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La muncă rodnică pentru înfăptuirea 
sarcinilor de plan 

și a angajamentelor pe 19641

noastre 
drept o- 
1964 an- 
An gaj a- 

conștiința

la reali- 
noul an 
miniere 
a satis-

partid a stabilit drept 
întrecere depășirea 

plan pe 1964 de către 
exploatărilor noastre

Odată cu prima zi noului an, 
colectivele unităților economice au 
pornit la o muncă plină de avînt 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
sporite și a angajamentelor de în
trecere pe anul 1964.

Optimismul oamenilor muncii, 
hotărirea lor de a dobîndi noi iz- 
bînzi în 1964 pe calea sporirii pro- 
'ducției și a productivității muncii, 
în realizarea și depășirea tuturor 
indicilor de plan a reieșit cu pri
lejul dezbaterii cifrelor de plan pe 
anul 1964, în cadrul fiecărei exploa
tări și întreprinderi. Cu acest pri
lej, colectivele unităților 
economice și-au stabilit 

l biective de întrecere pe 
gajamente mobilizatoare, 
mentele oglindesc înalta
a oamenilor muncii, dragostea lor 
nemărginită față de patrie, hotărî- 
rea lor de a înfăptui sarcinile ela
borate de partid.

Ch mult elan au pornit 
zarea sarcinilor sporite pe 
colectivele exploatărilor 
din Valea Jiului. Pentru
face cit mai deplin cerințele eco
nomiei naționale. Conferința oră
șenească de 
obiective de 
sarcinilor de

I colectivele
miniere cu 70 000 tone de cărbune 
brut cocsificabil și energetic, 

. lizarea unei productivități 
; zin de 1,265 tone
post.

Aceste obiective 
nute cu entuziasm 

' definitivării angajamentelor de în
trecere pe 1964. Minerii din Lu
peni, bunăoară, în îața cărora stau 
sarcini sporite pe noul an și-au 
stabilit drept angajamente de în
trecere pe 1964 de a depăși sarci
nile de plan cu 20 000 tone de căr
bune, de a realiza un randament 
ou 108 kg. pe post mai mare de cit 
cel prevăzut. Minerii petrileni 
Și-au stabilit, de asemenea, anga
jamente mobilizatoare. Ei s-au an
gajat să extragă peste plănui de 
producție pe 1964, care este 
40 000 tone mai mare de cit
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cărbune pe

fost susți- 
cu prilejul

cu 
în 

1963, cel puțin 15 000 tone de căr
bune.

La mina Pefrila

î Brigăzi evidențiate
2 în întrecere
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Ln ultimele trei săptămîni, în 
depozitul de lemn al minei Pe- 
ftila au intrat peste 300 vagoa
ne cu lemn și alte materiale 
necesare muncii minerilor în sub
teran. Organizîndu-și bine mun
ca și întrecîndu-se între ele, bri
găzile conduse de Sprîncenalu 
Gheorghe, Topîrlan Ioan, Tamaș 
Eugen, Balaș Iosif au reușit să 
execute descărcarea vagoanelor 
fn minimum de timp depășind cu 
36 la sută sarcinile de lucru. A- 
precîind realizările acestor bri
găzi, conducera depozitului le-a 
evidențiat pe sector.

*
Realizări 

gospodărești 
în cadrul depozitului de 

al minei Pețrila, la inifia-
Tot 

lemn 
tiva organizației de bază P.M.R. 
angajațiî au realizat cîteva im
portante lucrări gospodărești. Ast
fel iungindu-se cu 50 m. un zid 
de sprijin a lost dublată supra
fața rampei pentru descărcarea 
balastului, s-a montat un troliu 
pentru ușurarea manevrării va- 
gonetelor încărcate cu balast, au 
fost mărite sala de mese și refu
giul de iarnă, s-au executat lu
crări de canalizare pentru aduc- 
țiunea apei pe o porțiune 
ca 500 m. și sînt în curs 
terminate un număr de 
pentru unelte și scule.

De menționat este și faptul că 
în depozit s-a îmbunătățit ilumi
natul electric prin introducerea 
becurilor cu vapori de mercur.

în îndeplinirea înainte 
a sarcinilor 
făcute de 

tehnicieni 
organizării

de plan, 
muncitori, 

privind îm- 
procesului

Asemenea angajamente, de mare 
răspundere și-au luat și celelalte 
colective ale exploatărilor, între
prinderilor și șantierelor Văii Jiu
lui. Experiența dobîndită în cursul 
anului 1963 
de termen 
propunerile 
ingineri și 
bunătățirea
de producție, planurile de măsuri 
tehnico-organizatorlce întocmite, 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, hotărirea colectivelor de a 
munci cu spor pentru îndeplinirea 
angajamentelor de întrecere consti
tuie garanția realizării cu succes 
a sarcinilor pe 1964.

Datoria minerilor, muncitorilor, 
i tuturor brigăzilor și colectivelor 
este realizarea ritmică de Ia înce
putul anului a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor de întrecere. 
Față de ritmicitatea producției și 
cadrele tehnico-inginerești trebuie 
să manifeste o răspundere sporită. 
Să facem 
ța anilor 
continuă 
sub plan,
la nivelul celor fruntașe. Șantiere
lor de construcții le revine sarcina 
de mare importanță de a reduce 
termenul de execuție a construc
țiilor, de a preda în termenul pre
văzut obiectivele pe 1964.

Anul 1964 trebuie să marcheze 
o treaptă însemnată în îmbunătă
țirea calității producției, îndeosebi 
la cărbunele brut, la piesele de 
schimb produse la U.R.U.M.P., a 
produselor de panificație precum 
și a tuturor produselor unităților 
noastre economice. Succese 
trebuie obținute în reducerea 
țului de cost, a consumurilor 
cifice de materiale, mai ales a
nului de mină. Să muncim în așa 
fel ca încă din acest an, penulti
mul an al planului șesenal, să 
tingem indicii prevăzuți de Direc
tivele celui de-al Ш-lea Congres al 
P.M.R. pentru anul 1965 !

totul, folosind experien- 
trecuți, pentru reducerea 
a numărului brigăzilor 
să ridicăm toate brigăzile

noi 
pre- 
spe- 
lem-
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PRIMELE SUCCESE IN NOUL AN

Prima piesă în strung — primul pas spre realizarea 
sarcinilor de plan pe noul an.

Fotoreporterul nostru l-a surprins pe strungarul 
Marica Gheorghe din secția sculărie a U.R.U.M.P. la 
începutul primului schimb din noul an.

Din prima zi cu planul 
îndeplinit

I

Minerii sectorului III 
Lupeni, vestiți pentru suc
cesele obținute în 1963, 
au început prima zi de 
muncă din acest an cu ho- 
tărîrea de a-și îndeplini 
în . mod 
de plan, 
continuu
cărbune cocsificabil. 
marile abataje frontale ale 
sectorului au fost extrase

al zilei 
tone de 
frumoa- 
obținut 
d.e Pe- 
Vincze

ritmic. ..sarcinile . 
pentru a spori 
producția de 

Din

în primul schimb 
de ieri peste 600 
cărbune. Cele mai 
se realizări le-au 
brigăzile conduse 
tre Constantin și
Ștefan ca e și-ац ^depășit 
planul pe primul schimb 
cu peste 10 la sută, Sec
torul și-a realizat pla
nul încă din prima zi de 
muncă.

4 377 550 IcWh energie 
electrică

țiilor și agregatelor, tre
cerea cu succes a vîrfului 
de iarnă și punerea în 
funcțiune la termenul fixat

al noului grup de 159 
MW energeticienii de aici 
s-au angajat să facă față 
cu succes și noilor sarcini.

Sondorii au dat de cărbune
In anul trecut, colec

tivul secției de foraj Li- 
vezeni a obținut însemna
te succese. Planul anual 
de foraj al secției a fost 
îndeplinit cu două 
înainte de termen, 
dorii de aici

/în 1963. 3 000 m. 
cina prevăzută, 
întrerupt 
continuat 
a noului 
3 908 de

lucrul, 
și în 
an.

luni 
Son- 
foratau

peste sar- 
Ei nu au 
forajul a 
prima zi

La locația 
la Iscroni son

dorii au obținut în ziua

Cu pa
de

ș I
să 

bobine 
urare

La mulți ani și 
produceți numai 
bune I Cu această 
au fost întîmpinați fila
torii Viscozei Lupeni de 

ajutori 
fi'latu-

primul

1 ianuarie un însemnat 
succes. La o adîncime de 
aproape 900 m. ei au dat 
de stratul V de cărbune, 
care face parte din 
mintele Văii Jiului.

La această locație 
evidențiat sondorii 
Neagoie Constantin,
bu Ionel, Ciobanu Victor 
și sondorii Palifa loan, 
Săoan Vasile, Ghimpău 
Vasile și mecanicul Lupu 
Ghiță.

zăcă“

s-au 
șefi 

Bar-

• Situația din Cipru

Nkrumah

generale in MaltaAlegeri

Cauzele 
Santos
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O măsură arbitrară a auto
rităților congoleze

demisiei Iui Los

• Declarația guvernului Ke- 
nyei
In legătură cu atentatul la 
viața lui

• Cuvintarea lui Fidel Castro

I. CIUR
corespondent

Energeticienii de la Pa
roșeni s-au pregătit in
tens pentru a asigura și 
în acest' an îndeplinirea 
cu succes a planului de 
producție de energie elec
trică. Astfel, încă din pri
ma zi s-a asigurat o 
funcționare normală a tu
turor agregatelor. In zile
le de 1 și 2 ianuarie, re-

felele ce pleacă în dife
rite direcții au transpor
tat 4 377 550 kWh de ener
gie electrica. In acest an 
termocentrala Paroșeni are 
un plan de producție mai 
mare cu peste 500 000 000 
kWh decît în 1903. Prin 
asigurarea funcționării în 
condiții optime a instala-

către maiștri și 
maiștri din secția 
ră.

Și așa a început
șut din noul an, cu bobine 
multe și bune.

..Maiștorița Iancu Aure
lia era ocupată cu orga
nizarea muncii la spălăto
ria de bobine.

— Ni s-au terminat bo
binele goale, tovarășă Ian
cu. Ce ne facem?

— De asta ești necă
jit, tovarășe Riti, că am 
ajuns să creăm' un stoc 
așa de setios secției ră
sucit ? Fii pe pace, în ma
gazie mai sînt mii de bo
bine goale. Fac îndată 
bonul și n-aveți decît să 
le umpleți și pe acelea cit

ftre de mătase. Dar, aten. 
ție la cantate și să nu 
produceți nici un rebut 1

— De altfel aceasta e 
și dorința noastră, doar 
așa ne-am angajat: să 
producem fiecare cite 
3 000 bobine, dar fără re
but.

Că filatorii au pornit cu 
pași siguri spre realizarea 
angajamentelor luate în 
scopul îndeplinirii sarcini
lor de producțig, aceasta 
:ie o spun primele cifre în
scrise pe graficul de pro
ducție al anului 1964, în 
dreptul fiecărui nume de 
filator : 3 500 bobine pro
duse de centratorul llinca 
Gheorghe, 3 400 de Rezmu- 
ves Alexandru, 2 400 bo
bine centrate de către 
Szitko Carol și 2 200 bobi
ne date de Nanciuc loan,

M. MARGARETA

CARNET LA POSTURI

Muncind bine organizați, sub în- 
a tehnicianului electrome-

Lăcătușii Munteanu Cornel, Gubas Iuliu, Gaboș , Mihai, Andraș Gheorghe, Luca 
loan, Mațan loan, Topor Ladislau, Stelescu Const antin și alții au executat în zilele 
de 29 decembrie 1963 — 2 ianuarie 1964 o lucrare importantă la mina Lonea : schim
barea mașinii de extracție la puțul principal Jieț.
drumarea meca nicului șef al exploatării ing. Lăsat foân și 
canic Moldovan Ludovic, pricepuții lăcătuși au te rmînat lucrarea la timp astfel ca 
puțul a început extracția vagonetelor cu cărbune din primele • ore ale dimineții de 
3 ianuarie 1964. IN CLIȘEU : Lăcătușii Munteanu Cornel, Andraș Gheorghe și Doro- 
țah Carol împreună cu tehnicianul Moldovan Ludovic făcînd o ultimă verificare noii 
mașini de extra cție.
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Dacă marea parte din
tre ceferiști și-au petre
cut revelionul distrîn- 
du-se, alții l-au serbai 

: prin muncă. In stație, ia 
depou și în celelalte uni
tăți de cale ferată, mun
citorii ceferiști au stat 
de veghe la regularitatea 
și siguranța circulației. 
Mecanicii de locomotivă, 
fochiștii, lăcătușii de re
vizie, impiegații de miș
care, șefii de manevră, 
manevranții și revizorii 
ae cale care au fost de 
serviciu în această noap
te, nu au ciocnit și nu 
au golit pahare, dar ură
rile lor cu ocazia Anului 
nou au lost la fel cu 
cele acelora care petre
ceau.

La ora 24, cînd anui 
vechi pleca iar cel no i 
își făcea apariția, trenul 
2 675 tocmai pleca din 
stația Petroșani. Meca
nicii de locomotivă Poe- 
riaru Sabin și Radu Cor
nel au strîns cu putere 
mina fochiștilor înainte 
cie plecarea trenului, u- 
rindu-le „La mulți ani“ și 
multe trenuri ca tonaje 
sporite în noul an.

...Călătorii din trenul 
2358 au fost anunțați de 
către mecanicul Вари 
Ioan că noul an a sosit, 
printr-un șuierat lung.

...Pe ceferiștii din sta
ția Petroșani din tura
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сотри- 
2887 și 
de miș-
Gheoi-

impiegatului de mișcare 
Stanca Emil, noul an i-a 
găsit lucrînd la 
nerea trenurilor 
2677. Impiegații 
care Subcinschi
ghe și Firii Marin au ser
ial noul an în spațioa
sa și moderna cabină- 
turn. Vocea șefului de 
manevră David Ioan s-a 
auzit parcă mai puterni
ca ir. difuzoarele de pe 
piața de manevră cînd a 
urat celor prezenți „La 
mulți ani".

In depoul de locomo
tive șeful de tură Toa- 
der Florea și revizorul 
dc locomotive Costache

ș aeilml os1 :i 
din tură erau preocupați 
cu pregătirea locomoti
velor trenurilor 206
2351, iar lăcătușii de re
vizie din tura lui Mocu- 
ța Gheorghe asigurau 
plecarea trenului 2675.

La regulatorul de cir
culație nici în astă noap
te nu s-au.
le. Pentru o clipă cre
ioanele ce 
grafic trenurile, s-au o- 
prit din activitatea lor. A 
fost clipa în care ope
ratorii Ghimpău Dumitru 
Jurca Victor, Căloiu 
Ioan 
mir 
ani.

stins lumini-

trasau pe

Victor,
și Goștinaru. Vladi- 

și-au urât la multi

I. CRIȘAN
corespondent
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STEAGUL RO$U

omului. 
fi înzestrai 
El va pu- 
să-și atnin-

ROBOT
In urieie țări, peste a- 

proximativ zece ani va fi 
pus la punct un robot e- 
lectronic, capabil să re
zolve toate activitățile 
gospodărești, in afară de 
gătit. Principalele 6 ope- 
tațiuni pe cere le va e- 
fectua robotul vor fi ur
mătoarele .

1. —- Așezarea mesei și 
«rîngerea mesei.

2. — Așezarea paturi
lor și schimbarea Cear- 
ceafu rilot.

3. —• Maturatul, deretl- 
catul șt punerea obiecte
lor în ordine

4. - •Spălatul și călca
tul rufelor.

CASNIC
£ — Spălarea dușume

lelor, a băilor, chiuvete
lor și mașinilor de gătit.

6. — Pregătirea alimen
telor, dar nu gătitul în 
sins considetat o îndelet 
nfcire care necesită to
tuși prezența

Aparaiut va 
cu memorie, 
tea fi învățat 
tească locul corect al o- 
biectelor și mobilelor din 
caâă șî la terminarea lu
crului va ști să se așeze 
singur într-un dulap sub 
scară ți apoi să se co
necteze la prUă р«Ши 
reîncărcare.

G—-------

CURT 
gramului, spectatorilor li 
se oferă și... un sandviș 
a cărui preț este inclus 
în biletul de intrare.

• Doi băieți în vîrstă 
de 11 și 12 ani, din orașul 
Preakness 
Jersey) au 
„singurele 
lume" care 
patul lui 
hington 
într-o ! 
prin pivniță in casa me
morabilă, în orașul lor 
natal Washington, s-au 
urcat la etajul II unde se 
afla patul în care dormise 
George Washington, au 
aprins lumina Și s-au 
culcat liniștit în acest pat 

-e--------------
Vînătoare de urși în hibernare
Bogății turiști 

sînt atrași In 
de vînătoare» 
Ajungîud în 
nordice ale acestei țări, 
vînătorii de peste mări 
se informează la local
nici da locurile In care 
hibernează în timpul i«r- 
hîi Urșii. Apel, ei orga
nizează în jurul vizuina! 
un «sediu $1 Ii alungă

DES
•Intr-o casă mică în 

stil rotnan din Ephes, ar
heologii italieni au des
coperit un portret a lui 
Secrete. Ei sînt de părere 
că acest portret a fost 
creat spre sfîrșitul seco
lului I al erei noastre. 
Judecind după vechime 
Și frumusețe descoperirea 
este caracterizată drept 
importantă. Tabloul este 
destul de bine întreținut 
ți pare a fi făcut parte 
dihtr-un ciclu de portrete 
ale unor filozofi greci.

• Directorul unui nou 
cinematograf din Paris 
„Le Dragon ’ a lansat 
îdeea spectacolului plus- 
Sandvlș. In afara pro-

(statul New 
vrut sâ fie 

persoane în 
au dormit în 
George Was- 

î Pentru aceasta, 
seară ei au intrat

Cele mai îndrăgite sporturi pentru copii in se20- 
nul de iarnă sînt patinajul, săniușul, schiul. Cum de 
zăpadă însă se cam duce lipsă în aceste zile, maga 
zinele sportive sînt foarte solicitate în vinzarea pa
tinelor. Mare i-a fost bucuria lui Adrian, cînd tăti
cul i-a dăruit o pereche de patine noi-noute.

IN CLIȘEU : Micul Adrian își verifică cu atenție 
patinele 
apoi vă 
gheții.

pentru a-1 «acut! detll eventuale emoții 
Zbura în prima.,, cursă pe oglinda netedă

o
Vitrina de curiozități

■ч-

NOTE ȘI COMENTARII
Operab vitale “

De io Petriîa la Petroșani 
l cale lungă. Dacă mergi cu auto 
(buzui nici nu trese timp cit să 
( iuir.ezl o țigară șt ai e/ша ia des- 
' Инаре. Chiar dacă o pornești pe 
ăjos, cu tot alunecușui, tot nu faci 
î mai mult de 30—40 de minute, 
jt Dacă insa te pune ghinionul sa 
ii trimiți o scrisoare prin poștă, apoi 
b distanfa Pettiia--Petroșani ia pto 
!' I otțli cosmice.
j Intr-una din zile, mai 
ț data de 9 decembrie, 
< tietcea loan, a trimis o 
5 cu destinația Pettoșani.

( . ■ . J

nu I

rativitale scrisorile, propunem 
cel vi nov ați de aceasta să 
„premiați" cu o sancțiune dat 
astă dale operativ iu adevflraluJ 
înjeies ai cuvin! ului.

ca 
fie 
de

O poveste cu ploaie
prima vedere s-at părea cd 
nici un rost sa vorbim de

Și
a

străini 
Finlanda 
de urși, 
regiunile

ea. Să ucizi un ani- 
amorfii nu consti- 
nici o greutate.

din 
mal 
taie

Exterminarea urșilor în
perioăda hibernării a lu
at in Finlanda proporții 
atît de mari, îneît So
cietatea finlandeză pen
tru protecția animalelor 
a fost nevoită sa încea
pă o campanie Împotriva 
bestialității turiștilor vî- 
nătorl.

Chipupgie
Aplicațiile electronicii în medi

cină și în chirurgie trec din faza 
experimentală în faza de realitate 
concretă. Astăzi, se poate vorbi, 
de pildă, de chirurgia electronică. 
Iată cum descrie ziarul italian .,11 
<3iorno" astfel de intervenție chi
rurgicală efectuată de dr. Renato 
Donatelli de la un spital din Mi
lano.

Intervenția se face pe inimă. Pa
cienta, în vîrstă de 77 de ani. Cu 
o inimă epuizată, se află pe masa 
de operație. I se fixează pe piept 
electrozii care fac legătura cu o 
sursă externă de electricitate. Un 
alt aparat arată în fiecare clipă 
cum funcționează inima pacientei 
și este gata să dea alarmă, prin 
mijloace acustice și luminoase

Gospodari și.., gospodari
Cu clțiva ani in urmă muncitorii de la I.R.T.A. 

Petroșani au luat inițiativa de a reamenaja autogara 
din Piața Victoriei. Zis și făcut. Au recondiționat oa
menii vreo 100 m. de tuburi metalice, au făcut rost 
de sticlă, becuri, cablu, și cu ajutorul lor au reame- 
najat autogara de-ți era mai mare dragul s-o privești. 
Timpul însă nu stă pe loc. Autobuzele au trecut la 
I.C.O. și odată cu ele și autogara. Azi de-ți plimbi 
cumva pașii pe acolo rămîi uimit. Stîlpii de metal, 
odinioară plantați după o anumită ordine «i prevă- 
zuți cu tăblițe indicatoare și becuri electrice, zac 
acum la întîmplare rupți și îndoiți prin toate col
țurile. Iluminație nu mai 
tîrnă și ele peste tot în

electronică
dacă ceva nu merge bine. Chirur
gul deschide toracele, apoi pe- 
rieardul și ajunge la inimă. Do
natelli aplică pe inimă un electrod. 
Apoi deschide abdomenul pacientei 
printr-o Incizie verticală, in partea 
stingă, la nivelul ombilicului. Aici 
așează pile: o cutiuță de 5 cm. 
pe 3 cm. O împinge în cavitatea 
toracică pînă la extremitatea su
perioară a inimii și face legătura 
cu cele două fire ale electrodului. 
Electrodul este aplicat direct pe 
inimă, iar pila este readusă în ab
domen. Pila trimite acum curent 
inimii obosite, ajutînd-o să bată 
în continuare. Această pilă tre
buie să funcționeze 5 ani. Ea poa
te fi schimbată cu ușurință printr-o 
nouă deschidere a abdomenului.

G-------------

Fxîstă unde gravitaționale ?
teria expulzată de stea în timpul 
unei explozii.

Pentru a înțelege însemnătatea 
acestei descoperiri trebuie să luăm 
cunoștință de declarația astrono
milor de la Mount-Palomar. „Da
că al doilea corp are o masă su
ficient de mare (nu mai mică de 
o sutiine din masa Stelei princi
pale) ѵош reuși 
dacă există unde gravitaționale' 
Existența undelor
este o consecință a teoriei generale 
a relativității a lui Einștain.

Astronomii de la Observatorul 
Мои nt-Pai orna r au descoperit re
cent un sistem solar neobișnuit. 
Sistemul cuprinde două stele, din
tre care una se invîrtește în ju
rul celeilalte cu o viteză fantasti
că, efertuînd o rotație completă 
în 8,5 minute. Acest sistem se află 
in constelația Săgetătorului și apar
ține grupului așa-ziselor stele noi 
care apar periodic 
strălucire.

După părerea 
steaua dublă este
satelit care ț luat naștere din ffia-

avind о шаге

astrofizicienilor 
o stea Cu un

să determinăm

gravitaționale

există. Firele de curent a- 
dezordine, iar parapetele 
pămînt adine îngropate sub 
noroi. Oare tovarășii de la

stau la
apă și
I.C.O. care au în administrare și 
autogara nu ar putea s-o gospodă
rească mai bine, în special că ea 
se află situată într-unul din cele 
mai frecventate puncte ale ora
șului ?

A. NICULESCU

precis pe 
tovărășii, 
scrisoare

______ ________ T___ Așteaptă
* oinu. răspunsa. epistolei dar e 
( intirzia să vino După vreo zece 
t zile de așteptare merge omur iu 
< destinatarii scrisorii să se intere

seze de soarta ei.
— Am trimis o scrisoare iova 

tă?i și nu mai știu nimfe de soar
ta ei.

— Nici hol nu știm — au 
puns oamenii.

După arte citeva zile, din 
uceași întrebate, urinată de 
iași răspuns, in atirșit, după exact 
15 z/le, iată că sosește și mult aș
teptata scrisoare. Bineînțeles că nu 
mal dvec nici o valoare. Spre a 
nu se mai distiloai, cu alita „ope-

La

n-ore
moaie tocmai in anotimpul cind и 
inodd-i zăpada. Așa, ptintre pică 
Iuti, parca tot e necesai. Vinovat 
de aceasta discuție se face Î.L.L. 
unitatea din Petroșani. De сч ? 
a tost vara de marc l.L.L. nu 
gindit să înlocuiască scocurile 
lecte de la Streșinile caseio, 
strada principala, Cind e ger
merge, dar cum se domolește un 
pic trigui, zăpada începe să se to- 
itească transiormfndu-se în ade
vărate cascade de apă. De nu ești 
atent, te itetești într-o ciipită 
iți și tăcut Un duș rece. Hai 
zicem că oamenii se vot Ieri 
asemenea dușuri nedorite. Ce
tac Insă bietele case. Udate me
reu încep să se deterioreze și 
atunci moi mare daraua declt 
ocaua. N-ar ti oare пип nimerit 
sd ne ia măsuri să se termine o- 
dată povestea aceasta cu ploaie ?

D. C.

Cit 
s-a 
de
din 
mai

rds-

леи 
ace-

TEMPERATURA
Intre temperatura apei izvoa

relor și climatul locului respectiv 
este o strînsă legătură. Astfel, 
izvorul nu poete avea o apă mai 
rece decît media temperaturii so
lului și aerului din locul respectiv. 
Lucrul' nu este insă valabil în ce 
privește maxima temperaturii ape
lor respective. Intr-adevăr, izvoa
rele termale nu țin seama de acest 
lucru și faptul este explicabil, tem
peratura acestor izvoare fiind de
terminată de 
din interiorul

Sînt regiuni 
peratura medie
și totuși numărul izvoarelor ter
male este mare: cum este cazul 
Islandei, Peninsulei Kamciatka etc. 
In Islanda căldura apei izvoare-

condițiile geofizice 
scoarței.
la lume unde tem- 
anuală este scăzută

r

ca 
ай 
de
se

IZVOARELOR
lor termale este folosită pentru 
încălzirea locuințelor și a serelor; 
Capitala Islandei, orașul Reykja^ 
vik, este încălzit cu apa iierbint-. 
a geizerelor.

Multe izvoare din țările tropi 
cale au apa atît de caldă din cau 
za temperaturii solului și aerului 
Incît aproape că sînt termale, tem 
petatura lor ridieîndu-se la 26—3( 
grade C, ceea ce face ca să ni 
mai fie răcoritoare. O excepție îr 
această privință constituie Cuba 
denumită deseori și 
relor cu apa rece", 
zată într-o regiune 
are multe izvoare
Aceste izvoare însă ce-i drept, sîn 
situate mai ales 
toase.

„insula izvoa 
care deși așe 
foarte caldă 

cu apă rece

lu regiunile mua

De ce nu este sărată carnea 
de mare ?

Cercetătorii au stabilit că orga
nismul peștilor de mare conține 
mai puțină sare de cit apa mării 
în care trăiesc aceștia. Acest lu
cru se datorează faptului că peștii 
desalinizează apa pe care o înghit, 
astfel că pentru constituirea celule
lor corpului lor 
un conținut redus 
au bănuit mai de 
desalinizării se 
Intr-adevăr, ultimele cercetări 
dovedit că bronhiile peștilor 
mare conțin anumite celule I

folosesc 
de sare, 
muji că 
face in

apa cu 
Biologii 
operația 
bronhii.

i au 
de 

care

peștilor
Г’

extrag sarea din
rifica această presupunere. oamen|j 
de știință englezi au pus pești de 
apă dulce In apă 
supravegheat. Ei au 
că peștii respectivi 
zat repede cu apa 
nind bronhiile

арй. Pentru a va.

sărată și i-au 
putut constata 
s-au aclimatl- 
sărată. Exami-

s-a observat • 
schimbare in structura lor, dato
rită dezvoltării anumitor celule, 
adică tocmai a celulelor care ex
trag sarea din apă. In ce privește 
funcționarea acestor celule încă 
nu există suficiente date.
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• In unele țări se experimen

tează o metodă nouă de semă
nat : semănatul „cu bombe" ? 
Niște grenade mici cu aer com
primat aruncate din avion răs- 
plndesc in toate direcțiile se
mințele și substanțe chimice 
care pătrund profund in pămint. 
Alte tipuri de semințe sînt răs- 
pindite de elicoptere speciale. 
Reducerea timpului semănatului 
Іа o zecime din timpul actual, 
permite alegerea zilelor șl a o- 
relor celor mai potrivite.

CA .?
acetici 

Se pare 
sunetele

• Geometru, mecanic, 
cian, medic, chimist, 
pictor, sculptor, etc. 
da Vinci a fost de 
inventator, mal ales 
de zburat ? Modelele
in zilele noastre după schițele 
țl calculele sale au funcțional 
întocmai după cum prevăzuse da 
Vinci.

♦
♦
*

♦
♦
♦ 
♦
♦

• Origina limbajului și ■ scrie
rii preocupă pe mulțl savanți ? 
Un om primitiv, căutfnd să ex
plice altuia că » văzut marea se 
pare că a imitat vuetul apei $1 
că a făcut mișcări unduitoare cu 
mîinile. Grafic el a reprezentat 
aceasta printr-un șarpe care prin 
simplificări a ajuns litera A, iar 
mai apoi В. C. D. pînă la actua
lul W. Pentru omul primitiv șar
pele ■ devenit „semnul" apei,

Ut imitarea șueratului 
reptile Însemna „apa", 
că In felul acesta, din 
nearticulate care dădeau ideea
de obiect ți In semnale de alar
mă, s-a născut limbajul, după 
cum din reprezentarea grafică a 
unor animale ți obiecte s-a năs
cut scrierea.

• Cu multe secole li, urmă se 
construiau roboți sau automate 
cu Întrebuințările cele mai di
ferite ? Printre acești roboți a- 
mintlm pajul mecanic al lui 
Albert cel Mare (funcțlonlnd 
probabil pe bază de vapori) des
chidea ușile oaspeților ți ii sa
luta, vulturul iul Regiomontano 
care in 1871 zbura perfect. Alte 
autvmate au fost distruse și au
torii întemnițați, acuzați de vră
jitorie. Este conoscut automatul 
lui Pietro Droz, care timp de ju
mătate de oră cinta melodii de 
Haynd bt țața lui Ludovic al 
XVMaa.
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arhitect, 
Leonardo 

asemenea, 
de mașini 

realizate

utilizat cu cî- 
secole înaintea erei noas- 
Acest drum este „slrăma- 
Canaluiui din Corint. Va
cate de obicei aveau 40 de

• Din întimplare, in anul 195? 
s-a descoperit in Grecia un drum 
pentru vapoare, 
leva 
tre ? 
șul- 
sele,
metri lungime și 4 metri lăți
me, erau trase cu ajutorai unor 
roți grele de lemn. Drumui era 
construit special pentru acest o- 
riginal sistem de transport. In 
marginile drumului existau două 
șanțuri in care roțile alunecau 
ca pe niște șine de tren, 
motrice folosită 
de coloane lungi 
curbe marginile 
special amenajate 
veni deraierile.

Forța 
era asigurată 
de boi tar >a 

drumului erau 
pentru a pie-

» 
Ф 
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În Editura politica
a apărui:

KARL MARX
de G. SEREBREAKOVA

Galina Serebreakova este autoa
rea cîtorva volume despre K. Marx, 
marele conducător ai proletariatu
lui internațional. Bazîndu-se pe un 
amplu material documentar, adunat 
din Arhivele Institutului Mar* — 
Engels—Lenin, din operele lui Mate 
și ale lui Engels și din corespon
dența lor, autoarea a alcătuit o 
biografie științifică și totodată ro
manțată a primului dascăl al cla
sei muncitoare.

Pe fondul evenimentelor istovi- , 
ce ale perioadei respective, autoa
rea înfățișează copilăria și tinere
țea lui Marx la Trier și Berlin, fa
milia lui, prietenii și tovarășii de 
studiu Viața lui Marx este prezentată 
într-o strinsâ Împletire cu momen
tele istorice mai importante, al că
ror martor și participant a fost- 
Din carte dfiăm amănunte intere
sante despr£ activitatea Uniunii 
comuniștilor, despre revoluția din 
1848, Internaționala 1, Comuna din 
Paris etc.

Autoarea explică intr-un mod 
extrem de sugestiv formarea con
cepției filozofice a lui Marx, întă- j 
rirea convingerilor lui de luptător 
pentru cauza celor exploatați, ela
borarea teoriei sale revoluționare 
cu care a înarmat clasa muncitoa
re.

G. Serebreakova îl prezintă și 
In viața sa particulară ca un tată 
și soț bun și un prieten ideal. In 
carte ne sînt prezentați F. Engels, 
precum și alți numeroși tovarăși 
de luptă ai întemeietorilor marxis 
mului: Wilhelm Wolff, Paul La- 
fargue etc.

Cartea, scrisă într-o formă acce
sibili și atrăgătoare și înzestrată 
cu numeroase ilustrații, prezintă 
interes pentru toate categoriile de 
Cititori.

PERSPECTIVE...
Aproape de două luni se ros

tește numele unui nou șantier — 
•e-i drept deocamdată numai de 
constructori. Este vorba de cvar
talul cinci — Livezeni.

Se pot număra zilele pe de
gete de cînd alături de cartierul 
Livezeni și-au făcut apariția to
pometri și au măsurat terenul în 
lung și în lat. Apoi cei aproape 
20 de săpători conduși de Tolha 
loan au înfipt in pămînt tîrnăcoa 
pele și lopețile. In numai cîteva 
zile pămîntul a fost răscolit. Bul
dozerele au început să duduie, iar 
pe căile de acceș improvizate 
basculantele și autocamioanele nu 
mai conteneau, transported mate
riale de construcții.

Șeful lotului de construcții, lnțț. 
Hafiuc Aurel, vorbește acum de 
cvartalul V ca de ceva care i-nr 
fi de mult cunoscut,

— Avem atacate 7 blocuri ln- 
sumînd 240 de apartamente. Cu 
lucrările stăm destul de bine. La 
unele blocuri am ajuns cu zidăria 
Ia etajul 3, la altele se execută 
lucrări de săpături pentru funda
ții. Pînă în iunie-iulie anul acesta 
locatarii iși vor putea ocupa noile 
apartamente — spunea zilele tre
cute șeful lotului.

Pe noul șantier întîlnești oa
meni cunoscuți, care și-au lăsat 
amprenta pe multe apartamente 
din cartierul Livezeni. Zidarul Ar- 
șoiu Anghel cu cei 27 de oameni 
ai săi și Negulescu Ioan, cu zi
darii pe care-i conduce, sînt pri
mii care au pus cărămizile la blo
curile ce se ridică în noul car
tier din Livezeni.

Aproape fiecare locuitor al Văii 
Jiului iși amintește cînd cu 5—6 
anj in urmă pe terenul viran de 
la Livezeni întîineăi copii care ba
teau mingea. Acum însă aproape 
2000 de familii de mineri și alti 
oameni ai muncii locuiesc aici în 
apartamente confortabile, iar co
piii multora învață înțr-o școală 
nouă, spațioasă. (De reținut o 
Cifră : 1000 de copii învață în școa
la de la Livezeni!.

Nu vș trece mult timp și pe a- 
dresa multor blocuri din cvartalul 
V vor sosi scrisori, pu vs trade

Pe sondorii din brigada condusă de Dinulescu Horea i-a găsit Anul 
nou muncind de zor la locația 5574 din cimpoi minier Lonea. Sonda 
• ceutlnunt să sfredelească adlncu rile in prime și ■ două zi a lunii 
ianuarie 1964 rotindu-ți șapa la 206 m. adincime.

Fotografia înfățișează pe sondorii Ciucă loan, Cucăilă Ioan, Boltașu 
Constantin și Cambrea Dumitru din schimbul II, discutfad despre cei 
6 metri forați In primele două zile din noul an.

—-----------G-----------------

Cartea rorrtfneasca peste hotare
Cartea romînească este din ce 

în ce mai cunoscută și prețuită 
peste hotare. Printre țările în care 
au apărut in cursul acestui an tra
duceri din operele autorilor tottlîni 
se numără U.R.S.S.. Austria. Bra
zilia, R.P. Bulgaria. R.S. Cehoslova
că, Cuba, R.D. Germană, Grecia. 
India Italia, R.S.F. Iugoslavia, Ja
ponia, Franța Portugalia. Turcia, 
R.P. Ungară, R.D. Vietnam. Alături 
de operele unor scriitori binecunos
cut! peste hotare ca EmineScu, Ca* 
ragiale, Creangă, Sadoveanu, Ar- 
ghezi, Beniuc Zaharia Stancu, îu 
cursul acestui an au apărut pe 

mult timp și probabil — I.C.O. Pe
troșani va trebui să mai înființe
ze o stație de autobuz — Live
zeni 11.

Inginerul Sitescu loan, locțiitorul 
șefului de șantier ne-a relatat că 
în cvartalul V se vor construi în 
total 1400 de apartamente din ca
re mai mult de jumătate vor fi 
terminate în anul viitor. Se va mai 
construi un cinematograf cu o ca
pacitate de 350 locuri, un complex 
comercial, două centrale termice.

...Alături de cartierul Livezeni 
s-a născut un nou șantier. Deo
camdată numele lui este rostit și 
cunoscut doar de constructori. Pri
mele bloeuri au prins deja con
tur, Nu va trece mult pînă cînd 
pe acoperișurile lor vor apare 
primele antene de radio, nu va 
trece mult pină cînd la geamuri 
vor apare ghirlande cu flori, semn 
că locatarii și-au ocupat noile a- 
partamente.

F. ISTRATE

Vulcanul zilelor noastre
In primul an de dezvoltare pla

nificată a economiei naționale mi
na Vulcan și-a recăpătat viața. 
Minerii Nicoară Alexandru, Mora- 
ru Nicolae, Vass Martin au săpat 
primele drumuri subterane spre 
noile zăcăminte de cărbuni, Din 
an in an, exploatarea s-a dezvol
tat continuu. Au fost săpate lu
crări miniere pe o lungime de 72 
km., precum și 8 puțuri pentru pro
ducție și aeraj. Dacă străbați în pre
zent galeriile minei întîlnești nu 
mai puțin de 30 locomotive elec
trice și cu acumulatori. In abataje 
pătrunde tot mai mult tehnica 
nouă, minerii lucrează cu perfora
toare rotative cu transportoare 
blindate și cu raclete, cu haveze. 
Prin utilizarea pe scară largă a 
susținerii metalice, consumul spe
cific de material lemnos a scăzut 
in prezent la 38 m.c. pe mia tone 
de cărbune extras, față de 84 m.c. 
pe mia de tone cît se folosea în 
1953. Extinderea tehnicii noi a a- 
vi,'t ti ’nrîurire pozitivă și asupra 

cărți editate in diferite țări ale 
lumii și numele altor scriitori ro
mîni. Astfel, , Povestiri'' de Dela- 
vrancea a apărut în limba azer- 
baidjeană, „Pădurea Spînzuraților" 
de Liviu Rebreanu a fost tipărită 
in limba bulgară, „întunecare" de 
Cezar Petrescu în rusă, iar „Enig
ma Otiliei" de G. Călinescu în lim
ba letonă „Surîsul Hiroșimei" de 
Eugen Jebeleanu și „Citadela sfă- 
rîmată" de Horia Lovinescu au fost 
editate in Cuba, „Celebrul 702" al 
lui Al. Mirodan în Austria, R.S. 
Cehoslovacă, R. D. Vietnam. Au 
mai fost tipărite în acest an peste 
hotare lucrări ale lui Aurel Ba- 
ranga. Eugen Barbu, VI, Colin, Lu
cia Demetrius, Sergiu Fărcășan, 
Francisc Munteanu etc.

La expozițiile și tîrgurile inter
naționale de cărți, la care țara 
noastră a participat în acest an, cu 
prilejul expozițiilor de cărți romî- 
nești trimise la Sofia și Roma, s-au 
bucurat de atenție din partea vizi
tatorilor lucrările științifice, în 
mod deosebit cele din domeniul 
medicinii, istoriei, lingvisticii — 
lucrările de artă, dicționarele, căr
țile cu caracter turistic. La Tîrgul 
internațional de carte de la Leipzig 
a fost relevată frumoasa prezen
tare grafică a lucrărilor expuse de 
țara noastră.

Interesul pentru literatura rotnî- 
nă reiese și din alte fapte grăitoa
re. Romanul „întunecare" de Ce
zar Petrescu a fost tipărit la Mos
cova de editura Goslitlzdat, în 
115 000 exemplare. Antologia poe
ziei universale în două volume, e- 
ditată în Japonia, cuprinde — ală
turi de marii lirici europeni — poeți 
romîni,

(Agerpres).

creșterii producției și productivi
tății muncii, in comparație cu anul 
1951, randamentul pe exploatare a 
crescut cu 400 kg. cărbune pe post, 
iar producția de cărbune cii 2880 
tone pe zi. Aceste realizări sint 
legate de numele unor brigadieri 
ca Ionașcu Gheorghe, Bordea E- 
manoil, Costea loan. Drob Gheer- 
ghe, Zaharia Constantin, Săbău 
Dumitru.

La Paroșeni, în fostul sat ciobă
nesc s-a înălțat o termocentrală, 
mi nd r ie a întregii țări, care în a- 
nul 1963 a furnizat peste plan 
prin firele de înaltă ten
siune în sistemul energetic 
național pesle 15 558 000 kWh 
energia electrică. In viitorul apro
piat puterea instalată a termocen
tralei va crește simțitor, prin da
rea in exploatare a unui nou turbo
generator de 150 MW. Tot aici se 
lucrează la deschiderea unei noi 
mine. O Însemnată realizare a re
gimului nostru democrat-popular 
este noua instalație de Preparare

Glnduri pentru anul
ptof. PEIRUSTOICAN, 

directorul Teatrului de stat Petroșani

Calitatea, realizarea unor spec
tacole de Înaltă ținută artistică și 
ideologică, grija pentru promova
rea dramaturgiei originale — iată 
gîndurile pentru anul în care am 
pășit. Prin consultarea permanentă 
a opiniei spectatorilor, sîntem În
credințați că vom reuși să îmbo
gățim munca noastră sub toate as
pectele : repertoriu, spectacole de 
calitate, afluență de public.

Trimitem urarea tradițională ..La 
mulți ani I" tuturor oamenilor 
muncii care ne ascultă și tuturor 
celor pe care îi așteptăm să vină 
In sălile de spectacole.

l»g. ARCAD1E POPOU, 
șeful minei Vulcan

Minerilor din Valea Jiului le re
vin sarcini importante. In anul 
1964 producția de cărbune a mi
nei Vulcan va crește cu 60 000 tone 
față de 1963, iar productivitatea 
muncii va spori mult,

întreg colectivul minei noastre 
este hotărît să-și mărească efortu
rile în procesul de producție, să 
extragă pe lingă pianul de pro
ducție anual Încă o cantitate de 
ÎS 000 tone de cărbune și să rea
lizeze 500 000 lei economii la pre
țul de cost al cărbunelui.

lata glnduri pe care sîntem ho- 
tărtți să le Înfăptuim în 1964.

prof. VASILE NICULESCU,
directorul Școlii de 8 ani or. 1

Petrila

A fi învățător sau profesor in 
patria noastră socialistă înseamnă 
să îndeplinești o muncă frumoasă, 
dar în același timp de mare răs
pundere. Partidul și guvernul au 
pus în fâța noastră Sarcina de cin
ste de, a crește și educa tinerele

—O—

ійі-і alinieri It iutile
Pe coridoarele frumos împodo

bite ale Institutului de mine stă
ruia o atmosferă tinerească, de 
petrecere. In ritmul muzicii pere
chile alunecau voioase. Toată lu
mea parcă aștepta ceva. Deodată 
o explozie de bucurie a pornit de 
undeva amplificîndu-se și cuprin- 
zind toată sala, parcă eineva a- 
runcase o scfnteie într-un mate
rial care se aprinde ușor. Ropo
tele de aplauze, îmbrățișările și 
urările veneau să întregească en
tuziasmul general.

Ultimele clipe ale vechiului an 
se scurseseră și anul 1964 descin
sese în mijlocul studenților, cadre
lor didactice și invițaților. Prin 
stația de amplificare pătrundea în 
toate colțurile institutului glasu
rile celor care recitau plugușorul 
studențesc.

Pe fețele tuturor se citeau dra
gostea cu care intîmpină noul an 
și hotărîrea de a munci mai in
tens, ea anul acesta să fie mai 
fructuos ca ceilalți.

ION BUREȚEA
student I.M.P,

a Cărbunelui de la Corcești. Stă- 
plni pe destinele lor, constructorii 
noii preparații s-au angajat ca 
pînă la sfîrșitul anului să dea 
în funcție și liniile 2 și 3 de spă
lare cu o capacitate de 500 tone 
cărbune pe oră.

In cei 16 ani care au trecut de 
la proclamarea R.P.R., orașul Vul
can a îmbrăcat haină nouă. După 
doi ani de la redeschiderea minei, 
în centrul orașului, în locul jalni
celor maghernițe, s-au Înălțat zeci 
de blocuri noi cu peste 1400 apar
tamente. In anul trecut s-a dat în 
folosință pentru fiii oamenilor 
muncii, o școală nouă cu 16 sâh 
de clasă, iar îți următoarele zile 
va începe construirea unei noi 
școli, tot cu 16 săli de clasă. In 
1964, în centrul Vulcanului se vor 
construi noi blocuri cu peste 300 
de apartamente, vor fi moderni
zate' alte străzi ale orașului. Cu 
fiecare an, prin hărnicia și entu
ziasmul oamenilor muncii Vulcanul 
se dezvoltă, înflorește continuu «a 
multe alte orașe ale Republicii 
noastre populare.

Z. ȘL’ȘTAC

in care ал pășit
vlăstare, viitorii constructori ai co>- 
mun ternului.

Merglnd pe calea îndeplinirii fl
ees tei sarcini, învățătorii și pro
fesorii de la Școala de & ahi nr. 1 
din Petrila doresc ca în următoa
rele triniestre ale anului 1964 în
vățătura împărtășită de ei să dea 
roade tot mai frumoase.

NICOLAE BURDEA,
miner șef de brigadă — mina ІИ»»

La 19 noiembrie 1963 bri
gada noastră și-o îndeplinit in
tegral sarcinile de plan anua
le. Acest lucru a fost posibil 
datorită faptului că toți membrii 
brigăzii au fost animați de do
rința de a fi mereu în primele 
rînduri ale luptei pentru creșterea 
producției și productivității muacii.

In 1964 minerii din abatajul 107 
din sectorul I al minei Lonea sînt 
hotărîți să muncească și mai bine, 
să extragă cel puțin 300 tone căr
bune peste plan și să economi
sească lunar intre 2—4 m.c. lemn 
de mină.

SIMION CAZAN, 
căpitanul echipei de fotbal 

„Jiul" Petrila

După cutn este cunoscut, în a- 
nul 1963 echipa de fotbal Jiul Pe
trila n-a jucat ia adevărata sa 
valoare. Incepînd cu returul cam
pionatului, în echipă vor fl intro
duși jucători noi. dornici de a se 
afirma. Printr-o pregătire minuți
oasă la antrenamente vom face ca 
in retur echipa Jiul să se ridice la 
adevărata ei valoare, să urce tot 
mal sus în clasament

5 ianuarie
PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 

presei centrale, 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 9,30 Piese de 
estradă, 10,45 Cîntă corul mineri
lor din Petrila șî corul casei . de 
cultură din Giurgiu, 11,00 Muzică 
din operete interpretată de soliști 
romîni, 11,30 Vorbește Moscova ! 
12,20 Interpreți de muzică ușoară, 
13,10 De toate pentru toți, 14,00 
Din cele moi " îndrăgite melodii 
populare, 15,50 Din albumul melo
diilor de muzică ușoară, 16,30 Pa
gini alese din opere, 18,05 Din 
creația compozitorului Ion Chires- 
cu, artist al poporului, 18,30 Cărți 
care vă așteaptă, 19,00 „Am în
drăgit o melodie" — emisiune de 
muzică ușoară romînească, 19,35 
Program de romanțe, 20,00 Teatru 
la microfon. Premiera: „Din car
netul unui reporter". Prelucrare și 
dramatizare radiofonică de Virgil 
Stoenescu după schițele „Scrisoa
rea de dragoste" și „înainte de ple
care" de Ion Băieșu, 21,45 Muzică 
ușoară interpretată de Jacqueline 
Franțois, 22,15 Muzică de dans. 

‘PROGRAMUL II. 8,00 Clubul voio
șiei, 9,00 Orchestre de estradă, 
10,00 Muzică din opere, cerută de 
ascultători, 10.30 Revista presei 
străine, 10,40 Melodii distractive. 
11,00 Transmisiune din Studioul 
de concerte al Radio televiziunii a 
concertului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George Enes- 
cu", 13,45 Muzică ușoară interpre
tată de Iolanda Mărculescu, 14,15 
La microfon : Satira și umorul, 
15,00 Muzică ușoară cerută de as
cultători, 17,25 Din folclorul muzi
cal al popoarelor, 18,31 „Melodii 
dragi" — program de muzică u- 
șoară romînească, 20,05 Muzică de 
dans, 21,30 File de istorie literară : 
Calendar literar pe luna ianuarie, 
21,45 Muzică de dans.
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5 Ianuarie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Vară și fum,- REPUBLICA : Primul 
reportaj; LIVEZENI : Casa de la 
răscruce; ANINOASA : Pompierul 
atomic; LUPENI: ca virsta dra
gostei; BARBÂTENI : Tom Dege
țelul,- URICANI: Divorț italian.
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Vizifa lui N. 
în R. P.

VARȘOVIA 3 (Agerpres).
La invitația lui Wladyslaw Go

mulka, prim-secret'ar al C.C. al 
P.M.U.P., și a luî Jozef Cyrankie- 
wicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, la 2 ia
nuarie au sosit în Polonia într-o 
vizită neoficială N. S. Hrușciov, 
prim-secrețar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. șî К. T. Mazurov, mem
bru supleant al Prezidiului C.C. ai

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

SITUAȚIA DIN CIPDU
NICOSIA 3 (Agerpres).
Duncan Sandys, ministrul englez 

al coloniilor și Commonwealthului, 
a părăsit în noaptea de joi spre 
vineri Cipru plecînd spre Londra, 
unde în cursul zilei de vineri ur
mează să. participe la o întîlnire 
extraordinară a Cabinetului britanic 
prezidată de premierul Home. Pe 
aeroportul din Nicosia, Sandys a 
declarat că reprezentanții comuni
tăților grecești și turcești din Ci
pru au acceptat propunerea ca An 
glia. Grecia și Turcia să ofere 
„bunele oficii" pentru a se găsi o 
soluționare a problemei cipriote. De 
asemenea, un comunicat oficial al 
guvernului cipriot a anunțat ac
ceptarea acestei propuneri.

Ministerul de Externe turc a a- 
dresat un memorandum ambasado
rilor Ciprului, Angliei, Greciei și 
Statelor Unite cer în c, adoptarea de 
noi măsuri pentru reinstaurarea 
completă a ordinei în Cipru.

„Avertisment pentru 
regimul luî Verwoerd"
NAIROBI 3 (Agerpres).
Intr-o declarație dată publicită

ții de către conducerea partidului 
Uniunea Națională Africană din Ke
nya (K.A.N.U.) în legătură cu di
zolvarea Federației Rhodesiei și 
Nyassalandului se arată că acest 
eveniment „a deschis o nouă pa
gină in procesul de lichidare a a- 
supririi coloniale în această parte 
a continentului african".

Totodată, în declarație se arată 
că dizolvarea acestei federații con
stituie un avertisment serios pen
tru regimul de apartheid a lui Ver
woerd care nesocotește drepturile 
omului.

—= 0 =—.

Pentru eliberarea patrioților 
portughezi

MONTEVIDEO 3 (Agerpres).
Junta patriotică portugheză din

Uruguay a dat publicității o decla
rație în care se cere eliberarea 
luptătorului antifascist portughez 
Rodriguez Silva. După cum rela
tează corespondentul din Monte
video al agenției Prensa Latina, în 
declarația juntei se arată că Ro
driguez Silva se află de 23 de ani 
în temnițele salazariste, unde a fost 
supus torturilor. Junta a chemat 
organizațiile obștești din Uruguay 
să se alăture campaniei de luptă 
pentru eliberarea patrioților portu
ghezi.

- = © = -

GREVA PESCARILOR OLANDEZI
HAGA 3 (Agerpres).
După cum anunță agenția D.P.A., 

in cîteva porturi olandeze, cea 
mai mare parte din vasele de pes
cuit n-au putut pleca în larg, de
oarece echipajele au refuzat să 
se urce la bord. Pescarii au de
clarat grevă, patronii refuzînc'i să 
recunoască drept legală organiza
ția pescarilor „Bond van Zeevaren- 
den“ cu care urma să ducă trata
tive în problema salariilor.

S. Hrușciov 
Polonă

P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P.C, din Bielorusia.

La gara Gdansk, oaspeții au fost 
întîmpinați de conducători de partid 
și de stat ai R.P. Polone.

Oaspeții, însoțiți de Wladyslaw 
Gomulka, Jozef Cyrankiewicz, Ze
non Kliszko, Ignacy Loga-Sowinski 
șj Marin Spychalki au plecat în 
voievodatul Olsztyri.

Ei sînt însoțiți, de asemenea, de 
A. B. Aristov, ambasadorul 
U.R.S.S. în Polonia.

ATENA 3 (Agerpres).
Ziarul „Mesimvrini" relatează că 

la 2 ianuarie a avut loc o nouă 
întrunire extraordinară a Cabine
tului grec, la care au participat 
miniștri principali, liderii partide
lor E.R.E. și Uniunea de centru, 
șeful stalului major general, pre
cum și prințul moștenitor Cons
tantin. In cadrul întrunirii, care a 
durat peste trei ore, a fost luată 
în discuție situația din Cipru.

Ziarul menționat informează, de 
asemenea, că primul ministru Pa- 
raskevopoulos i-a convocat pe am
basadorii S.U.A. și Marii Britanii 
și le-a comunicat că în cazul cînd 
Turcia va proceda la o acțiune mi
litară în Cipru, Grecia va trimite 
trupe in această țară. „Relațiile 
dintre Grecia și Turcia în legătu
ră cu problema cipriotă, scrie zia
rul, se află într-o criză foarte a- 
cută".

Agențiile de presă anunță că 
regele Paul a avut întrevederi cu 
lideri politici și militari în legă
tură cu situațja din Cipru.

0 măsură arbitrară 
a autorităților congoleze

LEOPOLDVILLE 3 (Agerpres).
La Leopoldville a fost dat publi

cității un ordin prin care în pro
vincia Maniema, din estul Republi
cii Congo, a fost interzisă activi
tatea partidelor Mișcarea națională 
congoleză și a Partidului solidarită
ții africane. După cum subliniază 
corespondentul agenției Reuter, 
această provincie este cunoscută 
pentru marea influență pe care au 
avut-o în rîndul populației cele do
uă partide și liderii lor — Lumum
ba și Gizenga. Autoritățile au în- 
toemit, de asemenea, o listă cu nu
mele persoanelor a căror intrare 
este interzisă în această provincie. 
Printre acestea se află și foști co
laboratori apropiați ai lui Patrice 
Lumumba.

BUENOS AIRES. După cum a- 
nunță agențiile de presă, la 2 ia
nuarie Leopo/do Suarez, ministrul 
argentinian al apărării, și-a pre
zentat demisia președintelui Arturo 
lllia. Această demisie urmează ia 
scurt timp după cea a lui Martin 
Gairo, secretar de stat pentru for
țele aeriene, cu care Suarez a 
avut un conflict în legătură cu 
listele de promovare a unor ge
nerali.

ATENA. Ziarul „Eleftheros Ti- 
pos" relatează că la grevele care 
ac avut loc în Grecia în anul 1963 
au participat un milion de munci
tori și funcționali. Numai în luna 
mai numărul participanților la gre
ve a fost d-e peste 280 000.

GAIRO. Sesiunea Comitetului 
Executiv al Uniunii poștale arabe, 
ale cărei lucrări au avut loc la 
Gairo, a luat sfîrșit. In cadrul șe
dinței de închidere, din 2 ianuarie, 
comitetul a votat o rezoluție pri

Declarația 
lui Manuel Tello

CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager
pres).

Făcind bilanțul anului 1963, mi
nistrul afacerilor externe al Me
xicului, Manuel Tello, a declarat 
în cadrul unei conferințe de presă 
că în prezent există o atmosferă 
mult mai favorabilă pentru pace 
decît aceea care era la începutul 
anmlui trecut,

Tello a relevat că în anul 1963 
s-a redus încordarea internațională 
și și-a exprimat totodată speranța 
că în anul 1964 vor fi continuate 
eforturile îndreptate spre realiza
rea dezarmării. Speranțele noastre.
a subliniat el, se îndreaptă spre
instaurarea unei păci trainice în
lumea întreagă.

Ministrul afacerilor externe s-a
pronunțat în favoarea extinderii co
merțului internațional reciproc a- 
vantajos.

— o —
italia: Sporește numărul
accidentelor de circulație
ROMA 3 (Agerpres).
După cum relatează Buletinul 

de știri al agenției de presă ita
liene A.N.S.A., numărul accidente
lor de circulație în perioada ia
nuarie — septembrie 1963 se ri
dică la 249 513 față de 237 110 în
registrate în perioada corespunză
toare a anului 1962.

Din cauza acestor accidente 
și-au găsit moartea 6 718 persoane, 
iar 164 899 persoane au fost rănite.
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ALEGERI GENERALE 
ÎN MALTA

LA VALLETA 3 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

Reuter, luînd cuvîntul în cgdrul 
unei conferințe de presă, Herbert 
Ganado, lider al partidului demo
cratic-nationalist, și Antony Pelle
grini, lider al partidului munsi- 
toresc-creștin din Malta, au accep
tat propunerea primului ministru 
maltez, Borg Olivier, de a se ține 
alegeri generale în Malta înainte 
de 31 mai. La această dată se pre
conizează ca Malta, în prezent co
lonie britanică, să devină indepen
dentă. Cei doi lideri politici au 
respins, însă, o altă propunere a 
primului ministru privind elaborarea 
unei noi constituții a insulei.

Mabel Strickland, lider al parti
dului progresist constituțional, a 
declarat că ambele propuneri sînt 
inacceptabile Ea a cerut organiza
rea unui referendum în problema î 
„Vreți independență imediat î". 
Ea a declarat că dacă majoritatea 
populației va răspunde afirmativ, 
vor trebui organizate noi alegeri.

vind acordarea de ajutor Republicii 
Arabe Yemen, în scopul dezvoltă
rii serviciilor sale poștale.

LISABONA. După cum anunță 
agenția de presă portugheză Lusi- 
t’ania, la sfîrșitul lunii decembrie, 
în Guineea portugheză, au avut loc 
ciocniri serioase între patrioți și 
trupele portugheze. Potrivit unui 
comunicat militar, dat publicității 
la Bissan, capitala acestui terito
riu, unitățile navale portugheze a-' 
flate în localitățile Amec-alia și 
Cutia au fost atacate de partizani, 
suferind numeroase pierderi.

VIENA. După cum relatează Bu
letinul de presă al Consiliului 
Mondial al Păcii, în orașele Ams
terdam, Haga, Roterdam și Wor- 
merveer au avut loc numeroase a- 
dunări ale luptătorilor pentru pace 
din Olanda. Printre problemele ri
dicate cu prilejul acestor manifes
tații, buletinul relevă: încetarea 
definitivă a tuturor experiențelor

Cuvîntarea lui Fidel Castro
HAVANA 3 (Agerpres).
După încheierea parăzii militare 

care a avut loc la 2 ianuarie cu 
prilejul eelei de-a 5-a aniversări 
a revoluției cubane. Fidel Castro 
primul ministru al Republicii Cuba, 
a rostit o amplă cuvîntare 
radiotelevizată. La începutul cu- 
vîntării sale, Fidel Castro a sub
liniat realizările obținute de popo
rul cuban în ultimii cinci ani. „în
tregul nostru popor — a spus el 
— este convins că trecutul nu se 
va mai întoarce niciodată".

Referindu-se la problemele econo
mice Fidel Castro a declarat că 
situația s-a îmbunătățit simțitor. 
Finanțele se consolidează, sporește 
volumul comerțului exterior al ță
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Declarația guvernului Kenyei
NAIROBI 3 (Agerpres).
Intr-o declarație oficială dată 

publicității joi, guvernul Kenyei 
a dezmințit știrile potrivit cărora 
trupe etiopiene ar fi intrat în pro 
vincia de nord-est a Kenyei. Dup5 
cum se știe, în ultima vreme s-a 
creat în această regiune o situație 
încordată în urma cererilor insis
tente formulate de unii dintre afri 
cânii de origină somaleză de a s? 
alipi la Republica Somalia. Guver
nul Kenyei a dezmințit, de aseme
nea, acuzațiile că în această regiu

---------------©---------------

In legătură cu atentatul la viața 
lui Nkrumah

ACCRA 3 (Agerpres).
In legătură cu atentatul nereușit 

la viața președintelui Kwame 
Nkrumah de joi după-amiază, pe 
străzile Accrei și la reședința ofi
cială a președintelui au fost con
centrate forțe polițienești și patrule. 
La aeroportul din Accra au fost, 
de asemenea, aduse gărzi, toți că
lătorii fiind supuși unui control 
sever.

Agenția Reuter anunță că, potri
vit unui decret dat publicității la 
2 ianuarie, președintele Nkrumah 
este împuternicit să elaboreze re

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

Cauzele demisiei lui Los Santos
SANTO DOMINGO 3 (Agerpres)
După cum se știe, săptămîna 

trecută Emilio de Los Santos, pre
ședintele juntei guvernamentale 
din Republica Dominicană, și-a dat 
demisia fiind înlocuit cu Reid Ca
brai, ministrul afacerilor externe, 
fără însă să se anunțe cauzele a- 
cestei demisii.

nucleare, semnarea unui pact de 
neagresiune intre țările blocului 
N.A.T.O. și statele participante la 
Tratatul de ia Varșovia, reduce
rea bugetului militar al Olandei, 
lichidarea bazelor militare străine.

LIMA. In cursul nopții de 2 
spre 3 ianuarie în Peru au avut- 
loc două grave accidente rutiere. 
In centrul țării, un autocar a că
zut într-o prăpastie. 11 pasageri 
și-au pierdut viața, iar alți 20 au 
fost răniți. In nordul țării, într-un 
alt accident au murit patru per
soane, iar alte 20 au fost rănite.

LONDRA. Ministrul Comerțului al 
Marii Britanii a anunțat că în 
ultimele luni ale anului 1963 rit
mul de creștere a exporturilor bri
tanice s-a încetinit,- în același timp 
a crescut deficitul comerțului exte
rior. Acest deficit S-a ridicat la 
49 milioane lire sterline în medie 
pe lună în 1963 în comparație cu 
45 milioane lire sterline lunar în 
1962. In ultimul trimestru al anu
lui trecut deficitul lunar s-a ridi
cat ia 59 milioane lire sterline. 

rii. Aprovizionarea populației cu 
bunuri de consum se face în con
diții mai bune decît anul trecut.

Primul ministru cuban a subli
niat, de asemenea, sprijinul însem
nat acordat Cubei, de Uniunea So
vietică și de celelalte țări socia
liste. „Avem perspective bune, a 
spus Fidel Castro, și anul economic 
va fi rodnic".

„Cuba a declarat Fidel Castro, 
dorește pacea, căci ea înseamnă 
bunăstare și progres pentru toate 
țările. Pe baza respectării dreptu
rilor popoarelor noi putem trăi în 
pace cu orice guvern, indiferent 
de orînduirea sa socială". EI a sub
liniat că Cuba dorește să întrețină 
relații comerciale cu toate țările.

ne cetățenii de origină somaleză 
ar fi arestați în mod arbitrar și 
ținuți sub stare de arest fără ju
decată. Asemenea măsuri, se spune 
în declarație, nu sînt arplicate de
cît în „zona interzisă", situată pe 
o porțiune de 8 km. la frontiera 
dintre Kenya și Somalia.

Intr-o altă declarație oficială se 
arată că în ultimile 24 de ore, în 
regiunea de nord-est nu au mai 
avut loc incidente și că mai multe 
personalități și-au exprimat loia
litatea față de guvern.

gulamente și să întreprindă toate 
măsurile necesare pentru menține
rea ordinei în timpul referendumu
lui național pentru modificarea 
constituției, care urmează să aibă 
loc la sfîrșitul acestei luni.

După cum s-a mai anunțat, mo
dificările ce urmează a fi aduse 
constituției se referă la crearea 
unui partid unic în Ghana, precum 
și la acordarea ' de împuterniciri 
speciale președintelui, printre care 
și aceea de a putea destitui jude
cătorii Curții Supreme atunci cîhd 
consideră necesară o asemenea 
măsură.

După cum relatează ziarul „New 
York Herald Tribune" această de
misie se datorește dezacordului 
său față de asasinarea unui număr 
de 17 tineri partizani capturați de 
forțele guvernamentale. Cadavrele 
lor, groaznic mutilate, au fost 
aruncate într-o groapă comună.

Ziaiul scrie că aceste fapte con
firmă părerea că în rîndurile ar
matei dominicane nu s-a schimbat 
nimic de cînd au luat sfîrșit zilele 
negre ale dictaturii lui Trujillo.
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Măsuri menite să contribuie 
la dezvoltarea economică 

a Columbiei
BOGOTA 3 (Agerpres).
Ziarul „New York Times" rela

tează că în ajunul noului an gu
vernul columbian a adoptat o se
rie de decrete menite să grăbeas
că dezvoltarea economică a tării. 
Aceste decrete se referă la reorga
nizarea ministerului planificării, 
care are în sarcină еІаЬогатеа pro
iectelor economice, precum și la 
instituirea de noi impozite care să 
finanțeze aplicarea acestor proiec
te. Noile decrete prevăd impozite 
asupra vînzării benzinei și a volu
mului cifrei de afaceri. Decretele 
nu vor putea insă intra în vigoare 
decît în anul 1965, deoarece ele 
vor trebui să fie aprobate de noul 
Congres care va fi ales în luna 
martie.
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