoase din 
buzunar un carnețel în care-și notă 
ceva. Apoi mal stătu cîteva clipe 
pe ginduri și pe față-i apăru un

zîmbet. Ce să facă, să-i spună acum 
vestea sau... Dar se răzgîndi. Mai 
bine îi va spune la ieșirea din șut.

— Tovarășe Săbău la ora două 
să treci pe la sector — spuse in
ginerul. Mai dădu cîteva indicații 
minerului și coborî în grabă scările 
suitorului.

...In biroul sectorului, normatorul 
Duna loan și tehniciană Stanciu 
Elena calculau de zor realizările 
brigăzilor.

— Să vedem acum brigada de la 
nr. 1. Scrie tovarășe: Săbău Du
mitru I — zise normatorul.

După adunare, normatorul excla
mă ;

— Frumos. 1684! Cifra cea mai 
mare la care au ajuns în ziua a- 
сэеа, adunînd realizările brigăzilor 
din sector. 1684 tone este cantitatea 
de cărbune pe care a extras-o de 
la începutul anului brigada lui Să
bău Dumitru paste plan. Este o 
cifră care reflectă strădania mine
rilor din brigadă și îndeosebi a lui 
Csek Ștefan, Selan Marin, Airiucă 
Petru, Popescu Ioan, Antonie Pe
tru și a altora pentru a realiza ran
damente mereu mai mari, pentru a 
spori producția de cărbune.

Brigada Iui Săbău deține drapelul 
de brigadă fruntașă pe exploatare, 
iar pentru meritele sale in buna 
organizare a muncii, brigadierul 
a fost propus de conducerea sec
torului și comitetul sindicatului de 
a pleca într-un schimb de expe
riență în străinătate. Aceasta a fost 
vestea cea îmbucurătoare pe care 
se pregătea inginerul șef de sec
tor s-o aducă ia cunoștința briga
dierului. Si vestea l-a bucurat In
tr-adevăr mult pe minerul Săbău 
Dumitru, pe toți ortacii lui. Și pen
tru a răsplăti această cinste, bri
gada lui Săbău Dumitru este hotă- 
rîtă să muncească și mai bina, să 
obțină noi succese în întrecere, în 
sporirea producției de cărbune.

I. arama 
mina Vulcan

Grădina din fața blocurilor
Pînă mai zilele trecute, terenul 

viran din fața blocurilor 10 și 1,8 
din cartierul Viscoza Lupeni, nu
mai atrăgător nu era. La îndem
nul comitetelor de bloc și a res
ponsabililor de scări, locatarii au 
ieșit cu toții la muncă voluntară 
spre a transforma terenul viran 
într-un mic părculeț. Hîrlețele și 
celelalte unelte au intrat în func
țiune, iar în pămîntul proaspăt

săpat au fost plantați trandafiri, 
arbuști ornamentali și sădite flori. 
In fruntea acestei acțiuni de în
frumusețare a terenului din jurul 
blocurilor s-au situat tovarășele 
Gheorghe Marghita, Bucșa Benia
min, Nemeș Iov an. Kallo Andrei, 
Sâni Carolina, FillOp Emil, Gașpar 
Andrei și alțlL

DASCALU ȘTEFAN 
corespondent

Tinerii de la Coroiești — pe șantier 
și în timpul liber

Ioainte de toate —
munca

Sutele de tineri care muncesc 
pe șantierul T.C.M.C. Coroiești, au 
ca preocupare de seamă respecta
rea termenelor de execuție a lu
crărilor în condiții de calitate ire
proșabile.

Majoritatea componentilor brigă
zii de betoniști conduse de Cața- 
nă Navalache, de pildă, sînt ti
neri. Lucrînd Ia construcția rezer
vorului de 3X1500 m.c. în care vor 
fi colectate apele pentru spălarea 
cărbunilor, brigada a terminat lu
crarea înainte de data stabilită. Au 
devenit bine cunoscuți, datorită 
hărniciei cu care muncesc utemistil 
Grigoriță Vasile, frații Gheorghe, 
Constantin și Ioan Toaie și alți ti
neri din brigada de betoniști.

Alături de aceștia, în rîndui frun
tașilor în producția se situează și 
tinerii Dragnea Gheorghe, Dragoș 
Carol și Manea Marin din brigada 
de montaje condusă de Moraru Se
vastian, brigadă cars în luna apri
lie, lucrînd la montarea benzilor 
la silozurile de recepție și de bruți, 
și-a depășit planul cu 30 de pro
cente.

De o bună apreciere din partea 
colectivelor în care muncesc ss 
bucură și tinerii Andreescu Nico- 
lae și Marincaș Grigore, betoniști, 
Traistă Ioan, dulgher, Fortz Iosif, 
geamgiu și încă multi alți tineri 
constructori ai preparației de la 
Coroiești.

Fapte tinerești
Printre alte lucrări ce se execută 

în prezent pe șantier ss numără 
și cea de captare a apei pentru 
spălare din Valea Ungurului. In ve
derea pregătirii începsrii acestei 
lucrări, din inițiativa organizației 
U.T.M., 14 tineri electricieni și me
canici au participat prin muncă pa
triotică la montarea rețelei de cu
rent de 380 V, lungă de 1200 m., 
care va alimenta moto-compresorul 
și utilajele necesare pentru execu- 
tarsa lucrării. Rețeaua de curent 
s-a montat într-o singură după-a- 
miază, efectuîndu-se 70 ore de 
muncă patriotică la care au contri
buit îndeosebi tinerii electricieni 
Nanu Vasile, Biro Zamfir și Buhă- 
iescu Vaier.

O altă acțiune asemănătoare 
fost organizată intr-una din dumi
nicile trecute în cadrul Căreia au 
fost colectate 10 tone fier vechi, 
s-au stivuit peste 5 000 de cără
mizi și s-au curățat sectoarele de 
resturi de materiale. La această 
acțiune au participat peste 100 de 
tineri, evidențiindu-se utsmiștii Co- 
șuță Constantin, Popa Clara, Bur- 
cea Dumitru, Ular Atirel și alții.

In orele libere
Paralel cu organizarea acțiunilor 

de muncă patriotică, comitetul 
U.T.M. al șantierului îndrumat de 
comitetul U.T.M. orășenesc Vulcan, 
manifestă o deosebită grijă pentru 
organizarea timpului liber al tine
rilor în modul cel mai plăcut, mai 
folositor. In acest sens au fost or
ganizate în ultimul timp seri ale 
tineretului, excursii, acțiuni cu car
tea, vizionări de filme și spectacole 
teatrale în colectiv și altele.

Recent, 30 de tineri de pe șan
tier au participat la excursia or
ganizată la Cîmpul lui Neag, alți 45 
de tineri au vizionat în colectiv fil
mul „Viața lui Ulianov", iar un nu
măr de 38 de tineri constructori au 
participat în colectiv la vizionarea 
piesei „Impricinații", prezentată cîe 
Teatrul de stat din Sibiu.

loiectitol minți Petrila 
silioe ani ішеіе

Io litreterea iKialliiă
(Urmai* din pag. 1-aj

cărbune. De menționat este fap
tul că și sectoarele III, IV, V și XI 
au înregistrat economii însemnate 
la acest indice de plan.

Fruntași în lupta 
pentru calitate

Paralel cu îndeplinirea planului 
de producție, minerii din Petrila 
acordă o mare atenție și alegerii 
șistului din cărbuni. Aceasta, de 
altfel, a devenit unul din obiecti
vele principale ale întrecerii so
cialiste între brigăzile și sectoa
rele exploatării.

In primul trimestru al anului, 
procentul admis de cenușă a fost 
redus cu 0,6 puncte, iar pe aprilie 
cu 0,4 puncte. In felul acesta, pe 
perioada ianuarie—aprilie a.c., co
lectivul minei Petrila a primit bo
nificații echivalente cu valoarea 
a 2 482 tone cărbune. Și umidita
tea producției în această perioadă 
a fost redusă cu 0,5 punct = fată 
de sarcina prevăzută. Cele mai fru
moase realizări în privința îmbună
tățirii calității producției și în re
ducerea umidității din cărbune au 
fost obținute de colectivul secto
rului Ш

: Luna mai, luna imprimeurilor :
• — Țesături din relon •
• — Imprimeuri din mătase naturală •
• — Țesături din mătase artificială •
• — Imprimeuri din bumbac •
• In modele noi într-o gamă variată de desene și * 
Z culori puteți găsi în magazinele O. C. L. produse ♦
• industriale Petroșani. • ♦

Vizitați magazinele de textile bine aprovizionate. J
• *
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losită și de tehnicienii și maiștrii 
din secțiile de sculărie ale uzi
nelor constructoare de mașini.

Un colectiv condus de V. Stănescu

nologia scalelor și a magneților, g 
La fiecare din problemele tra- g 
tate se dau : specificul tehnolo- g 
gic, operațiile, utilajul, dispozi- g 
tivele de mărire a productivifă- g
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8
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255 pag., 8,25 lei

In carte sînt expuse bazele 
procesului tehnologic de produc
ție a dispozitivelor pentru ma- 
șini-unelte, matrițelor pentru 
ștanțare la rece și deformare, a 
sculelor așchietoare și verifica
toarelor. Pe baza generalizării 
experienței scutierilor inova
tori, stnt descrise posibilitățile 
de realizare a diferitelor opera
ții de lăcătușerie și montaj în 
producția de scule și se dă jus
tificarea lor teoretică. O atenție

544 pag., 35 lei

ții, mecanizarea și automatiza
rea proceselor, diferite recoman
dări practice.

8
8
8
8
8
8
8
8

deosebită se acordă problemelor 
de mecanizare a lucrărilor de 
lăcătușerie în cadrul sculăriilor.

Cartea este destinată ca ma
nual pentru ridicarea calificării 
lăcătușilor sculeri, putîpd fi fo-

Cartea face parte dintr-o se
rie de lucrări de tehnologie spe
cifice sectorului electronic, de 
telecomunicații cu fir și de au
tomatizări. Lucrarea conține pro
bleme generale de construcție și 
tehnologie specifice sectorului e- 
lectronic, avîndu-se în vedere 
cele mai înaintate procedee teh
nologice, economicitatea și ca
litatea producției. Sînt prezen
tate, de asemenea. tehnologia 
prelucrării metalelor. pulberilor 
metalice, materialelor electro- 
i2olante, acoperirilor și Îmbină
rilor mețanice, precum șl teh-

670 pag., 46 lei

Lucrarea conține dote practi
ce asupra transistoarelor. Se dau 
metode de proiectare a diferi
telor tipuri de amplificatoare, 
oscilatoare, detectoare și schim
bătoare de frecventă, modula
toare, radioreceptoare (MA, MF 
MA-MF), televizoare, emițătoare 
radio și a echipamentelor de 
curenți purtători. Sînt prezen
tate și scheme cu valori care a- 
juta pe proiectanți.
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HOȚII DE
- P A M

Agenția telegrafică M.E.N. din 
Cairo a relatat în două rînduri 
tntîmplări care au făcut senzație 
în capitala Republicii Arabe Uni
te. E vorba de felul cum un es
croc necunoscut a tras pe sfoară 
un diplomat american si cum un 
diplomat american a tras pe sfoa
ră un escroc cunoscut.

Faptele s-au petrecut cam în 
felul următor :

La ambasada S.U.A. din Cairo 
într-o dimineață a sunaț telefo
nul. A răspuns un diplomat:

— Alo, spunea o voce răgușită, 
la celălalt capăt al firului. Am la 
mine niște documente excepțio
nale care interesează în foarte ma
re măsură țara dv.

■— Aduceți-le imediat —■ a ce
rut diplomatul american.

— Cu multă plăcere — a răs
puns vocea. Dar, vedeți, pe mine
m-au costat bani aceste documen
te. Două mii de dolari.

Ca să nu mai lungim povestea,
spunem în treacăt că diplomatului 
i s-a părut cam prea mare suma. 
S-a tocmit și necunoscuta voce a 
mai lăsat din preț : 1500 de do
lari. Apoi cele două voci s-au în
țeles să se întîlnească, în fapt de 
seară, într-un părculeț din fața 
unei biserici protestante.

Lucrurile s-au desfășurat cit se 
poate de simplu.

Necunoscutul i-a. dat diplomatu
lui pachetul eu documente, diplo
matul i-a dat necunoscutului pa
chetul eu dolari.

Aici facem o mică paranteză ca 
să ne minunăm de imprudența di
plomatului american. Cum a putut 
el accepta o asemenea propunere, 
făcută la telefon de un necunos
cut ? Dacă toată povestea, avea la 
bază un șantaj care putea isea 
conflicte între două state?

In sfîrșit, diplomatul, cu ochii-n 
patru, să vadă dacă nu cumva e 
urmărit, ă ajuns cu bine la sediul 
ambasadei și a desfăcut pachetul 
cu documente. Ce credeți eă se 
afla în pachet? Niște simple tăie-

PĂGUBAȘI
F L E T —

turi de articole de prin ziare. 
Unele din ele aveau importanta 
lor practică, fiind vorba de sfatul 
medicului, care descria cum tre
buie să fie alăptați sugarii pînă 
la șapte luni. Altele, aveau ca
racter documentar, arătînd cum se 
cultivă sparanghelul in Suedia.

Ce mai încoace-încolo; diploma
tul american a fost tras pe sfoară 
de un escroc necunoscut. Iată pe 
ce documente de importanță ex
cepțională s-au dus dolarii.

Diplomatul păcălit s-a adresat 
poliției din Cairo. A' ticluit o po
veste precum că ar fi fost jefuit 
de un necunoscut. Și a dat sem
nalmentele escrocului.

Vă închipuiți, atunci cînd e 
vorba de jefuirea unui diplomat 
străin, autoritățile nu stau nepă- 
sătoare. Cei mai buni agenți au fă
cut investigații și, în scurtă vre
me, eserocul necunoscut a putut 
fi identificat. Cine credeți că era ? 
Un cetățean de naționalitate ame
ricană, pe nume Bill Houptown, 
de meserie „aventurier", fost șo
fer acum trei ani la ambasada a- 
mericană din Damasc. El a decla
rat că a putut să-1 ducă de nas 
pe diplomat, datorită faptului că 
cunoaște destul de bine obiceiu
rile diplomatilor americani. „Am 
crezut că pot să-i umflu dolarii .— 
a declarat escrocul, cunoscut 
de-acum, din moment ce a fost 
identificat de poliție. Dar tot di
plomatul a fost mai escroc".

Făcînd aceste declarații, escro
cul cunoscut a scos din buzunar 
pachetul cu dolari. Ce eredeți că 
se afla în pachet ? Niște simple 
hîrtii albe, de formatul bancnote
lor de 100 de dolari. 15 hîrtii albe. 
Ce mai încoace-încolo; escrocul 
cunoscut a fost tras pe sfoară de 
diplomatul american.

Vă închipuiți în ce încurcătură 
au fost puse autoritățile. Ce să 
facă cu escrocul și cu diplomatul ? 
Amîndoi sînț niște hoți de păgu 
bași.

GH. RADU
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Ziua R. P. Romine 
la tîrgul internațional de la Bruxelles

Legației și ai 
R. P. Romîne 
o vizită ofi- 
și standurile 

partici- 
domnii

BRUXELLES 10 (Agerpres).
La cea de-a 36-a ediție a tîr- 

gului internațional de la Bruxelles, 
în cadrul tîrgului a fost organi
zată o zi a Republicii Populare 
Romîne. Cu acest prilej ministrul 
R. P. Romîne la Bruxelles, Pavel 
Babuci, însoțit de directorul pavi
lionului și membri ai 
agenției economice a 
la Bruxelles, a făcut 
cială la pavilioanele
diferitelor țări și firme 
pante fiind conduși de 
Duwael și F.vers din Consiliul de 
administrație al tîrgului și Chan- 
tren, directorul* tîrgului. După în
cheierea vizitei, Coremans, prima
rul orașului Bruxelles și președin
tele Consiliului de administrație al 
tîrgului internațional, a oferit un 
cocteil la care au participat Pavel 
Babuci, ministrul R. 
Bruxelles, membri ai 
agenției economice 
Bruxelles, precum și 
mină la tîrg.

Presa belgiană a 
comenteze participarea 
acest tîrg. .„Le Sonneur", organ 
oficial al direcției tîrgului referin- 
du-se la cele 32 țări participante 
la actuala ediție, scrie: „Intre a- 
cești participanți unii se remarcă 
printr-o prezentare deosebită: este 
în special cazul Romîniei. Varie
tatea produselor romînești prezen
tate este de-a dreptul impresio
nantă". Intr-un alt număr al aces
tui ziar se remarcă importanța tu
ristică a țării noastre.

Ziarul „La cote Libre", sub 
titlul „Participarea Romîniei", sub
liniază dezvoltarea armonioasă și 
în ritm accelerat a economiei ro
mînești, exemplificînd creșterea 
producției în diferite sectoare ale 
economiei noastre. Același ziar

P. Romîne la 
legației și ai

romîne la
delegația ro

continuat șă
Romîniei la

o
BtffiODSlrație de protest 

Împotriva noilor experiențe 
nutleare pregătite de S.U.A.

NEW YORK 10 (Agerpres).
La 9 mai în fața clădirii secției 

din New York a comisiei pentru 
energia atomică a S.U.A. a avut 
loc o demonstrație în semn de 
protest împotriva noilor experien
țe nucleare pregătite în S.U.A. 
Demonstranții 
lozincile : „Să 
înarmărilor", 
numai pentru

în
purtau pancarte cu 
se pună capăt cursei 

„Energia nucleară 
scopuri pașnice".

☆

WASHINGTON 10 (Agerpres).
Comisia pentru energia atomică 

a S.U.A. a anunțat la 9 mai eă în 
Nevada vor fi efectuate în cursul 
acestei luni două experiențe ato
mice „de putere mică" — Comisia 
a anunțat, de asemenea, că va a- 
vea loc o explozie „chimică".

Experiențele care vor avea loc 
în Nevada fac parte din seria de 
experiențe începută eu maî mult 
timp în urmă.

'A'

LONDRA. Electricienii de la u- 
zina de automobile a companiei 
„Morris Motors" din Cowley, în 
apropiere de Oxford, au declarat 
grevă cerînd majorarea salariilor.

SANTIAGO. Muncitorii au ocu
pat fabrica națională de faianță 
„Fanalosa" din Santiago. Ei cer 
reprimirea la lucru a doi munci
tori concediați. Administrația fa
bricii a refuzat să trateze cu mun
citorii care au ocupat fabrica și 
a cerut ajutor carabinierilor.

PRAGA. Agenția C.T.K. anunță 
că între 2 . și 8 mai la Banska- 
Bistrica a avut loc procesul a zece 
foști militari ai unității militare 
germane „Edelweiss".

Această unitate militară a ac
ționat in Slovacia centrală și de

Discutarea plîngerii haitiene in Consiliul
de Securitate

remarcă influența pe care dezvol
tarea economiei romînești a exer
citat-o asupra sporirii rapide a 
schimburilor comerciale romîno- 
belgiene și a îmbogățirii continue 
a sortimentului produselor livrate.

Sub titlul „Prezențe romînești la 
tîrgul din Bruxelles" 
„L'Echo de la Bourse" 
pavilionul țării noastre, 
cu mult gust, reflectă în 
cludent potențialul de

cotidianul 
arată că? 
amenajat 

mod con- 
produsc

specific diferitelor sectoare ale e- 
conomiei romînești, punînd în e- 
vidență variatele produse de ex
port ale acestei țări.

I

NEW YORK 10 (Agerpres). 
seara Consiliul ■ de Securt- 

examina- 
împotriva

ai părți- 
continuat 
reciproce.

Joi 
tate al O.N.U. a reluat 
rea plîngerii haitiene 
Republicii Dominicane.

Cei doi reprezentanți 
lor aflate în conflict au 
și de astă dată atacurile

In rest, după cum menționează 
agenția France Presse, nici unul 
dintre delegații în Consiliu 
au exprimat sprijin nici față 
Haiti nici față de Republica 
minicaoă în acest litigiu".

In ce privește dezbaterea
privire la cadrul în care trebuie

„nu 
de

Do-

cu

Situația din Siria se menține încordată
10 (Agerpres). 
occidentale de presă 
în urma incidentelor 
zile, situația din Si- 
să fie încordată. Au 

fost instituite 
în

DAMASC
Agențiile 

relatează că 
din ultimele 
ria continuă
loc arestări și au 
restricții severe de circulație 
principalele orașe siriene.

După cum s-a mai anunțat, si
tuația politică din Siria s-a încordat 
în urma unor serioase divergențe 
dintre partizanii unității în cadrul 
Republicii Arabe Unite și adepții 
partidului naționalist Baas care, 
deși s-au declarat în favoarea sta
tului federal arab, au pus însă o 
serie de condiții pentru realizarea 
acestuia.

Agenția M.E.N. a anunțat joi 
seara că alți doi miniștri sirieni 
independenți și-au prezentat de
misia. Agenția precizează că ei 
au demisionat în semn de protest 
față de represiunile la care sînt 
supuși unioniștii. In felul acesta, 
numărul miniștrilor care au demi
sionat din guvernul sirian se ri
dică la opt. Dat fiind situația crea
tă, la 9 mai a fost convocată o 
ședință comună a guvernului si-

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

rian și a „Consiliului național al 
comandamentului revoluției".

Joi, la Damasc, Alep și Homs 
au avut loc noi demonstrații și 
ciocniri între manifestanți și poli
ție. împotriva demonstranților, 
transmite agenția United Press In
ternational, au fost trimise unități 
militare, care blindate și forțe po
lițienești. Ziarele din Beirut afir
mă că în cursul incidentelor din 
9 mai de la Alep au fost ucise mai 
multe persoane.

Agenția Reuter relatează că, în 
urma acestor demonstrații, peste 
300 de persoane au fost arestate 
la Damasc și 
interne sirian 
în curînd, în 
nale speciale, 
sele intentate
monstrațiilor din ultimele zile din 
principalele orașe siriene.

După cum transmite din Beirut 
agenția France Presse, „ziua de vi
neri a fost calmă în întreaga Si- 
rie". Aceeași agenție informează 
că „armata continuă să păzească 
cu blindate și patrule de infante
rie principalele intersecții din Da
masc.

reglementată problema, reprezen
tantul Venezuelei, Carlos Sosa 
Rodriguez, s-a pronunțat pentru 
soluționarea de către organizația 
Statelor Americane (O.S.A.). Repre
zentantul Braziliei, Geraldo de 
Carvalho Silos, a declarat că este 
împotriva acestui punct de vedere 
și că Consiliul de Securitate are 
dreptul să examineze conflictul 
dintre Haiti și Republica Domini
cană, oare amenință pacea din a- 
ceastă zonă. Reprezentantul Gha- 
nei a propus Consiliului de Secu
ritate să ceară direct guvernelor 
Haiti și Republicii Dominicane să 
soluționeze conflictul pe cale paș
nică, iar problema să rămînă pe 
ordinea de zi a Consiliului.

Luînd euvîntul, N. T. Fedorenko, 
reprezentantul Uniunii Sovietice, a 
subliniat că gravitatea situației 
create constă nu în acuzațiile re
ciproce pe care și le aduc cele 
două părți în conflict, ci în fap
tul că de ambele părți ale fron
tierei și în apropierea litoralului 
insulei 
militar 
forme 
rectă.
în această regiune, 
venimentelor fac necesară discu
tarea problemei în Consiliul de 
Securitate. Reprezentantul sovietic 
a arătat că pînă acum Statele U- 
nite au acordat lui Duvalier aju
torul militar, iar acum și-a sqjrim- 
bat atitudinea față de el. Expli- 
cînd caracterul acestei schimbări 
de atitudine, Fedorenko a citai 
relatările ziarului american „New 
York Times", care scria între al
tele :

a regimului 
revoluție de

situația 
spus în 
Statele

în- 
con- 
Uni-

Alep. Ministrul de 
a făcut cunoscut că 

cadrul unor tribu- 
vor începe proce- 
organizatorilor de-

BUDAPESTA : Consfătuirea miniștrilor 
telecomunicațiilor din fările socialiste

BUDAPESTA 10 (Agerpres).
La 9 mai s-a deschis la Buda

pesta Consfătuirea miniștrilor te
lecomunicațiilor din țările socia
liste.

La lucrările Consfătuirii care va 
dura pînă la 13 mai, participă 11 
delegații. Delegația R. P. Romîne 
este condusă de Grigore Marin, 
adjunct al ministrului transportu
rilor și telecomunicațiilor. Partiei- 
panții la Consfătuire vor discuta 
problemele dezvoltării de perspec
tivă a mijloacelor de telecomuni
cații și televiziune la mari distan
țe, difuzării informațiilor eu pri
vire la zborurile cosmice, organi
zării sistemului de schimb de pro
grame de radio și televiziune, pro
blemele mecanizării și 
zării serviciilor poștale, 
borării tehnico-științifice

probleme privind dezvoltarea mij
loacelor de telecomunicații din ță
rile socialiste.

automati- 
ale eola- 
și alte

vest împotriva partizanilor, și a 
participanților la răscoala popu
lară din Slovacia, a persecutat 
populația civilă și la 2 ianuarie 
1945 a luat parte la lichidarea sa
telor Klak și Ostra-Grun.

Toți acuzații au fost găsiți vi- 
novați și condamnați la închisoare 
pe termene variind între 8 și 12 
ani.

CANBERRA. Ploile torențiale 
care au căzut în Noua Galie de 
sud au provocat inundații. S-a în
trerupt circulația între diferitele 
regiuni. Inundațiile au . pricinuit 
importante pagube materiale, în
deosebi fermierilor. La lucrările de 
salvare și la evacuarea populației 
din regiunile inundate participă 
subunități militare.

au loc acțiuni cu caracter 
care amenință să se trans- 
într-o ciocnire militară di- 
Gradul încordării existente 

caracterul e-

„Cea mai profundă cauză a

îngrijorării Statelor Unite, precum 
și a guvernului dominican, recent 
venit la putere, o constituia fap
tul că lupta dintre președintele 
Duvalier și adversarii săi din in
teriorul țării... ar putea duce la 
răsturnarea completă 
din Haiti și la o 
stingă".

Amestecîndu-se în 
cordată creată — a 
tinuare Fedorenko —
te nu s-au călăuzit după intere
sele instaurării democrației în 
Haiti, ci au urmărit reprimarea 
forțelor democratice din țară și a- 
părerea capitalurilor monopoliste. 
Delegatul sovietic a calificat a- 
tnestecul unităților militare ale 
unor state în tre'burile interne ale 
altor țări și trimiterea de flotă 
în- apele teritoriale străine drept 
încălcare fățișă a Cartei O.N.U. 
Reprezentantul sovietic a propus 
Consiliului de Securitate să ceară 
Statelor Unite, Republicii Domini
cane și Haiti să se abțină de la 
orice fel de acțiuni și declarații 
care ar putea încorda și mai mult 
situația din această regiune.

Reprezentantul Statelor Unite, 
după cum menționează agenția 
France Presse, sprijinind propune* >, 
rea delegatului Venezuelei, a pre 
conizat continuarea acțiunilor în 
cadrul Organizației Statelor Ame
ricane în vederea găsirii unei so
luții în litigiul dintre Republica 
Dominicană și Haiti.

Același punct de vedere a fost 
sprijinit 
gliei și 
vîntul 
Filipine,

și de către delegații An- 
Franței. Au mai luat cu- 
reprezentanții Norvegiei, 
Maroc și ciankaișistuL

Greva minerilor chilieni
SANTIAGO 10 (Agerpres).
2 000 de mineri din orașul chi

lian Copiapo, -care au declarat o 
grevă de 24 de ore în sprijinul re
vendicării lor cu privire Ia majo
rarea salariilor, au anunțat Ia 9 
mai că vor continua greva pînă 
Ia satisfacerea
CărilOT ІОГ.

In semn de 
viștii, 700 de
copii din cîteva localități au par-

deplină a revendi-

solidaritate cu gre- 
muncitori, femei șl

In Adunarea Națională Franceză

Dezbateri în legătură cu problemele 
economice și financiare

PARIS 10 (Agerpres).
La 9 mai au început în. Adu

narea Națională Franeeză dezbate
rile în legătură cu problemele e- 
conomice și financiare actuale ale 
Franței. După cum se știe, potri
vit constituției, atribuțiile parla
mentului au fost restrînse, astfel 
că aceste dezbateri constituie doar, 
după cum subliniază și comenta
torii de presă, „un barometru al 
opiniei publice" și nu vor avea 
influență practică asupra politicii 
guvernamentale, mai ales că nu 
vor fi urmate de vot.

Agenția France Presse recunoaș
te însă eă din felul in care se 
desfășoară pînă acum aceste dis-

--------- o

luat 
cri- 

sub- 
bu-

cuții politica guvernamentală nu 
se bucură de sprijinul partidelor. 
Primii șase oratori, care au 
euvîntul joi după-amiază, au 
tieat ’ politica guvernamentală, 
liniind că așa-numitul „impas
getar", adică dezechilibrul bugetu
lui francez, se datorește cheltuie
lilor neproductive, în primul rînd 
creditelor militare. De altfel, a- 
genția France Presse atrage aten
ția asupra faptului că, pentru a 
găsi cele aproximativ 5 miliarde 
de franci, necesari pentru atenua
rea gravului deficit bugetar, gu
vernul va fi silit să reeurgă la noi 
măsuri de austeritate.

AngliaPartidul conservator suferă înfrîngeri 
serioase în alegerile 

pentru consiliile municipale
LONDRA 10 (Agerpres).
Potrivit datelor publicate, după 

primele trei zile ale alegerilor 
pentru consiliile municipale și lo
cale din Marea Britanie, partidul 
guvernamental conservator a înre
gistrat o înfrîngere serioasă, pier- 
zînd pînă acum 508 mandate. Par
tidul laburist, care este principa
lul beneficiar din alegerile de pî-

să asum, și care a cîștigat 
mandate noi, față de numărul 
ținut la alegerile precedente, 
cîștigat controlul în consiliile 
nieipale în mai multe centre 
dustriale importante între 
Liverpool, Bristol, Sheffield, 
hamptom și în suburbii ale 
drei, ca Windsor și Beyley,
pînă asum conservatorii deținuse
ră majoritatea.

512 
de- 

a 
mu- 

i li
căre 

Sout- 
Lon- 
unde

4у

curs pe jos 30 de kilometri pînă 
la Copiapo, unde în piața centrală 
a orașului a avut loc o demon
strație.

PROGRAM DE RADIO
12 mai

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,10 Muzică popu
lară romînească și a minorităților 
naționale, 8,30 Clubul voioșiei, 
10,00 Melodii distractive, 10,30 
Formații artistice de amatori, 11,30 
Vorbește Moscova ! 12,00 Muzică
din opere cerută de ascultători, 
12,20 Interpreți de muzică ușoară, 
13,10 De toate pentru toți, 14,00 Con
certul florilor, 14,30 Melodii populare 
cerute de ascultători, 16,30 Pagini 
alese din muzica de operă, 17,00 
Transmisiune sportivă, 19,00 Ro
manțe, 19,35 „Melddii... melodii" 
— emisiune de muzică ușoară ro
mînească, 20,00 Teatru la micro
fon : „Vizită pe o mică planetă". 
Comedie satirică de Gore Vidai, 
20,54 Muzică populară, 21,30 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II. 
7,35 Cîntece din folclorul nou ce
rute de ascultători, 8,00 Muzică
ușoară interpretată la diferite in
strumente, 9,00 Muzică populară 
cerută de ascultători, 9,30 Piese de
estradă interpretate de mari or
chestre, 10,00 Arii din opere inter
pretate de soprana Teodora Luca- 
ciu și tenorul Valentin Teodorian, 
10,30 Revista presei străine, 11,10 
Concert simfonic, 12,15 Program 
muzical pentru oamenii muncii 
aflati la odihnă, 13,00 Din cele mai 
cunoscute melodii populare, 13,30 
Vitrina cu noutăți de muzică u- 
șoară, 14,15 Cine știe cîșțigă, 
15,00 Interpret ai operei „Rigo- 
letto" de Verdi, de-a lungul ani
lor, 17,15 Retrospectivă lirică — 
Nîcolae Labiș, 17,25 Muzică cerută 
de ascultători, 18,00 Teatru lă mi
crofon pentru copii, 19,00 dm3 
Jean Păunescu, 20,05 Muzică ușoa
ră. 20,45 Muzică de dans, 21,45 
Răsfoind volumul : „Proza satirică 
franceză", 22,00 „Săptămîna cultu
rii cehoslovace". In program mu
zică de dans.
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