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Pentru intensificarea muncii politice 
și cultural-educative în orașul nostru

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
4 pag- 20 bani

Acțiuni gospodărești
es- 

a 
de- 

în

Aspectul localității 
te cartea de vizită 
gospodarilor ei. A 
venit o tradiție ca 
fiecare primăvară, locui
torii Văii Jiului să parti
cipe la acțiunile 
ștești de curățire și

ob-
în-

frumusețare a cartiere
lor unde locuiesc precum 
și a locurilor de mun
că. Clocotul muncii din 
mine, forfota șantiere
lor, totul se împletește 
armonios cu Întrecerea 
bunilor gospodari.

!:

Inițiativa preparatorilor

Graficul întrecerii socia
liste de la mina Lonea in
dica la data de 20 mai o 
depășire de plan de a- 
proape 800 tone de căr
bune. La acest succes au 
contribuit cu precădere 
minerii de la Jieț. Din 
batajele sectorului V 
fost extrase 1191 tone 
cărbune peste plan.

din cele ale sectorului IV 
peste 950 de tone în plus. 
Cei mai harnici s-au do
vedit a fi în abatajele de 
la mina Jieț, minerii din 
brigăzile conduse de Pe
trie Simion, Danciu Moi
se, Bîrluț Clement și alții 
care au realizat randa
mente de 6—8 tone 
cărbune pe post.

îțiDe cumva treburile 
îndreaptă pașii spre pre- 
parația din Lupeni, poți 
să-ți dai seama dintr-o 
singură privire că colec
tivul de aici 
de spirit 
încă înainte 
zăpezii a fost 
plan de înfrumusețare a 
întreprinderii și a spații
lor verzi din oraș date 
spre gospodărire prepara
torilor. Planul a început 
să prindă viață. In in
cinta preparației a fost 
gazonat un teren cu o 
suprafață de peste 400 
m.p., s-au plantat 25 pomi.

Parcul din centrul ora
șului, unde se află aleea 
eyidențiaților în 
ducție este îngrijit

este animat 
gospodăresc.
de topirea 
elaborat un

pro- 
tot de

Parcul din
cartierul „Kakașvar" 

Vulcan există 
viran numit

Comisia de

un te- 
„Octo- 

femei 
iniția-

In 
din 
ren 
gon".
a orașului a avut 
tiva să amenajeze aici un 
mic parc. Această iniția
tivă a fost primită cu 
Чісигіе de locuitorii car-

l

preparatori. După termi
narea șutului, preparatorii 
vin aici de două ori pe 
săptămînă la muncă vo
luntară. Mai deunăzi, 25 
de muncitori, în frunte 
cu prim maistrul Drago- 
mir loan au muncit cu 
mult entuziasm în parc. 
Lăcătușii Andrei Vasile, 
Tucan Dumitru, Zvoreanu 
Dumitru, muncitorii Mol
dovan Teodor, Capac 
Hristea și alții lucrau cu 
multă hărnicie. Numai în 
ultimul timp preparatorii 
au
ore

„Octogon
tierului. In frunte cu de
putata Gavriliu Laura, to
varășii Orșa Victoria, 
Oprea Irina, Sasan Var
vara, Manea Valter și 
alții au amenajat terenul
și au plantat 100 puieți 1 
de brad.

CSIKI ILEANA 
corespondent

o

G. RACHMAN
corespondent

efectuat aici 100 de 
de muncă voluntară.

La muncă voluntară
Cetățenii din cartierele 

Braia și Viscoza Lupeni 
au întreprins în luna a- 
prilie și începutul lunii 
mai numeroase acțiuni de 
muncă voluntară pentru 
înfrumusețarea terenurilor 
din jurul blocurilor A. B, 

D. Ei au curățat mai 
■ străzi, au creat noi 
verzi și 
pentru

c și : 
multe 
zone 
spații 
șemenea, în

au pregătit 
flori. De a- 
jurul clădi-

rilor s-au plantat un nu
măr de 35 pieți de brad 
și 70 puieți de castani. 
Printre 
dențiat 
varășii 
Hagău 
Matei 
Elena, 
Deak !

Paraschiva.
D. CIMPEANU 

corespondentă

i cei cere s-au evi- 
; se numără și to-

Popovici Mihai, 
Vasile, Rusu Ana, 
Alexandru, Burz 

Nemeș Margareta, 
Maria și Muntea-

nu

©
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condițiuni locomotiva și aprovizio- 
materiale și vagonete goale brigă- 
în abatajele 702, 801 și 802. Pentru 
producție, recent, Răduca Gheorghe

Vulcan precum și foarfe
că mecanică de tăiat ta
blă ai cărei autori sint Ga- 
linschi Rudlof și Mămăli
gă loan.

Răduca Gheorghe este mecanic pe o locomotivă,, 
cu acumulatori în sectorul II al minei Lonea. El în
treține în bune 
nează ritmic cu 
zile ce lucrează 
meritele sale în
(în clișeu) a fost primit candidat de partid.

------------ ©------------

6 900 de tone de cărbune 
în us

Colectivul minei Lupeni s-a instalat în fruntea în
trecerii pentru mai mult cărbune de mai multe luni 
de zile. In luna mai, minerii, tehnicienii și inginerii 
Lupeniului au furnizat centrelor siderurgice, în pri
mele două decade, 6902 tone de cărbune cocsificabil 
peste prevederile planului. Productivitatea muncii a 
crescut pe exploatare în medie cu 60—70 kg. de căr
bune pe post 
remarcat este 
toarele minei 
planul. Minerii
peste plan 2666 tone de cărbune, 
cei din sectorul IV В 1379, iar cei 
din sectorul I В 1227 de tone.

tată de sarcina planificată. Demn de 
faptul că toate sec-
Lupeni au depășit
sectorului III au dat

fost în
de la 

anului 
in pre- 

propu- 
inovații,

' Cabinetul tehnic al pre
parației Petrila în frun
tea căruia se află tînăra 
ingineră Bolbar Eugenia, 
desfășoară o activitate 
susținută pentru 
intrducerea și ex
tinderea 
noi.

Aici au 
registrate 
începutul 
și pînă 
zent, 41 
neri de
dintre care 16 au 
fost deja 
iar 15 se 
curs de 
mentare.

Prin aplicarea 
inovațiilor, econo
miile postcalcula- 
te se ridică la 
16 135 lei, iar cel 
antecalculate ir 
trec suma de 51 249 
lei. Printre inova
țiile recent apli
cate se numără 
aceea concepută de 

Petru șl 
Mihai cu 

la mouui- 
gabaritului 

de

Găină
Faur 
privire 
carea
la vagoanele

! curind, în- ——— oameni ai
plenara lăr- VALER DAN mai avem
a comitetu- secretar aj comitetului orășenesc de Jăcut' 

orășenesc de de partM Lupeni sebi în unele sec
toare ale minei 
Lupeni, pe șantie

rele I.C.M.M. și de construcții ci
vile, în comerț etc.

O altă formă a muncii politice 
de masă o constituie agitația vi
zuală. In majoritatea unităților a- 
gitația vizuală, a constituit un pre
țios mijloc de mobilizare a oame
nilor muncii la îndeplinirea sarci
nilor de plan. La mina Lupeni, 
preparația cărbunelui, șantierul de 
construcții, agitația vizuală cores
punde cerințelor. Nu același lucru 
se poate spune 
ția vizuală din 
comerțului de 
I.C.M.M., I.L.L., 
unități agitația 
de conținut concret,

In ultimul timp s-a 
substanțial și activitatea cultural- 
educativă în orașul nostru. Activi
tatea cultuarlă, se desfășoară în 
două cluburi, 3 cinematografe și 
un cămin cultural. In cadrul clu
bului o bogată activitate desfă
șoară mai ales cercurile de artă 
plastică, de artizanat, foto, școala 
de muzică, croitorie, universitatea 
populară și altele. In cadrul clu
burilor și a cabinetelor tehnice 
s-au ținut în perioada de iarnă 92 
conferințe tehnice și de cultură 
generală la care au participat peste 
3500 de muncitori.

Propaganda prin conferințe s-a 
intensificat în ultimele luni și în 
școli, precum și la sate.

Activitatea artistică, parte inte
grantă a muncii culturale de ma
să, a cunoscut, de asemenea, o 
creștere simțitoare în ultima peri
oadă. Astfel, în orașul nostru ac
tivează în prezent 10 brigăzi de 
agitație din care 6 la mina Lupeni. 
Cadrele didactice și-au creat o 
formație de estradă. Pe lingă clu
bul central există o formație de 
dansuri, o fanfară, o orchestră și 
un cor format din peste 200 de 
persoane.

In munca cultural-artistică avem 
însă și o seamă de neajunsuri. Nu 
avem create unele formații, ca de 
pildă, o formație de teatru, pentru 
care avem posibilități și talente 
suficiente și care ar putea aduce 
o mare contribuție la educarea 
maselor. De asemenea, conducerea 
clubului nostru central trebuie să 
se preocupe mai mult ca formațiile 
cultural-artistice să desfășoare o 
activitate susținută, să prezinte 
cît mai multe programe în fața co
lectivelor. Or, la clubul nostru 
tocmai acestei laturi a muncii cul
tural-artistice nu i s-a dat încă a- 
tenția cuvenită. Și aceasta este 
valabil și pentru brigăzile artistice 
de agitație de la mină și pentru

gită 
lui 
partid Lupeni s-a 
analizat activita
tea politică și culturalMiducativă de 
masă desfășurată de organizațiile 
de partid în rîndul oamenilor mun
cii din oraș. Plenara a scos în e- 
vidență că realizările obținute de 
colectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la mină, preparație 
și Viscoza Lupeni, precum și de 
celelalte colective în lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
anul" 1963 reflectă cu prisosință 
eficacitatea activității politice și 
cultural-educative a organizațiilor 
de partid din orașul nostru.

In ultimul timp, sub îndrumarea 
comitetului orășenesc, organizațiile 
de bază au luat măsuri pentru lăr
girea colectivelor de agitatori, pen
tru instruirea lor temeinică cu pro
blemele legate de realizarea sar
cinilor de plan. Agitatorii au fost 
îndrumați să militeze îndeosebi 
pentru introducerea tehnicii noi, 
creșterea productivității muncii, 
îmbunătățirea calității producției, 
reducerea prețului de cost. Agita
torii Ghioancă Sabin, Diana Chi- 
țu. Petre Constantin, Nelega loan 
de la mina Lupeni desfășoară o 
largă activitate politică pentru în
deplinirea sarcinilor de plan la 
toți indicii. Același lucru se poate 
spune și despre agitatorii 
Veronica, Zamfir Elena de 
coza, Istodor Vintilă și 
Valentin de pe șantierul 
strucții. S-a îmbunătățit,
menea, preocuparea organizațiilor 
de partid privind folosirea agita
torilor pentru informarea politică 
a oamenilor muncii 
mentelor interne și 
Printre organizațiile 
fac cu regularitate 
cele din secțiile nr.
cozei, de Ia preparație etc.

Pe lingă aceste realizări, in 
nara comitetului orășenesc 
subliniat că intr-o serie de unități,
ca de pildă, pe șantierele de con
strucții, la preparație, I.C.O. și 
I.L.L., față de efectivul mare de sa- 
lariați, numărul agitatorilor este 
încă mic iar birourile organizații
lor de bază nu manifestă o preocu
pare susținută pentru instruirea 
sistematică a colectivelor de agi
tatori cu sarcinile ce le revin în 
mobilizarea oamenilor muncii la 
realizarea sarcinilor de plan ф a 
angajamentelor de întrecere. De 
asemenea, nici în privința organi
zării informării politice a oameni
lor muncii 
Munca de 
rezumat Ia

Moga 
la Vis- 

Cirstoiu 
de con- 
de ase-

asupra eveni- 
internaționale. 

de partid 
informări

3 și 5 ale

care 
sint 
Vis-

ple- 
s-a

încă n-am 
informare 
materialele

cadrul adunărilor 
cum 
гйгі

făcut totul, 
politică s-a 
expuse în 

partid, pre

ceea 
tică

și cu ocazia 
de la clubul 
ce privește 

operativă a

de
diferitelor întru- 
central. Dar în 
informarea poli- 

maselor largi de

muncii 
multe 

îndeo-

însă despre agita- 
cadrul 
stat,

I.C.O.
vizuală

unităților 
cooperație. 
In aceste 
este lipsită 
mobilizator.

îmbogățit

(Continuare in pag. 3-a)
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aplicata, 
află în 
experi-

tehnicii

de la lămpăria minei 
desfășurarea unei ac- 
și pe tărim obștesc, 

minerilor ce urmează

Vîrstă e' muncitoarei Kurta Maria
Amncasa du constituie nici de cit o piedică în 
tivități rodnice atît în secția unde lucrează cît

Iat-o în clișeu pregătind cu atenție lămpile 
să intre în șut.

însemnări de reporter: f 24

de 
se 
să 
să

asta și 
nu am 
rezultat.
vreo propune

drept 
ajuns 
Durn-

DE ORE
După ce stătu de vor

bă cu ortacii în sala 
apel, Sălceanu Petru 
gîndi că n-ar fi rău 
treacă pe la birou și
discute cu șeful sectoru
lui situația brigăzii lui 
Birău Giurgiu. Trecuse o 
săptămînă și atacarea pre- 
abatajului se tot amina.

Pe șeful sectorului, care 
tocmai terminase ședința 
de raport, 
obicei la 
consultînd 
port.

— Ai

la treaba 
să-ți spun 
încă la un 
neata n-ai 
re?

— Trebuie să repartizați 
o altă brigadă la această 
lucrare.
oamenii 
ghesuie.
cunoașteți destul ds bine 
situația.

Tocmai asta e.
merge, nu 

pentru că e
ei acolo unde 

alții nu prea vor 
meargă. Locul de 

există

Buclucu-i însă că 
nu se prea în- 

Dumneavoastră

fie

n-o 
în-

«
• -*♦♦

îl găsi ca de 
masa de lucru 
cartea de ra-

vreun bucluc, 
tovarășe Sălceanu ?

— Eu n-am, au însă 
alții. Am venit să vedem 
ce putem face cu bri
gada lui Birău. Nu miș
că de loc.

Inginerul Husti Șteîan 
îi aruncă locțiitorului său, 
cars se afla la o masă 
alăturată, o privire între
bătoare și pentru 
momente se făcu 
Apoi continuă.

— Ne-am gîndit

cîteva 
liniște.

și noi

Cei 
pot 
ne-

care ar 
fi luați 
voie de 
sint, iar 
să meargă. Locul 
muncă-i departe, 
presiune. Așa că...

—Ge ar fi dacă ai tre
ce să lucrezi dumneata ?

discuție 
Dumitru, 
de sec■

stătu cî-

— interveni în 
inginerul Meiuș 
locțiitorul șefului 
tor,

Sălceanu Petru
teva momente pe gînduri. 
Inginerul Meiuș reluă dis
cuția.

— Știu că și pentru

dumneata e greu. N-ai 
terminat bine cu lucrul 
pe care l-ai pus la punct 
și acum din nou trebuie 
să-ți facem o altă pro
punere. Oamenii din bri
gada dumitale n-o să 
prea bucuroși.

— E adevărat că 
să le prea convină,
să să știți că sint oameni 
înțelegători. De cinci ani 
de cînd lucrez cu ei am 
reușit să-i cunosc destul 
de 
să 
ta, 
se

— Tovarășe 
văd că ne ] 
gînduri. 
cam 
asemen ea propunere pen
tru ca să nu crezi că bri
gada dumitale ar fi o 
brigadă de „corvoadă" — 
spuse inginerul Husti.

b’n'». De fapt, am vrut 
fac eu propunerea as- 
însă mă gîndeam că 
va supăra Birău...

! Sălceanu, 
potrivim la 

Nouă ne-a fost 
greu să-ți facem o

FLAVIU ISTRATE

(Continuare tn pag. 3-a)
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DIN TOATĂ LUMEAîm ie vîrsfâ пшмШі

construe- 
memora-

au fost

Mare a fost mirarea oălătorilor 
care așteptau expresul de Cannes, 
în gara Avignon, cînd în fața lor 
a oprit un tren a cărui 
ție mărturisea o vîrstă 
bilă.

Intr-adevăr, vagoanele
construite în 1852, iar locomotiva 
de tip „Continent" datează din 
1830, întregul tren fiind un „mu
zeu rulant" în drum spre Cannes, 
unde va fi prezentat cu prilejul. 
aniversării dării în folosință a pri
mei linii de cale ferată din acest 
oraș.

fizidan englez 
că pe fundul cra-

Petrol pe fană ?
Cunoscutul 

Libby afirmă
ferelor din Lună se găsesc mări 
de petrol. Ipoteza lui se bazea
ză pe faptul că în numeroși me
teoriți s-a constatat existența 
parafinei. Libby presupune că a- 
ceasta a fost adusă de numeroși 
meteoriți răspîndiți pe suprafața 
Lunii. Din hidrocarburile acumu
late pe suprafața Lunii s-au for
mat în decursul vremurilor re- 1 
zerve bogate de „petrol lunar" ,

Campanie pentru 
salvarea ibisului moțat

depun în 
a salva 

cu mo[ pe cale de 
Japonia nu se mai 

vreo douăzeci de e- 
acestei păsări.

sau ibisul moțat japonez, 
se găsește decît în Japonia și 

Coreea. El se hrănește cu pești 
moluște.
o mare

Ibișii erau 
întindere a 
Tokugawa 

al XIX-lea).

rășpînditi
Japoniei 

(sec. al 
Numărul

Ornitologii japonezi 
prezent eforturi pentru 
superbii ibiși 
dispariție. In 
găsesc decît 
xemplare ale

Ibisul, înrudit cu barza, trăieș
te în țările ealde și pe unele in
sule din apropierea tropicelor. Dar 
„toki" 
nu 
în
Și
pe
pînă în era
XVII-lea —
lor a început să descrească o dată 
cu dezvoltarea agriculturii și cu 
asanarea lacurilor și a mlaștini
lor.

—= O

Absolvent la 97 de ani
Eugenio Papi din Pesaro (Italia) 

este foarte mîndru: la 97 de ani 
el a obținut certificatul de absol
vent al cursului elementar.

Hotărît să nu se oprească la

Frumuseți ale naturii

PONORUL LUPILOR

instantanee : Ăștia da, gospodari !
S-a întins noul cartier de blo

curi din centrul Vulcanului de ți-e 
dragul. Printre blocuri 
mindrețe de școală cu 
clasă, să aibă unde în- 
ce locuiese în noul

mai mare 
se vede o 
16 săli de 
văța eopiii
cartier. Dar parcă s-au oprit con
structorii aici î Ii dau fest înainte 
In primăvara asta au mai dispărut 
multe căsuțe din vechea colonie 
și în locul lor au început 
noi bloeuri. Și odată 
fiecare bloc își primește 
Cei mai multi sînt mineri.
bust gospodari,
„lună" apartamentele, 
pu*ă de trebăluit și prin 
dă", Ograda, e terenul din jurul 

' blocului. Așa au făcut și locatarii 
din blocurile P, R, S. Au lăsat 
ei constructorii terenul denivelat, 
plin de piatră și

să apară 
terminat, 

stăpînii. 
Ca niște

ei își aranjează 
apoi se a- 

„ogra-

ei a devenit o adevărată grădină. 
Sute și sute de flori și arbuști or
namentali incintă ochiul. Al eui e 
meritul acestei transformări î Al 
tuturor locatarilor. Să-i fi văzut 
pe frații Rateș Vasile și Ludovic 
împrenuă cu soțiile la muncă ob
ștească. Au muncit mai bine de 
220 de ore. Dar parcă Laszlo Iuliu, 
Mihăilă Petru, Miron Aurel, Oprea 
Nicolae și 
De la ei 
larii din 
din blocul
tele. Trecînd prin noul cartier al 
Vulcanului nu poți să nu exclami 
cu admirație.

— Ăștia da, gospodari I
Și Intr-adevăr hărnicia colecti

vă a locatarilor a transformat 
cartier al Vulcanului într-o 
dină de flori.

©------------

prin urmele 
din epoca

pitoresc, peș-

moloz, dar acum

T 0 A
Qrașul Pompei 

un cutremur în 
erupția Vezuviului din 

l-a acoperit cu

ceilalți nu au muncit ? 
s-au „molipsit" și loca- 
blocurile А, В, C și D,
В 52 și din multe al-

Numele Ponor e semnificativ. 
In limba slavonă înseamnă pește
ră. Cea pe eare o descriem se află 
în apropierea satului Federi, la 3 
km. vest de monumentala peșteră 
Șura Mare, vestită 
materiale ale omului 
primitivă.

Situată într-un loc
tera Ponorul Lupilor contrastează 
puternic cu mediul înconjurător, 
prin Intrarea sa întunecoasă, cu 
aspect de vizuină. De aici i se 
trage probabil și numele său pe 
care localnicii i l-au dat cu multi 
ani în urmă-

Intrarea în peșteră se face ușor 
și fără 
cîndva 
nu are 
lipsesc
turii, colombeolele acvatice și 
lelalte viețuitoare obișnuite 
vernelor. După cca, 70—80 m. 
drum, o 
stat de 
dreapta, 
car, o
tatoriRui să urce pe planșenl su
perior. Sus eoridoarele oarbe, la
birintul neregulat

bazinele cu apă cristalină, avenele 
și mulțimea stalagmitelor și sta
lactitelor, toate prinse îhtr-o to
pografie ciudată, uimesc privirea 
și opresc pașii în loc pentru mult 
timp. In fund, mascate de o imen
să estacadă de scurgeri 
te, se succed modeste 
parcă de micimea lor 3 
formă circulară. Aici în 
veacurilor solul acoperit 
strat compact de argilă
a permis să se dezvolte pe su
prafețele cufundate permanent în 
apă Imense cristale de calcită. 
Limpezimea lor e atît de pură in
ert se deosebesc greu de unda cla
ră a elementului lichid ce abundă 
de la un capăt la altui al peșterii

Surpriza 
de sclipiri 
și de cea 
de lumină,
nebănuită a druzelor 
răsplătesc din plin 
vizite la Ponorul Lupilor care 
curînd ar merita numele de
norul Surprizelor sau Peștera de 
Cristal.

împietri- 
rușinate 

sălițe cu 
decursul 
cu un 

roșiatică

piedici. Galeria principală, 
albia urnii vijelios torent 
podoabe. De asemenea, 

cu desăvîrșire liliecii, flu-

noul 
grâ-

cascadă de înălțimea 
om barează trecerea, 
săpat în peretele de

scară laterală ajută vizi-

ce-
ca
de 

unui
In 

cal

T
da 
iar
79 
de 
La

0

ineditului, jocul fastuos 
multicolore create chiar 
mai neînsemnată sursă 
gingășia și frumusețea 

de 
efortul

calcită 
unei 
mai 
Po-

a fost distrus 
anul 63 e.n., 

anul 
e.n. l-a acoperit cu un strat 
7—9 metri de lavă și cenușă, 
începutul secolului al XVIII-iea 
au început să se facă săpături la 
Pompei, dar abia în 1863, sub con
ducerea arheologului Italian Fio
relli, acestea au căpătat un ca
racter științific. De atunci nume
roși oameni 
aici săpături

de știință au efectuat
arheologice, descope-
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Razele cosmice parvin
Recent s-a pus punctul final 

unei îndelungate și veahi contro
verse : razele cosmice au sau nu 
origina în galaxia noastră ? De 
multă vreme fizicienii erau încli
nați să dea un răspuns afirmativ 
căci, in cazul unei origini exte
rioare, amploarea fenomenului ar 
fi trebuit si fie gigantică.

Fizicienii sovietici V. Ghinsburg

A. NICHIFORELcanalelor,

procedat la un 
datelor recente

vehiculele 
la rezultatul 

metagala etice 
de ordinul a 
înseamnă că

A

МЩ (LL t^xtlLi^tiLM

monumenta 
mărturie a înal-

rind minunatele 
anticului Pompei, 
tului grad de dezvoltare a culturii 
materiale în societatea sclavagistă 
romană.

☆
Cu prilejul unei excursii, elevii 

australieni din insula Tasmania au 
descoperit fosila unei broaște țes
toase împietrite în stîncă. După 
părerea specialiștilor, aceasta a 
trăit în urmă cu aproximativ 200 mi
lioane de ani, adică în era terțiară.

dîfl galaxia noastră
și S. Sirovațkl au 
studiu minuțios al
furnizate de astrofizică și a cunoș
tințelor furnizate de 
spațiale. Ei au ajuns 
că partea radiației 
trebuie să fie numai 
0Д la sută, ceea ce
razele cosmice s-ar naște „undeva 
în galaxia noastră".

--------- ©---------
Frigider chirurgical miniatural

Recent, în U.R.S.S. a fost reali
zat un frigider chirurgical minia
tural, sare este folosit pentru îm
piedicarea mortificării țesuturilor 
în timpul operațiilor plastice. Noul 
instrument are dimensiunile unei 
cutii de chibrituri și se 
tează cu energia produsă 
acumulator de buzunar.

Acțiunea frigiderului se
ză pe răcirea termoelectrică, 
zultat al trecerii unui curent con
tinuu printr-un circuit din doi se
miconductor!, temperatura putînd 
fi reglată între 0 și 5 grade Cel-

Noul instrument poate fi folosit 
Ia operații estetice la urechi, nas, 
buze, băTbie.

alimen- 
de un

bazea-
re-

jumătatea drumului, Papi intențio
nează acum să urmeze cursurile 
școlii medii, „dacă sănătatea i-o 
va permite".

ooooo
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Așezată intre 
brazi, frumoasa 
clădire din clișeu 
se aseamănă cu 
un sanatoriu de 
odihnă sau cu o 
vilă a unei sta
țiuni 
de 
Nu-i 
una
E noul labora
tor de la Insti
tutul de mine 

Petroșani.

de odihnă 
a munte.

cu

a- 
al

o- 
de

lucruri care să incinte 
Incepind de la țesăturile 
și stofe și pină la apre-

8 
*8

îmbrăcat în strai nou, impunător șl veșnic tfnăr masivul Ceahlău 
cucerește inima tuturor drumeților care-i străbat Înălțimile semețe 
sau fermecătoarele-! plaiuri.

IN CLIȘEU: Masivul Ceahlăul in zori de zi.

8
8
8

latre Sibiu și Brașov, o piatră 
de kilometraj indică drumul spre 
Cisnădie. Timpul pe care-1 socoti 
că-l pierzi iăcind de la șosea ca
lea dus și întors pină la Cisnădie 
il răscumperi cu vîrf prin ceea 
ce vezi și cunoști în orașul texii- 
liștilor. Cisnădie este un oraș 
vechi tradiții textiiiste.

Din monografii se ailă că pe 
ceste locuri meșteșugul casnic
texiiliștilor a început să se în
cropească încă de prin anul 1350. 
E greu de închipuit astăzi cum 
anume, prin ce mijloace rudimen
tare erau produse țesăturile. Cind 
după anul 1800, apar aici primele 
semne de mecanizare. Cisnădie era 
deja o localitate се-și ciștigase 
faima. Fiecare casă de aici era 
în același timp și un atelier de (e- 
sătorie sau torcătorie. Treptat, in
dustria textilistă iărămijală în 
sute de ateliere se dezvoltă și In 
anul 1948 puteau ii tntîlnite aici 
102 iăbricuțe cu specificul de fi
laturi, fesăiorii, apreturi.

Uzinele textile din Cisnădia de 
astăzi sînt tocmai aceste făbricufe 
comasate, cu procesul de produc
ție transformat din temelii. Majo
ritatea atelierelor au fost dotate 
cu utilaje noi, de mare producti
vitate, unele instalații și mașini 
mai vechi au fost modernizate. 
Ceea ce s-a transmis însă din 
tată în fiu la Cisnădie este tra
diția meșteșugului, arta de a pro-

duce 
chiul, 
pîrae 
datele covoare ce și-au cîștigai
un binemeritat renume atît In tară 
cit și peste hotare, tot ce se pro
duce aici poartă amprenta unor 
miini iscusite, de aur, a unei ima
ginații demne de invidie.

Să ne referim în cîteva cuvinte 
la producția de covoare. Covoarele 
sînt de fapt mîndrîa textiliștilor 
de aici. Și pe bună dreptate, pen
tru că covoarele prdouse aici a- 
jung nu numai să se confrunte cu 
cele persane din Iran unde 
se cunosc tradițiile străvechi — ci 
chiar să fie exportate în aceste 
țări. Imaginează-ți cititorule. Un 
portret, un tablou de artă cu ne
numărate detalii, culori și un ta
blou în care vezi aievea oamenii 
în mișcare este redat de țesătoare 
pe covor cu sensibilitatea pictoru
lui. Să nu mai vorbim de covoa
rele realizate după motive cla
sice sau moderne, sute de mo
dele cu tot atîtea caractere deco
rative.
' Multe din modelele de covoare 
realizate își au obîrșla aici. La a- 
telierul de creafie al uzinei lu
crează „creatorul nr. 1" — tova
rășul Pavel Marton.

— E plin de imaginație Și de 
fantezie creatoare — mi l-a reco
mandat directorul uzinei.

Era tocmai în „focul" creației. 
In fată avea desiășurat un mare 
sul de hirtie milimetrică de com
poziție. Alături, la îndemină, ii 
era trusa de creioane colorate. 
Cu 20 de creioane fiecare de 
culoare, Marton reușește să 
scoată prin combinație alte 
de nuanfe.

L-am întrebat într-o doară ce 
meserie de bază are. Pavel Marton 
s-a cam fistîcit. Nu știa pe care 
din meseriile lui să mi-o spună 
prima. Desenator ? Pictor ? Am în 
feles că amîndouâ îi sînt la lei 
de dragi și necesare și că în mun
că ele se îmbină ca și culorile 
și nuanțele de pe covoarele reab- 
zate.

Sînt multe de spus despre Cis
nădie și tradifia textilistă a 
locului. Dacă te vor incinta citi
torule, in vitrinele magazinelor 
produsele uzinei să te uiți cu ad
mirație 
dești cu 
cei care 
lor, prin
talentul ce-1 au în meserie, tradi
ția textilistă din Cisnădie înti
nerește pe zi ce trece.

A început nu de mult aici, a- 
cum se dezvoltă și face pași mari 
înainte, tradiția textilistă nouă, 
modernă, în plin avînt.

altă 
mal 
zeci

ia ele și să te gîn- 
același sentiment și la 
le produc. Prin miinile 
agerimea gindirii și prin

I. CIODJ
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Pentru intensificarea muncii politice 
și cultural-educative în orașul nostru

In sectorul II Uricani

Realizări sub nivelul posibilităților
(Urmare din pag. l-a)

formațiile culturale de pe șantie
rul de construcții.

Va trebui să atragem la activi
tatea formațiilor artistice mai mulți 
muncitori, mai ales din sectoarele 
noastre miniere. Dacă in ultimul 
timp am obținut rezultate in atra
gerea la activitatea acestor for
mații a cadrelor didactice mai sla
be rezultate avem in privința al
tor categorii de intelectuali. In 
formațiile noastre activează incă 
puțini media și mai ales cadre de 
ingineri de la mină șl celelalte 
unități.

In privința muncii cu cartea a- 
vem, de asemenea, unele rezultate. 
Cele două biblioteci de pe lingă 
clubul central șl Bărbăteni șl cele
lalte biblioteci volante numă
ră peste 30 000 de volume, far in 
perioada de iarnă numărul citito
rilor a crescut cu peste 2 700. 
Rezultatele de pfnă acum insă nu 
ne pot mulțumi. Din totalul sala- 
riaților Întreprinderilor din oraș 
abia 40 la sută sint cititori ai bi
bliotecilor. Nu sint incă satisfăcă

--------- 0---------

Intflnipi cu muncitopii
In scopul orientării 

elevilor spre viitoa
rele profesii pe care 
le vor îmbrățișa, con
ducerea Școlii de 8 

z ani nr. 3 din Lupeni. 
împreună cu organi
zația de pionieri, a 
organizat mai multe 
întîlniri între munci
torii fruntași în pro
ducție de la între
prinderile din locali
tate și elevii școlii.

O asemenea întîl- 
nire a avut loc zilele 
trecute între elevii 
claselor a VI-а și a 
VII-a cu tov. Zamfir 
Elena, filatoare frun
tașă de la Viscoza 
Lupeni, care le-a vor
bit elevilor despre 
procesul de producție 
de Ia Viscoza, despre 
imprimarea unei ati
tudini noi față de 
muncă.

------------©------------

notă: Unii dreg. îap alții...
Acum eîțiva ani, prin grija sfa

tului popular, cetățenii din car
tierul G.G.M. Petrila au plantat 
numeroși plopi decorativi. De a- 

Aunci plopii au creseut împrospă- 
tlnd cu silueta lor elegantă aspec
tul străzilor și împrejurimilor car
tierului. Dacă umbra lor n-ar fi 
stingherit pe unii cetățeni ca Bar
tolomeu Hans și Nistoreanu Gheor- 
gbe din blocul 4 plopii sădiți ar

In rîndurile organizației de baza — 
cei mai înaintați mineri

Organizația de bază din secto
rul III al minei Lonea se ocupă 
eu răspundere de continua întări
re a rîndurilor sale prin primire r 
de noi membri și candidați de 
partid. Л fost ereat pe lingă orga
nizația de bază un activ fără de 
partid din 68 de persoane care este 
un ajutor prețios al organizației 
de bază în îndeplinirea sarcinilor 
ce-i stau in față. Cu tovarășii din 
activul fără de partid, biroul a 
desfășurat o muncă continuă, per
severentă. Ei au fost ajutati în
deaproape de comuniști pentru 
a-și îmbogăți cunoștințele politice, 
culturale și profesionale. Iată un 
eiemplu semnificativ în aceasta 
privință. Comunistul Demeter Pe
tru, unul dintre cei mai vechi 
membri de partid din sector, s-a 
ocupat cu răspundere de pregăti
rea politică a minerului șef de 
brigadă Deak Petru, din activul 
fără de partid. El i-a vorbit tova
rășului Deak despre politica parti
dului, despre drepturile și îndato
ririle membrilor de partid, despre 
înaltul titlu de comunist. Convins 
fiind că locul lui trebuie să fie în 
rîndurile celor mai înaintați oa
meni ai sectorului — în rîndurile 
comuniștilor — tovarășul Deak Pe
tru și-a exprimat dorința să intre 
în partid.

Dezbătînd cererea lui de primi
re în partid, comuniștii sectorului 
au subliniat meritele acestui to
varăș în activitatea de fiecare zi, 
trăsăturile lui morale înaintate, 

toare rezultatele obținute in atra
gerea spre biblioteci a minerilor, 
muncitorilor constructori, filatori și 
preparatori. Pentru acest neajuns 
se face vinovat și comitetul oră
șenesc U.T.M. care nu s-a ocupat 
încă în măsură suficientă de or
ganizarea concursului „Iubiți car
tea", de atragerea Ia acest con
curs a unui număr din ce in ce 
mai mare de tineri. Pentru îmbu
nătățirea muncii cu cartea, orga
nizațiile de partid vor trebui să se 
ocupe mai mult de dezvoltarea la 
muncitori a gustului pentru lectu
ră, cit și de îndrumarea diiuzori- 
lor voluntari ai cărții din Întreprin
deri și instituții, de organizarea 
unor acțiuni variate și eficace pen
tru popularizarea cărții.

Acestea au fost principalele pro
bleme discutate în recenta noastră 
plenară. Comitetul orășenesc de 
partid se va preocupa de gene
ralizarea experienței pozitive in 
munca politică și cultural-educati- 
vă de masă, va urmări remedierea 
neajunsurilor semnalate și ridica
rea muncii polltlco-cultural-educa- 
tive Ia nivelul marilor sarcini ce 
ne stau în față.

Tot despre muncă, 
despre condițiile în 
care lucrau în trecut 
minerii și felul cum 
muncesc azi, despre 
lupta minerilor pentru 
o viață mai bună le-a 
vorbit elevilor mine
rul pensionar Doțiu 
Avram.

EMIL TETILEANU 
directorul Școlii 

de 8 ani nr. 3 Lupeni

mai exista și azi. Cum însă aceș
tia s-au apucat să-i taie fără vreo 
permisiune din partea cuiva locul 
a devenit din nou neaspeătuos. A- 
ceastă atitudine a mîhnit pe lo
catarii din cartier. Oare organele 
sfatului popular din orașul Petrila 
n-ar putea să-l tragă pe vinovați 
la răspundere ?

GH. ECOBESCU 
corespondent

subliniind faptul că este un mi
ner de nădejde care muncește eu 
stăruință pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan, pen
tru calitatea lucrărilor de pre
gătiri. Organizația de bază a ho
lărit în unanimitate de voturi pri
mirea lui în rîndurile membrilor 
de partid.

In sector lucrează și minerul 
Zanet Petru. Avîndu-se în vedere 
calitățile lui de bun organizator 
al procesului de producție, la pro
punerea organizației de bază i s-a 
încredințat conducerea unui schimb 
din brigada lui Solovan loan. Dacă 
brigada respectivă obține în fie
care lună rezultate frumoase în 
producție, depășindu-și încă de pe 
acum angajamentul de întrecere 
de a extrage în acest an 500 tone 
cărbune peste plan, la aceasta a 
contribuit în mare măsură și schim
bul lui Zanet Petru. In adunarea 
generală a organizației de bază în 
care s-a examinat cererea de pri
mire a minerului Zanet Petru, co
muniștii au scos în evidentă meri
tele lui în muncă, preocuparea 
pentru mobilizarea ortacilor săi la 
■ndeplinirea ritmică a planului șl 
îmbunătățirea calității producției 
Atît tovarășii care i-au dat reco
mandări, cît și ceilalți participanți 
la discuții au subliniat stăruința 
depusă de Zanet Petru pentru ex
tinderea susținerii mixte în abata
jul cameră unde lucrează, pentru 
rezolvarea problemelor legate de 
creșterea productivității muncii.

Brigăzile de mineri, întregul co
lectiv al sectorului II Uricani au 
cîștigat multă experiență în mun
că, s-au sudat și și-au îmbunătățit 
mereu activitatea. Toate acestea, 
precum și angajamentul mineri
lor de aici de a munci în acest 
an la nivelul sarcinilor sporite, lă
sau să se întrevadă că încă din 
primele luni sectorul își va realiza 
ritmic planul de producție.

Lucrurile însă nu au decurs ast
fel. In lunile ianuarie, fabruarie 
șl martie sectorul a rămas sub 
plan. Pe primul trimestru minusul 
de producție s-a ridicat la 2 344 
tons de cărbune. Bineînțeles că 
nu a fost realizată nici productivi
tatea prevăzută, iar multe din bri
găzi au rămas sub plan. Privind 
nerealizarea indicilor de plan în 
perioada amintită, există și uneia 
justificări bazate pe existenta unor 
greutăți obiective. Una din greu
tățile întîmpinate este aceea că 
In abatajele cameră din stratul III 
s-a dat în repetate rlnduri de In
tercalași groase de piatră, lucru 
neprevăzut. Au mai existat greutăți 
în ceea ce privește transportul din 
abatajul frontal de pe stratul 8—9. 
Cu toate acestea, însă, minusul de 
producție putea fi mai mic dacă 
n-ar fi existat și unele lipsuri, în 
spacial în ce privește orientarea 
tehnică și organizarea muncii. Spu
nem lipsă de orișntare tehnică și 
organizatorică deoarece, după în
cheierea primei luni din acest an 
conducerea sectorului și a minei, 
puteau să analizeze temeinic cau
zele ce împiedicau îndeplinirea sar
cinilor de plan. Acest lucru nu s-a 
făcut decît pe la sfîrșitul lunii mar
tie, la intervenția conducerii teh
nice din combinat. La indicația a- 
cesteia s-au plasat două noi abata
je găsindu-se soluția pentru a se 
asigura extragerea volumului pre
văzut de . producție. Or, acest lu
cru, făcut mai din timp, ar fi con
tribuit la ișșirea din impas a sec
torului încă din a doua lună a 
anului. Deficiențe au existat, de 
asemenea, și la intrarea în exploa
tare a frontalului. A trebuit să treacă 
mai mult timp plnă s-a ajuns la

Brigada din care face parte tînă- 
rul Zanet își depășește lunar pro
ductivitatea planificată eu 1-—2 
tone cărbune pe post. Bazîndu-se 
pe aceste fapte comuniștii au ho- 
tărît ca el să fie primit în partid.

De apreciere pentru munca pe 
care o depune în proeesul de pro
ducție se bucură și tovarășul Q- 
prișa Viorel, pe care adunarea ge
nerală a hotărit să-1 primeassă 
direct în rîndurile membrilor de 
partid, precum și muncitorii Co- 
dreanu loan, Dobre Udrea, Mi- 
hăilă Nicolae și Jerpelu loan pri
miți de curînd în rîndurile candi- 
daților de partid. Esențial este 
faptul că marea majoritate a ce
lor primiți membri sau candidați 
de partid se numără printre cel 
mai destoinici muncitori din sea- 
tor, tovarăși care aduc o contri
buție de seamă la bunul mers al 
activității politice și economice 
în sector.

Organizația de partid are largi 
posibilități de îmbunătățire conti
nuă a muncii de primire în partid. 
Pe viitor biroul organizației de ba
ză, comuniștii din sector trebuie 
să-și orienteze mai mult activita
tea de primire în partid asupra 
muncitorilor din abataje și asupra 
celor mai valoroși membri ai or
ganizației de tineret care își adus 
din plin aportul la realizarea sar- 
einiior de plan, la , îmbunătățirea 
calității producției.

Z. ȘUȘTAC 

soluționarea unul transport cores
punzător la acest Ioc 'de muncă.

In luna aprilie, majoritatea greu
tăților și a lipsurilor fiind reme
diate sectorul și-a îmbunătățit ac
tivitatea.

In cadrul sectorului muncesc bri
găzi bune cum sînt cele conduse 
de Rudic Constantin, Ștefan Ni- 
colae. Uliu Gheorghe și alții. Fie
care din acestea sint bine înche
gate, au putere și voință de mun
că, dar nu au asigurate condiții 
de a lucra tot timpul la nivelul 
acestor calități. Așa se explică 
faptul că in luna aceasta secto
rul muncește încă sub posibilități. 
In perioara 1—14 mai, minerii de 
aici au înregistrat un minus de 
478 tone ds cărbune. Cu toate a- 
cestea, datorită măsurilor tehnico- 
organizatorice luate se praconizează 
ca în cel mai scurt timp colectivul 
sectorului să йе ridicat la nivelul 
puterii lui de muncă. In prezent 
s-a pus la punct transportul, s-au 
completat locurile de muncă cu u- 
tilajele necesare. In aeelași timp, 
frontalul din stratul 8—9 s-a pus 
pe picioare. Minerii de aici au în
ceput să-și realizeze ritmic planul. 
Pentru a nu se mai repeta lipsurile 
amintite se cere ca sectorul să pri
mească un sprijin tehnic mai efi
cient, să fie controlat și îndrumat 
mai aproape de conducerea minei. 
In primul rînd trebuia pus bază 
pe asigurarea de condiții fiecărei 
brigăzi pentru a munci la nivelul 
sarcinilor de plan. Numai astfel 
producția și productivitatea vor 
înregistra creșteri, iar colectivul 
sectorului va reuși sji lichideze mi
nusul înregistrat pipă în prezent.

ȘT. EKART

PUBLICITATE

Peotru sezonul de vară
Preferați încălțămintea ușoară, cu fețe de 

pînsă, sandale cu fețe din piele perforată ori 
împletită care sînt elegante, ieftine și igenice.

Magazinele O. C. L. produse industriale Pe
troșani sînt bine aprovizionate cu un variat sor
timent de încălțăminte pentru femei, bărbați și 
copii.

ÎN 24 DE ORE
(Urmare din pag. l-a)

— «Ewîmf -dau seama de situție 
și înțeleg. Pentru mine ca și pen
tru toți ceilalți comuniști din sec
tor bu ne este indiferent dacă 
treburile merg sau nu cum tre
buia. Așa că primesc să lucrez la 
săparea praabatajului din stratul 
15.

— Dacă într-o lună sapi paște 
90 m.l. atunci e bine — spuse dini 
nou șeful de sector,

—“ De rușine n-o să ne facem.
...Sfîrșitul lunii aprile. In biroul 

sectorului V sud de la mina Lu
peni normatorul invîrtea maneta 
mașinii de calculat, citea cifrele 
și nota pe o filă da hirtie. Se 
gîndi pentru un moment și se a- 
drasă celor din birou.

— Sălceanu a săpat 114 m.l. în 
preabatajul de la 15. A realizat 
un cîștig mediu de 110 lei pe post. 
Frumos, n-am ce zice.

— Și atacarea a făcut-o în 24 
de ore. Ce mai încolo și încoace. 
Este un miner priceput, harnic în 
care poți să ai încredere — zise 
un maistru miner aflat în birou.

Sălceanu Petru este bine cunos
cut la mina Lupeni. Din 1958 de 
cînd conduce o brigadă de mineri 
din sectorul V sud doar într-o sin
gură lună a rămas sub plan și a- 
ceasta din anumite cauze obiective. 
Miner priceput care a făcut școa
la în brigada cunoscutului miner 
Doliu Avram, a reușit să-și cîș- 
tige simpatia și dragostea orta
cilor de muncă. Strădaniile sale 
au fost apreciate și răsplătite 
Din 1958 aste secretarul organi 
zației de bază de partid, iar la 
diferite sărbători, pe pieptul lui 
strălucesc Medalia Muncii și Or
dinul Muncii, dovadă a activită
ții pline de abnegație.

Am mai aflat un amănunt de 
la ortacii săi de muncă. In briga
dă s-a holărit să se atingă în a- 
ceastă lună 120 m.l. de săpare 
de preabataj. Și cu siguranță că 
hotărîrea va deveni fșptă. Mem
brii brigăzii sînt oameni harnici, 
iar șeful de brigadă e un miner 
priceput.



Lansarea lui
MOSCOVA 24 (Agerpres). TASS 

transmite :
La 24 mai 1963 In Uniunea So

vietică a fost lansat un nou satelit 
artificial al Pămîntului — „Cos- 
mos-18".

La bordul satelitului se află in
stalat aparataj științific destinat 
continuării cercetării spațiului cos
mic în conformitate eu programul 
anunțat de ,TASS la, 16 martie 1962.

Satelitul a fost plasat pe o or
bită cu următorii parametri: pe
rioadă inițială de revoluție — 89,44 
minute, diștanta maximă de supra
fața Pămîntului — 301 km. (la a- 
pogeu), distanța minimă — 209 km.
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Cuvlntarca №1
PARIS 24 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 23 mai la mi

tingul din orașul Basses (departa
mentul Nord), Waldek Rochet, se
cretar general adjunct al Partidu
lui Comunist Francez, a îndemnat 
forțele democratice și republicane 
din țară, și în primul rînd pe so
cialiști și comuniști, la o strînsă 
coeziune.

Subliniind că recenta Plenară a 
C.C. al P.C. Francez a subliniat năzu
ința partidului ca prin toate mijloa
cele să contribuie la înfăptuirea uni
tății da acțiune între comuniști și 
socialiști, Waldeck Rochet a spus: 
Aceasta se referă atît la activitatea 
noastră actuală cît și la construirea 
de mîine a socialismului. Sîntem 
gata să sprijinim fiecare pas înain
te și să colaborăm în toate dome
niile cu toate partidele și grupurile 
democrate care își propun ca scop

------------0------------

Noi acfiuni ale forfeior patriotice 
din Vietnamul de sud

SAIGON 24 (Agerpres).
După cum relatează agențiile 

occidentale de presă, forțele pa
triotice din Vietnamul de sud au 
întreprins noi acțiuni ofensive îm
potriva trupelor diemiste.

La 22 mai, anunță agenția 
Associated Press, patrioții sud-viet- 
namezi au lansat un atac împotri
va a două localități din apropie
rea orașului Nha Trang distrugînd 
clădirea în care se afla sediul unui 
comandament militar. Au fost uciși 
șase militari diemiști iar alți pa
tru au fost răniți. Un alt atac a 
fost întreprins împotriva unui a- 
vanpost din delta fluviului Me
kong. Acesta s-a soldat, potrivit a- 
genției, cu doi marți și 12 răniți.

La 23 mai, relatează agenția 
Reuter, patrioții au luat cu asalt 
un alt avanpost diemist din pro
vincia Xuyen, situată la 150 mile 
sud-vest de Saigon. Din efectivul 
de 40 de militari diemiști au reu
șit numai șase să se salveze.

Făeînd bilanțul victoriilor repur
tate în cursul lunii aprilie, agen
ția de presă a forțelor patriotice 
sud-vietnameze „Eliberarea" subli
nia că patrioții au întreprins 169 
de contraatacuri împotriva pozi- 

-----Q-----

Epidemie de holeră 
în Malaya

KUALA LUMPUR 24 (Agerpres). 
Agenția Associated Press relatează 

că în Malaya a fost semnalată o 
epidemie da holeră. Pînă în prezent 
au fost înregistrate aproape 400 de 
cazuri de holeră.

In parlamentul Malayez au fost 
exprimate la 23 mai critici vehe
mente la adresa guvernului care ac
ționează lanț și ineficace pentru o< 
prirea răspîndirii epidemiei. Repre
zentantul Frontului social a decla
rat că autoritățile sanitare nu au 
procurat la timp cantitățile nece
sare de vaccin și nu au luat măsuri 
pentru împiedicarea răspîndirii bolii. 
In loc să se ocupe personal de a- 
ceastă problemă extrem de gravă, 
au arătat vorbitorii, ministrul sănă
tății, Abdul Rahman Bin Haji Talib, 
a plecat intr-o lungă călătorie în 
Europa.

„CosmosdS”
(la perigeu). Unghiul de înclinare 
al orbitei față de planul Ecuato
rului este de 65 grade 0Г. i

In afară de aparataj ul științific, ! 
Ia bordul satelitului sînt instalate i 
un radio transmițător care func
ționează pe frecvența 19,996 Mhz, 
un sistem radio pentru măsurători 
precise asupra elementelor orbitei, 
un sistem radiotelemetrio pentru 
transmiterea pe Pămînt a datelor 
privind funcționarea instrumentelor 
și aparataj ului științific.

Aparatajul instalat la bordul sa
telitului funcționează normal. Cen
trul de coordonare și calcul pre
lucrează informațiile primite.

Waldeck Hochct 
crearea regimului democrat și în
făptuirea unui program care să co
respundă intereselor poporului și 
țării noastre.

Tocmai în acest scop, P.C. Fran
cez a elaborat programul Alianței 
democratice și l-a propus ca bază 
pentru discutarea de către alte par
tide democratice.

Desigur, a continuat vorbitorul, 
între socialiști și comuniști sînt a- 
numite divergențe, dar noi le putem 
discuta împreună. Waldeck Rochet 
constată că în programele actuale 
ale partidelor comunist și socialist, 
precum și în programele organizați
ilor sindicale există numeroase 
puncte comune. Acesta aste un fapt 
îmbucurător, a spus Waldeck Roc
het, și el poate și trebuie să de
vină un punct de plecare pentru 
dezvoltarea unității de acțiune.

fiilor diemiste. In aursul luptelor 
au fost uciși peste 700 de militari 
diemiști, iar alți 278 au fost răniți. 
Patrioții au capturat, de aseme
nea, o mare cantitate de arme și 
echipament militar.

Măsuri represive ale colonialiștilor 
englezi în Kalimantanul de nord

KUCHING 24 (Agerpres).
Potrivit unor știri transmise de 

agenția de informații Antara, auto
ritățile colonialiste engleze continuă 
acțiunile represive împotriva po
pulației din teritoriile situate în 
nordul insulei Kalimantan. Recent, 
elicoptere engleze a aruncat în re
giunea de frontieră cu Indonezia a 
teritoriului Sarawak manifeste prin 
care se aduce la cunoștința popu
lației ordinul autorităților prin care 
părăsirea locuinței de către popu
lația indigenă este permisă numai 
în anumite ore ale zilei. Persoanele 
care vor încălca acest ordin, se 
spune în manifest, vor fi considerate

"WASHINGTON. — Un purtător 
de cuvint al Comisiei pentru ener
gia atomică a anunțat că S.U.A. 
au eiectuat la 23 mai o nouă ex
periență nucleară subterană în Ne
vada.

MANILA. — Ziarul „Le Figaro" 
anunță că timp de trei zile 42 de 
persoane de pe epava unui vas 
naufragiat în apropierea insulei Jo- 
maling, situată la circa 150 km. 
sud-est de Manila, s-au luptat cu 
rechinii. La sfirșitul celor trei zile, 
numai 15 persoane au mai putut fi 
salvate. Cinci persoane au murit 
de frig iar celelalte au fost mîn- 
cate de rechint

BOGOTA. — ba Bogota a avut 
loc o plenară a conducerii Federa
ției muncitorilor petroliști la care 
au participat lideri ai altor sindi
cate, membri ai Congresului natio
nal și aRi oameni politici și frun
tași ai vie fii publice din Columbia. 
Plenara a hotărîf sd continue lupta 
pentru naționalizarea industriei pe-

Președintele Sukarno 
în Filipîne

MANILA 24 (Agerpres).
La 23 mai a sosit la Manila în 

drum spre Tokio, președintele In
doneziei, Sukarno. In timpul șe
derii sale la Manila, președintele 
Sukarno a avut întrevederi eu pre
ședintele Filipinelor, Diosdado Ma
capagal.

In comunicatul comun dat pu
blicității la Manila se arată că 
cei doi președinți sînt de acord 
să continue pregătirile conferinței 
șefilor de guverne ai Indoneziei, 
Filipinelor și Malayei, penlru a 
discuta conflictul care s-a ivit în
tre cele trei țări în legătură cu 
proiectata constituire a Federației 
Malayeze.

Potrivit declarației unui purtător 
de cuvînt al Ministerului Afaceri
lor Externe al Filipinelor, la 7 iu
nie se va întruni la Manila confe
rința miniștrilor de externe ai ce
lor trei țări pentru a pregăti con
ferința șefilor de guverne.
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SUEDIA ■ Marșuri 
ale partizanilor păcii

STOCKHOLM 24 (Agerpres).
Sprijinind chemarea Consiliului 

Mondial al Păcii cu privire la or
ganizarea în primăvara acestui an 
a unei vaste campanii pentru de
zarmare și pace, Comitetul suedez 
pentru apărarea păcii organizează 
numeroase marșuri ale partizanilor 
păcii, care se vor desfășura sub 
lozincile interzicerii armei atomi
ce, încetării experiențelor. La pre
gătirea și organizarea marșurilor 
păcii din Suedia participă organi
zația „Marșul împotriva înanhării 
atomice" și numeroase alte orga
nizații care se pronunță pentru 
pace, îndeosebi organizații ale ti
neretului.

rebele și pedepsite cu asprime.
Autoritățile colonialiste continuă 

arestările în rîndul membrilor Con
siliului Legislativ al teritoriului Sa
rawak, învinuiți că sprijină lupta 
de eliberare a populației din nordul 
insulei Kalimantan.

Populația se opune însă cu ho- 
tărîre acestor acțiuni represive ale 
autorităților colonialiste engleze. In 
ultimele zile, relatează agenția An
tara, a fost semnalată plecarea în 
junglă a unor persoane care deser
veau aparatul administrativ și înca
drarea lor în rîndurile forțelor ar
mate de eliberare ale Kalimantanului 
de nord.

troliere a Columbiei, penlru apăra
rea suveranității ei naționale.

SAN JOSE. — Banca națională 
din Costa Rica a respins împrumu
tul propus de Banca Panamericană 
de dezvoltare din cauza condițiilor 
inacceptabile. Printre altele se pre
vedea ca 75 la sută din împrumu
tul american să fie repartizat pen
tru achitarea datoriei statului Cos
ta Rica către Statele Unite,- în 
schimb au fost refuzate credite 
întreprinderilor industriale naționale.

TEMA. — Recent, la Tema, în 
Republica Ghana, a intrat în iuncțiu- 
ne cea mai mare centrală hidro
electrică din Africa de vest și din 
întregul continent african. Centrala 
de la Tema constituie unul din o- 
biectivele industriale de cea mai 
mare importanță construite de gu
vernul tShanei.

Miting al prieteniei romîno-sovietice
MOSCOVA 24.
Cu prilejul vizitei pe care dele

gația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne, o face 
în Uniunea Sovietică, la invitația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., vi
neri după-amiază, în Sala Coloa
nelor a Casei Sindicatelor din Mos
cova a avut loc un mare miting al 
prieteniei sovieto-romîne. Mitin
gul a fost organizat de Co
mitetul orășenesc de partid Mos
cova, Ministerul Culturii al U.R.S.S. 
și Uniunea Asociațiilor sovietice de 
prietenie și legături culturale cu 
țările străine.

Mitingul a fost deschis de preșe
dintele Sovietului din Moscova, 
V. Promîșlov, care a transmis un 
salut fierbinte delegației M.A.N. a 
R. P. Romîne.

După intonarea imnurilor de stal 
ale R. P. Romîne și U.R.S.S., a luat 
cuvîntul Evghenii Afanasenko. El a
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Scopul întrevederii Franco=Salazar
MADRID 24 (Agerpres).
Observatorii politici din capitala 

Spaniei au remarcat „discreția" cu 
care cercurile oficiale atît din 
Madrid, cît și din Lisabona au în
conjurat recenta întrevedere, dintre 
Franco și Salazar din orașul spa
niol Merida. Nici la Madrid și 
nici la Lisabona nu se spune mai 
mult decit că la Merida au fost 
discutate „într-un spirit de înțele
gere deplină" problemele referi
toare la Piața comună și zona li
berului schimb, la bazele militare 
americane și la politica colonială 
în Africa.

Corespondenții din Madrid ai 
ziarelor vest-germane „Die Welt" 
și „Suddeutsche Zeitung" relatea
ză însă amănunte interesante în 
legătură cu această întrevedere, 
a 7-a de la îneheierea în 1939 a 
tratatului dintre Franco și Salazar.

Cei doi corespondenți arată că 
întrevederea, ținută secret pînă în 
ultimul moment, a fost determi
nată de raportul pe care Franco 
l-a primit din partea ambasadoru
lui său la Washington, Garrigues, 
în legătură cu reînnoirea acordu
rilor privind bazele militare ame
ricane din Spania. Franco a vrut 
să se sfătuiască de urgență cu a- 
liatul său asupra discuțiilor pe ca
re Garrigues le-a dus la Washing
ton în aseastă chestiune. Intre 
timp „întîmplător", în Spania au 
sosit americanul Train care, în ur
mă cu zece ani, a dus tratative cu 
guvernul franchist în chestiunea 
bazelor militare, preeum șl amira
lul Taylor. Corespondentul ziaru
lui „Stlddeutsche Zeitung" afirmă 
chiar, din surse americane, că în 
munții Guadarrama urmează să fie 
amplasate raehete americane Ame
ricanii au arătat însă că nu mai 
sînt dispuși să dea dolari pentru 
încheierea noilor acorduri, ci dim
potrivă Washingtonul așteaptă ca

BUENOS AIRES. — Agenția Uni
ted Press Internațional anunță că 
la 23 mai președintele Argentinei, 
Jose Maria Guido, a reușit, însfîr- 
șit, după 12 zile de consultări să-și 
completeze noul cabinet. Generalul 
în retragere, Juan Carlos Cordini, 
a acceptat să preia funcția de mi
nistru al afacerilor externe, rămasă 
liberă în urma ultimei demisii în 
bloc a membrilor fostului cabinet.

GUAYAQUIL. — Reacțiunea din 
Ecuador nu încetează represiunile 
împotriva oamenilor muncii. In pro
vincia Guayas poliția a atacat pe 
muncitorii greviștii de la morile 
societății „Nueva Oriental", care 
cer majorarea salariilor și încetarea 
concedierilor. Cîteva persoane au 
fost rănite atunci cînd poliția a în
cercat să scoată pe greviști din 
clădirea întreprinderii.

LONDRA. — Observatorul ziaru
lui „Daily Express'^ G Pincher, 

vorbit despre legăturile de strînsă 
prietenie dintre popoarele sovietice 
și poporul romîn.

La miting au mai luat cuvintul 
Daria Smirnova, membră a Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
muncitoare la Fabrica „Triohgorna- 
ia Manufaktura" acad. V. Kirilin, 
vicepreședinte al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., deputat în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S., Svetlana Kuli
kova, studentă în anul 4 la Institu
tul de petrol și gaze din Moscova.

Cu vii aplauze a fost primit con
ducătorul delegației Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Ro
mîne, acad. Athanase Joja, mem
bru al CC. al P.M.R., membru al 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne. 
El a transmis celor prezenți și tu
turor oamenilor sovietici un cald 
salut frățesc din partea Marii A- 
dunări Naționale a R. P. Romîne 
și a întregului popor romîn.

Madridul să plătească livrările de 
armament pe care le va primi din 
Statele L'nite,

Madridul, afirmă corespondentul, 
se pare că s-a resemnat cu aceas
tă cerere dar pretinde în schimb 
o compensație politică: primirea 
oficială în N.A.T.O.

In afara acestor chestiuni, spun 
corespondenții vest-germani, între
vederea de la Merida a mai avut 
drept scop întărirea poziției lui 
Salazar, a cărui situație internă se 
șubrezește tot mai mult. „In Por
tugalia, afirmă corespondenții, sînt 
posibile tulburări și crize care, 
dacă s-ar declanșa fățiș, ar putea 
slăbi și pozițiile lui Franco". A- 
ceastă „situație de criză" din Por
tugalia este atribuită de corespon
dentul ziarului „Die Welt", peri
colului unei sciziuni în rîndurile 
armatei portugheze. De cînd Sala
zar a preluat și funcția de minis
tru de război — scrie ziarul 
„Aversiunea ofițerilor față de re
gimul salazarist a crescut și mai 
mult... In rîndurile aviației se ma
nifestă năzuința spre un regim mai 
liberal...

Lisabona, conchide ziarul, a de
venit un focar de tulburări, și la 
Merida Franco a încercat să-i dM 
curaj vecinului său Salazar",
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COLUMBIA

Ciocniri între poliție 
și stiwteați

BOGOTA 24 (Agerpres).
Agenția Associated Press anunță 

că în orașul Magangue din Columbia 
au avut loc puternice ciocniri între 
poliție și studenții aflați în grevă. 
Poliția și armata a asediat institu
tul și au deschis focul împotriva 
studenților. 20 de studenți grav ră
niți au fost trasportați la spital.

comentînd lucrările sesiunii Consi
liului blocului nord-atlantic, care 
se desfășoară la Ottawa, arată că 
Anglia a încetat de a mai fi o pu
tere nucleară independentă, prin pu
nerea la dispoziția comandamentului 
N.A.T.O. a bombardierelor sale. 
Pincher arată că de acum înainta, 
la dispoziția generalului american 
Lemnitzer vor trece 175 de bom
bardiere strategice împraună cu 
echipajele și cu bombele nucleare. 
Toate ac astea au costat pe contri
buabilii englezi peste un miliard 
lire sterline.

CANBERRA. — Parlamentul aus
tralian a aprobat acordul australia- 
no-ametican privind construirea 
unei baze a forțelor maritime mi
litare americane în vestul Australiei.

CHICAGO. — Ziarul „Chicago 
Daily News" a publicat o hartă pe 
care sînt încercuite cartierele de 
cocioabe din Chicago ce se întind 
pe o distanță de cîteva mile de la 
parcul Lincoln, din nordul orașului, 
pînă la șoseaua Market, în sud.
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