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Noi succese în sporirea 
producției
In fiecare abataj, 

o productivitate sporită
Minerii, tehnicienii și inginerii 

sectorului I al minei Lonea sînt 
cunoscuți pentru succesele impor
tante dobîndite în procesul de 
producție. Acest vrednic colectiv 
a cîștigat prin muncă perseveren
tă drapelul de sector evidențiat în 
întrecerea socialistă cu celelalte 
sectoare ale exploatării. El se evi
dențiază în creșterea 
productivității muncii.
ta, rod al creșterii 
lor, sînt cele aproape 
cărbune date peste plan.

Un aport prețios la realizările 
sectorului l-au adus minerii din 
brigăzile conduse de comuniștii 
Marinciuc Vasile, Policiuc Dioni 
sie, Burdea Nicolae, Bălănesci

■ Mănăilă și alții, care au realizat o 
''“productivitate între 4—6 tone căr

bune pe post. In cursul acestei 
luni, pe sector, s-a realizat o pro
ductivitate medie de 1,366 tone 
cărbune pe post, cu 38 kg. mai 
mare

de cărbune
un șir 
jine activitatea 
neri. Astfel, în noul an s-a acor
dat un sprijin mai concret brigă
zilor de pe stratul 14, s-au adus 
îmbunătățiri transportului subte
ran, au fost puse la punct galeriile 
de acces spre locurile de muncă 
etc.

In urma măsurilor luate, activi
tatea economică în sector 
bunătățit. In prima lună a acestui 
an, minerii sectorului au

de măsuri menite să spri- 
brigăzilor de mi- 

în noul an s-a

s-a îm-

continuă a 
Anul aces- 
randamente- 

400 tone

extras 
849 tone cărbune peste plan, iar 
in luna februarie, pînă ieri dimi
neață, alte 214 tone. La succesele 
obținute au contribuit minerii din 
brigăzile conduse de Cucoș Gheor- 
ghe, Bunoiu Constantin, Neagu 
Gheorghe și alții, care au dat sute 
de tone cărbune peste plan.

decît sarcina planificată.

Pe loc de frunte
în întrecere

baza propunerilor făcute 
al

Pe
muncitorii sectorului I al minei 
Petrila în ultimele consfătuiri de 
producție, conducerea tehnico-admi- 
uistrativă a acestui sector a luat

de

DUPĂ SUT — 
LA BIBLIOTECA
Tot mai adine pătrunde lumina 

cărfii în rîndui oamenilor muncii. 
Bun prieten și statuilor — cartea 
contribuie din plin 'a culturaliza
rea oamenilor muncii, Je adinceș- 
te orizontul cunoștințelor multi
laterale.

In Valea Jiului, ca dp altiei in 
întreaga tară, numărul cărților,
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Sprijin concret minerilor
Conducerea tehnico-administra- 

tivă a sectorului III al minei Ani
noasa îndrumată îndeaproape de 
organizația de partid se preocupă 
cu răspundere de buna organizare 
a procesului de producție. Maiștrii 
mineri au fost îndrumați să urmă
rească în permanență și să asigu
re brigăzile cu materialul lemnos 
necesar susținerii abatajelor, pre
cum și cu numărul de vagonete 
necesar evacuării producției. De 
asemenea, au fost luate măsuri 
pentru îmbunătățirea aerajului la 
locurile de muncă, etanșarea co
rectă а coloanelor de aer com
primat și s-au trasat sarcini con
crete lăcătușilor de mină pentru 
întreținerea și revizuirea periodi
că a utilajului minier.

Sprijinul acordat brigăzilor din 
abataje nu a întîrziat să-și arate 
roadele. In perioada care a trecut 
din acest an, de pildă, colectivul 
sectorului a extras 927 tone căt- 
bune energetic peste plan, situîn- 
du-se astfel la loc de frunte în 
întrecerea socialistă. 1

i
ai revistelor, ziarelor și broșuri
lor de specialitate existente în 
librării și biblioteci a crescut 
considerabil in acești ani. Este do
vada interesului pentru citit mani
festat de oamenii muncii, a grijii 
partidului pentru popularizarea 
tehnicii, științei și culturii. ♦

♦
In toate localitățile miniere, în t

i 
ț 
« 
î

I

4
I cadrul cluburilor muncitorești și 
î a căminelor culturale, in cadrul
* școlilor elementare, medii, pro
cesionale și a Institutului de mi-
* ne din Petroșani funcționează b>-
* blioteci mari, dotate cu tot ieiul 
Z de cărți. Numai biblioteca clu- 
î bului din Aninoasa cuprinde a-

proope 20 000 de cărți, broșuri, 
reviste, colecții de ziare. De atra
gerea oamenilor muncii în lumea 
cărților, de răspîndirea luminii 
cărților in casele arinosenilor si 
la locurile lor de mancă se ocupă 
cu dragoste și pricepere tînăra 
bibliotecară Negraru Lucia. Ia 
fiecare zi. îndeosebi după-amiaz-a, 
biblioteca este vizitată de nume
roși cititori. După orele 

î cd. minerii se întîlnesc 
J O carte bună, o revistă 
ț îi desfată) îi recreară.

de тип- 
ia club, 
ilustrată
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...Intr-una $in zilele t/ecute,* în j

. 4—-- ------------ _ ----------- ---- - *ț sala de lectură a clubului munci-
.4
j foresc din Aninoasa își dâduserd
• întîlnire, ca de obicei, mai mulți

DUMITRU GHEONEA
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• In jurul evenimentelor din Cipru.
• Interviul acordat de Home televiziunii britanice.
• Procesul de la Dallas.
• Partizanii din provincia congoleză Kwilu continuă acțiunile.
• Panama și S.U.A. au acceptat oferta de mediere din partea pre

ședintelui Orlich.
• Acord între Algeria și Maroc.

Pricepere, dragoste de meserie și o deosebită grijă pentru calita
tea pieselor pe care le execută — iată ce o caracterizează pe tînăra 
Manta Angelica, strungăriță în secția mecanică de la U.R.U.M.P.

Iat-o in timpul lucrului.

Energeticienii de la Paroșeni silit 
pregătiți pentru preluarea noului grup

La Paroșeni se lucrează intens 
Ia montarea ultimelor ansamble 
în vederea punerii în funcțiune a 
noului grup energetic de 150 MW. 
Acest grup se prevede să fie por 
nit în primul semestru al acestui 
an. Prin punerea Iui în funcțiune 
puterea instalată a termocentra
lei Paroșeni se va dubla, ajungînd 
la 300 MW.

Noul grup este deosebit de cele 
montate anterior la termocentrala 
Paroșeni. El se compune dintr-o 
turbină (turbogenerator) cu o pu 
tere de 150 MW și două cazane 
tip P.K.-38 cu un debit nominal de 
270 tone pe oră. Aceste cazane 
sînt cu circulație forțată și 
supraîncălzire intermediară, 
siunea aburului în cazane e
140 atmosfere, iar temperatura de 
570 grade C. Grupul este .prevă-

zut cu instalații din cele mai mo
derne. La generator, ■ răcirea 
rului se face cu hidrogen, 
statorului cu apă. Separarea 
șei de gazele arse se face 
instalație de
grup va fi dotat, de 
un aparataj pentru 
proceselor termice, 
majoritate electronic.

Exploatarea noului 
in fața colectivului 
cieni de la Paroșeni
mare importantă. E vorba în pri
mul rînd de cunoașterea cît mai 
temeinică a noilor agregate și 

instalații, a siste- ________________
melor de automa- - — — — —

ȘT. EKART

r-oto- 
iar a 
cenu- 
cu o
Noul

cu
electrofiltre. 

asemenea, 
automatizarea 
aparataj în

grup a pus 
de energeti- 
probleme de

cu 
Pre-

de
(Continuare
în pag. 3-a)

VICTORII MINEREȘTI
PE DEALUL LAZULUI

Lazului ti se, infă- 
măreția ei prive- 

a munților ce in- 
cu mantia de ză-

De pe dealul 
țișează in toată 
liștea de iarnă 
conjoară Valea
pedă. in acest loc de contemplare 
a frumuseților naturii le mai im
presionează și priveliști făurite: de 
oameni.

De pe șoseaua asialtată ce duce 
spre Aninoasa se abate un drum 
nou, ce urcă in serpentine pe dea
lul Lazului. Aici se înalță silueta 
metalică ă unui turn de extrac
ție. In apropiere, alte construc
ții : casa mașinilor viitorului put, 
casa compresoarelor. casa cazo
nelor, străjuită de un coș de fum, 
ca un semn de exclamare. Noul 
peisa/ ai Lazului te intimpină cu 
freamăt de muncă ; g gura puțu
lui uruie trolii puternice și be
toniere. instalații și utilaje cu a- 
jutorui tărora se sapă noul put 
de extracție principal ai minei 
Aninoasa, putui sud.

Aici lucrează vestita brigadă de 
săpători de puțuri condusă de 
Bartha Dionisie. Ea a venit aici 
să reediteze victoria obținută in 
luna noiembtie 1963. cînd a rea
lizat ia Dilța recordui de 60,5 m. 
Putui sud Aninoasa este o lucrare 
pe cit de grea pe atft de urgenta. 
Trebuie te>minată in vata acestui 
an. Pufui va . ii săpat ia o adinci- 
me de aproape 1O0 m. Or, avarisări-

e-
a- 
de

ie realizate de brigada care lucra
se aici la Începerea lucrărilor 
rau departe de necesități. S-a 
pelat la experiența și puterea 
muncă a brigăzii lui Bartha

Au trecut mai bine de două luni 
și jumătate de cind Bartha cu 
ortacii săi s-au stabilit ia noui loc 
de muncă de pe dealul Lazului. La 
început au. trecut prin mari în
cercări La Aninoasa noul puț i-a 
intimpinat ca un adevărat izvor, 
cu frontul de lucru acoperit de 
apele iniiltrale din - oca încopju- 
rătoare. Niveiui apei creștea . me
reu, pompele nu mai pridideau cu " 
evacuarea Continuarea săpării pă
rea impos.bilă Dar 
Iacii ou știut cum 
potriva infiltrațiilor 
dotă ' de specialiști
jur. pereții de beton ai puțului au 
fost spar li cu ciocane de abataj ta 
cite 50 m. distanță. In goluți s-au 
așezat canale colectoare Apoi a- 
cestea au fost rebetonate. Conduc
te speciale varsă acum apa 
canale in bazine colectoare 
unde apoi, pompe puternice 
ping apa ,a suprafață Apele 
tost .stăvilite, dar infiltrațiile
mai intr-o proporție de 80 la sută 
La săparea in continuare a puțu
lui, brigada a măi avut de luptat 
cu apele de infiltrație care pătrun
deau fără încetare din adîncimi.

Bariha\ сц ou 
sa lupte im- • 
după soluția 

De Jur impre-

Cu toate acestea, 
minerii au spo
rit înaintarea zi 
de zi. iuptind cu 
indirjiie Împătrii 
va stincilor și a 
apelor. înainte de 
perforarea gău
rilor. cît și ina-

- inie și după puș- 
care, evacuau apa 
cu ajutorul gă
leților și chibîei. 
A lost o ope
rație grea, nepre
văzută în ciclo-

• grartia de lucru, 
dar necesară.

Bătălia nu s-a 
dus însă numai 
la frontul de lu
cru. Dacă o parte 
din minerii brigă
zii
să lupte ore 
șir pe fundui pu
țului cu apele, ortacii lor, rămași 
la suprafață, se luptau Cu gerul. 
Preparau betonul, incărcau balastul 
cu care in timpul betonării frontul 
de iUcru trebuie alimentat neînce
tat.

Nlulte obstacole sau ivit in 
această iarnă în calea brigăzii. Dar 
oamenii, minerii aceștia dîrji din 
brigada iui Bartha Dionisie, ves-

erau nevoiți 
în

din 
de 

îpi- 
au

nu-

Zilele trecute, economiștii din 
cadrul unităților aparținînd C.C.V.J. 
au încheiat calculele privitoare la 
prețul de cost al cărbunelui extras 
in luna ianuarie. Bilanțul încheiat 
arată că, pe prima lună din acest 
an, pe combinat s-au realizat eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de aproape 500 000 
Iei. Aceste economii au fost obți
nute ca urmare a depășirii planu
lui de producție și 
ductivității muncii,
consumurilor specifice, 
a aplicării unor 
ciență economică

Pe primhl Ioc 
realizarea de cit
mii se situează minerii de la Uri- 
cani. In luna ianuarie ei au reali
zat 
tul 
lei.

creșterii pro- 
a reducerii 

precum și 
inovații cu efi-
în producție, 
în lupta pentru 
mai mari econo-

economii suplimentare la pre- 
de cost in valoare de 130 000

© =

Din activitatea 
clubului din Lonea
In aceste zile, la clubul din Lo

nea se fac intense pregătiri în ve
derea desfășurării etapei a П-a a 
celui de-al Vll-lea concurs al for
mațiilor artistice de amatori. Pe 
lingă acest club își desfășoară ac
tivitatea o fanfară compusă din 26 
persoane, 
soane, un 
persoane, 
3 brigăzi
cerc de balet pentru adtrlți și al
tul pentru copii, o echipă de tea
tru.

In 
pune 
de-al
artistice de amatori, 
lie de lună". Printre 
interpreți ai echipei 
numără Udrea Vasile. Borca Nely, 
Si line loan și alții.

R. BALȘAN 
corespondent

un taraf din 12 per- 
cor cu peste 100 de 

o formație de dansuri, 
artistice de agitație, un

prezent echipa de 
în scenă, în 
Vll-lea concurs

teatru 
cădrul celui 
al formațiilor 
piesa „O fe- 
cei mai buni 
de teatru se

lucru dinUn nou schimb coboară la frontul de 
adîncurile puțului.

pentru priceperea și 
în folosirea tehnicii 
a metodelor avansate,

cutezanța 
moderne 

și-au 
vi-

titi 
lor 
?i 
dovedit destoinicia și în fața
tregiilor naturii. Au .învins apele 
din adincuri, gerul de pe coasta

I. DUBEK

(Continuare in pag. 3-a)
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„Străduință*

Ușoara încălzire a timpului din 
zilele trecute a făcut ca zăpada să 
înceapă să se topească, iar apa 
provenită din topirea ei să-și facă 
loc de scurgere pe unde putea.

Pietonii din Lupeni circulau pa 
străzi cu atenție ocolind băltoacele

Așezat pe malul sting al Oltu
lui,la poalele înălțimilor Surducu- 
lui și Cosmatului din Masivul 
Harghita, Tușnadul înconjurat de 
verdele viguros al brazilor, ale 
căror vîrfuri împletesc prețioase 
dantele pe culmile munților din 
jur, te întîmpină cu tradiționala 
urare „Bine ați venit", din pragul 
fiecărei vile. Atrași de farmecul 
stațiunii și al împrejurimilor, de 
liniștea și aerul curat, de renumi
tele sale ape carbogazoase, aici vin 
în fiecare an la odihnă sau trata
ment peste 30 000 de oameni ai 
muncii.

Dacă cineva ar pane întrebarea : 
„In care anotimp e mai frumos 
aici?" ar fi greu de hotărît. Pen
tru fiecare s-ar găsi argumente 
la fel de „categorice". Acum al
bul sclipitor al zăpezii este, alături 
de culoarea cetinii, stăpîn abso
lut, dă peisajului un aer de pros
pețime. ,Și, dacă vara una dintre 
cele mai atrăgătoare frumuseți ale 
Tușnadului este Lacul Ciucaș — 
o minusculă „mare" în mijlocul 
munților — iarna sufragiile favo
rabile întrunesc pantele de schi 
sau săniuș. Că lucrurile stau așa 
o demonstrează nenumăratele ce
reri de săniuțe și schiuri adresate 
clubului stațiunii, celor la a căror 
Vîrstă sportul rămîne doar o pa
siune „sufletească'' clubul le stă 
la dispoziție cu sala de lectură a 
bibliotecii, cu o sală de șah, cu 
audiții muzicale sau vizionări de 
programe la televizor.

Pentru iubitorii de excursii, Tuș- 
Mdul cete, atît vara cît și iarna.

un punct ideal de plecare de un
de poți face minunate ascensiuni. 
Aproape zilnic se organizează pen
tru amatori excursii la Stînca Șoi
milor, la Stîncile Turnurilor, la 
Turnul Alb sau Cariera de piatră.

Una dintre cele mai frumoase 
excursii este, fără îndoială, cea 
care te duce de-a lungul unei po
teci ce șerpuiește in serpentine 
largi, printre molizi și stejari, că
tre culmea muntelui Cosrnat. De 
sus cuprinzi cu privirea Întreaga 
vale a Turlei, pînă la Tirgu Se
cuiesc și Brețciî. Acoperiți de ză
padă, plutind într-o ceață ușoară, 
se profilează în depărtare Munții 
Oituzului și Zizinului. In partea 
cealaltă a culmii, înt'r-o poiană 
întinsă rotundă, 'doarme sub crus
ta-! de gheață și zăpadă Lacul 
Ana. Umplînd craterul Ciumatul, 
apele ploilor au format în vre
muri vechi singurul lac de ori
gină vulcanică din lanțul munți 
lor noștri vulcanici ce (se întinde 
pe 350 km. Aici, în punctul cel 
mai vizitat. începînd din luna a- 
prilie turiștii vor putea poposi și 
lua masa la cabana, a cărei arhi
tectură modernă. întregește de 
curînct peisajul. In incinta ei se 
amenajează un bufet în „material 
plastic" și o modernă cantină. A- 
ceasfa, și noua cabană Harghita, 
sînt surprizele pregătite pentru a- 
nul 1964 turiștilor.

In partea dreaptă a Oltului a 
fost terminată de curînd construi
rea altei cabane pentru turiști, cu 
o îneîntătoare perspectivă spre 
Lacul Ciucaș. Numărul celor care

N A D
au venit iarna aceasta la odihnă 
în stațiune este de două ori maj 
mare decît in 1963. In același timp, 
Ia pavilionul de băl calde au fost 
reamenajate și au fost captate noi 
izvoare carbogazoase indicate în 
boli cardiovasculare, tulburări cir
culatorii. precum și în cazuri de 
debilitate, oboseală și nervozitate.

Cum la o bună odihnă este ne
cesară și o hrană consistentă sta
țiunea are o bine organizată gos
podărie anexă, iar recent a fost 
construită o cantină pentru 1 00-* 
persoane.

Zilele de odihnă trec repede, 
dar rămîn impresiile de neuitat, 
prieteniile închegate și dorința de 
a reveni aici, într-una dintre cele 
mai frumoase stațiuni din țară.

LEON TALPĂ 
redactor la Agerpres

formate prin topirea zăpezii. Cu 
atenție circulau și vehiculele pen
tru a nu-i stropi pe trecători. Doar 
unul singur alerga nebunește pe 
drum împroșeîndu-i pe acei ее se 
nimereau pe stradă. Era mașina 
basculantă cu numărul 50514 care 
deservește șantierul de construcții 
Lupeni. La volan se afla șoferul 
Vraja Teodor. Chipul său vădea 
naivitate. Pietonii încercau zadar
nic să scape din raza de acțiune 
a basculantei transformată de șo
fer în stropitoare, pe cîud condu
cătorul mașinii se „străduia" să le 
facă încercarea zadarnică, să nu 
ierte nici pe unul pentru „vina" 
de a circula pe trotuare pe o ase
menea vreme. Strădania îi reușise 
pe deplin. Nici un trecător n-a 
scăpat fără urme vizibile de apă 
și noroi pe haine, urme ale „stră
duinței" șoferești.

Acum e rîndul conducerii I.P.I.P. 
Livezeni să-i administreze șoferu
lui „străduitor" un duș care să-1

OFERILOR
facă să-i treacă pofta de a-și mai 
bate joc de pietoni.

...și comoditate
Un număr de 60 elevi ai Școlii 

profesionale din Lupeni fae prac
tica de producție la E. M. Vulcan 
și, respectiv, preparația Corcești. 
Deplasarea lor la întreprinderile 
respective și înapoi se efectuează 
cu mașina condusă de șoferul Mo- 
raru Valentin. Șoferul Morarii e 
băiat bun dar... comod. Din cauza 
comodității sale, în mai multe rîn- 
duri, elevii au întîrziat de la prac
tica de producție. Dăunăzi tot așa 
s-a rttîmplat. Șoferul s-a lăsat aș
teptat mai bine de două ore. iar 
elevii au întîrziat. Comod ca și co
legul său de breaslă e și șoferul 
Hiriza Nicolae care deservește a- 
ceeași școală. De aici au primit 
cei doi șoferi epitetul: „băieți 
buni* dar... comozi.

După corespondențele tova
rășilor Dobroiu Viorel și 

Rădoi Gheorghe

Purcelul zburător

_____Q---------
Vrăjitoarele secolului al XX-lea

Este de neînchipuit, și totuși în 
secolul energiei atomice vrăjito
riile și vrăjitoarele cunosc, dacă 
se poate spune așa, o nouă peri
oadă de înflorire. Vrăjitoarele mo
derne recurg chiar la reclamă și 
acordă cu plăcere interviuri re
prezentanților presei.

Recent presa occidentală a pu
blicat un astfel de interviu „acor
dat de vrăjitoarea nr. 1" a An
gliei „Dna Leek", care locuiește

$i în Franța există o „vogă" a 
vrăjitoarelor. Numărul vrăjitoare
lor din Paris este însă atît de ma
re îneît la fiecare 120 de locuitori 
revine o ghicitoare. Acest lucru 
11 confirmă și Patrice Boussel, au
toarea unei cărți intitulate „Pari
sul vrăjit". Cartea este un ghid 
al ghicitoarelor din cele 20 de 
districte ale orașului.

--------- =i^.-r =

Cu desene viu colorate, reprezentînd diferite aspecte din natură 
șl societate saloanele micilor pacie nți de la spitalul de eopii Petro
șani par mai familiare, iar medicamentul administrat, mai bun.

„Pigs cannot fly", „Porcii nu 
pot zbura" este un vechi proverb 
englez, care se referă la persoa
nele ignorante și pretențioase. D^ț 
în 1910, cînd a început să se ex
tindă aviația, Herbert Spencer, ий 
pilot entuziast, a demonstrat. cofl- 
trariul. El a decolat la bordul u- 
nui Bleriot luînd cu el într-un coș 
un purcel. Zborul s-a încheiat cu 
bine, și purcelul a fost botezat 
„ICAR al 2-lea", A primit o meda
lie. o diplomă și hrană din abun
dență. Mai mult ; a fost fotogra
fiat și fotografiile au apărut în 
ziare

Ascensoareie 
de-a lungul veacurilor

Ideea de a evita oboseala pro
vocată de urcatul scărilor este 
foarte veche, Ascensoarele au fost 
folosite pentru prima oară de roș 
mani. Călugării greci de pe тип 
tele Athos folosesc și astăzi unv 
din tipurile cele mai vechi de as
censoare, ascensorul cu coș. Pe 
timpul lui Ludovic a! XlV-lea 
Ѵеіауёг a inventat un ascensor 
cu contragreutăți de nisip. Anul 
1900 a fost martorul ascensoare- 
lor hidraulice cu cabine lucrate 
artistic, asemănătoare unor pa
gode.

A existat și o „platformă magi
că", unul din primele ascensoare 
electrice aplicabil scărilor în spi
rală. Ascensorul electric cu viteză 
reglabilă, folosit și astăzi, a fost 
construit de către germanul Sie
mens în anul 1880.

în sătucul Burley din sudul An
gliei (comitatul Hamphire). „Dna 
Leek", însoțită de 12 colege ale ei. 
pleacă, odată pe an, într-o noapte 
deosebit de prielnică vrăjitoriei, în 
pădure (pe jos și nu călare pe mă
tură) și fierbe acolo, la un foc de 
vreascuri, băuturi magice. Șefa 
vrăjitoarelor engleze și-a împăr
tășit planurile de extindere a a- 
cestei originale „activități” : să 
ducă în rîndurile populației, în mod 
sistematic, o muncă de „lămurire", 
să creeze o universitate specială 
pentru vrăjitoare și să convoace 
un congres mondial al vrăjitoare
lor din toate țările.

—= 0 =—

DIN ISTORIA SCAFANDRILOR
Omul încearcă de multe secole 

să găsească un sistem care să-i 
permită să respire un timp mai în
delungat sub apă. In 1450, Gugli
elmo da Lorena a experimentat un 
clopot de scafandru făcut dintr-un 
butoi plin cu aer. După scurtă vre
me, Boreili a construit un aparat 
de respirat sub apă pe baza unei 
bășici care conținea rezervă de 
aer. Aparatul era prevăzut cu un 

sistem de menținere a echilibrului 
și cu niște labe de rață. In 1788 
ș-a construit dispozitivul Klingert 
tare se apropie cel mai mult de 
aparatul modern pentru scafandri, 
Să nu-1 uităm însă pe Leonardo da 
Vinci care a proiectat un aparat 
foarte ingenios nerU’-” "fsmeti -?
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mare și 
spațioase 
ielul de

modernă 
și pline 

bunătăți,

noi stau 
riale de 
ră nici o mașină care să le trans
porte. Noroc că iarna darnică i-a 
mai „tras" o „porție" de zăpadă 
și acum nu-ți mai dai precis sea
ma care sînt 
teriale și care 
această iarnă, 
fost de durată
de la I.C.O. Petrila, și 
contrastul intre gunoaie 
riale va deveni izbitor, 
mai bine fără asemenea
te ? Tovarășii de la I.C.O. Petrila 
ce părere au ?

uși noi, jar du~ 
înlocuite cu par-? 
deal la vale. In 
întinerit și ve-

grămezile de та
de gunoi. Dar în 

zăpada n-a prea 
ca nepăsarea celor 

din nou 
și mate- 
N-ar fi 
contras-

Avalanșe și cascade

mormane de căra-

Frumos s-a mai făcut orașul 
Petrila. Cartierul nou de blocuri, 
policlinica, 
magazine 
cu tot
clubul și încă multe alte construc
ții Împodobesc toate punctele 
orașului. Pînă și vechile colonii 
și-au schimbat înfățișarea. La mul
te case, gemulețele mici au fost 
schimbate cu altele mari și lumi
noase. S-au pus 
șumelele au fost 
chet. Ce mai la 
ultima vreme a
chea colonie. Mai sînt insă mul
te de făcut. așa că unitatea 
I.i.b. nu și-a întrerupt nici o cli
pă activitatea. Numai ce vezi pe 
cile o stradă
mizi, țigle și aite materiale de 
construcții, iar pe meseriași trebă
luind de zor ta „întinerirea" unei 
noi locuinfe.

Pe aceștia, locatarii îi așteaptă 
cu multă nerăbdare. Cu nerăbdare 
îi așteaptă și pe cei de la I.C.O. 
a căror misiune este de a trans
porta gunoiul menajer Așteptarea 
acestora din urmă e insă zadarni- 

ă. Zile in șir, mormanele de gu-

Avalanșe de zăpadă au loc de 
obicei pe povârnișurile abrupte ale 
munților. Se mai întîmplă însă ca 
ia topirea zăpezii, să pornească 
cîte o avalanșă, bineînțeles de 
proporții mai mici și de pe aeo 
perișurile caselor. Obișnuiți cu a- 
semenea avalanșe, pietonii se cam 
feresc.' din raza lor de cădere. 
Odată ajuns jos, mormanul de 
zăpadă este ferit în grabă de pe 
trotuar de către locatari. Așa tac 
aproape to/i locatarii și solatia- 
ții magazinelor și instituțiilor de

pe strada principală a orașului 
Petroșani. Mai sînt unii care aș
teaptă să facă această operație 
natura. Cum insă ea nu-i prea 
grăbită, o face tare încet și iasă 
o cpărie de îți trebuie o barcă 
pneumatică să o traversezi. Ba'ca- 
pricioasă cum e, natura îngheață 
peste noapte mormanele de zăpa
dă, căzută, incit trebuie să iaci 
adevărate exchibiții alpine să le 
„escaladezi". Făcînd pe „alpinis- 
tul" te gîndești cu obidă la cei 
ce te iac să devii cățărător fără 
voie.

Aproape concomitent cu avalan
șele se produc și cascadele. De 
Ia înălțimea caselor cu etaje se 
prăvălesc mereu torente de apă. 
Vina pentru aceasta aparține al
tor „gospodari". E vorba de cei 
de la l.L.E. unitatea Petroșani. Cît 
a fost vara de mare se vede trea
ba că n-au avut timp să repare 
streșinile de la case, iar apa cade 
in cascade deteriorîndu-le. Odată 
cu sfîrșitui iernii se va termina 
și cu avainașele în schimb, dacă 
nu se vor lua măsuri, cascadele 
vor continua in toate anotimpu
rile că doar n-o să fie captată 
Ploaia 
imens

ioc

ca o sumedenie de reparații. Pro
babil că pentru acestea există 
timp și material berechet. Sau 
poate așa e privită de I.L.L, pro
blema economiilor.
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căzută din nori intr-un 
rezervor. Atunci să te ții. 
de streșini, vor trebui in-

„Parada prăjiturilor"
Există o mare diversitate de 

parade. Cu toată diversitatea lor, 
în orașul Petroșani ele sînt alit 
de rare, incit se pot număra pe 
degete. Una insă este de o cons
tanță și regularitate demnă de in
vidiat. £ vorba de „Parada prăji
turilor". Nu-i zi ca prin centrul 
orașului să nu aibă loc cîteva 
asemenea parade Numai ce vezi 
două fetișcane îmbrăcate in ha
late violete, cu șorțulețe și bonete 
albe, imaculate ducînd pe tăvi 
mari prăjituri.

— Ei și ce-i cu asta — vor 
spune cei In cauză. Doar nu veți 
fi vrînd să le transportăm cale 
de un pas cu mașina ori helicon- 
tere.

Nici nu li se cere ața ceva, in 
schimb tăvile pot fi ir,totdeauna a- 
coperite nu așa doar din cînd în 
cînd. De ce ? E simplu Pentru că 
prăjiturile să nu fie „garnisite" 
cu fulgi de Zăpadă picuri de 
ploaie șt In sezonul uscat cu fi
ricele de praf, ci lăsate așa cum 
au fost preparate In laborator.

C.D.
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DUPĂ ȘUT —
LA BIBLIOTECA

(Urmare din pag. I-a)

cititori. Printre el se aflau mais
trul miner Avădanei Gheorghe, țe
lul de brigadă Batin Gheorghe, 
minerii Bornemisa Ioan și Pantea 
Gheotghe, cititori fruntași ai bi
bliotecii. Veniseră să schimbe 
cariile împrumutate cu o săptă- 
mlnă în urmă. Tovarășa Negtaru 
li servea prompt, le recomanda 
ultimele noutăți sosite în biblio
tecă. De alt iei, număiul mare de 
cititori — aproape 500 — înregis
trat de ia începutul anului se da- 
torește in mare măsură muncii 
perseverente n bibliotecarei, in
teresului pe care îl depune în fru
moasa ei muncă.

Pe lingă biblioteca clubului func
ționează și 3 biblioteci mobile și 
)2 de casă, care, de asemenea, au o 
activitate bogată. Dar munca cu 
cartea la Aninoasa nu se măr
ginește numai la împrumutarea 
Cărților ia cititori, Cu cărțile și 
eroii lor se întîlnesc cititorii și 
cu ocazia recenziilor, a șezători
lor și serilor literare, cu ocazia 
concursurilor „Cine știe, ciștigă" 
organizate pe diferite teme sau 
cu ocazia țoilor și duminicilor de 
tineret.

— Pentru ca lumina cărților să 
pătrundă în flecare casă, la fie
care loc de muncă — spunea to
varășa bibliotecară Negraru lu
cia — colectivul bibliotecii noas
tre și unii cititori duc o muncă 
susținută. Tovarășul Batin Gheor
ghe, de pildă, este nu numai unui 
din cititorii noștri fruntași, ci și 
un neobosit propovăduitor și difu
zor al cărții.

Intr-adevăr așa este. Deseori, to
varășul Batin Gheorghe împrumută 
cdrfi de ia bibliotecă cu care 
merge la mină și le prezintă or
tacilor de muncă, fridemnfndu-1 

să ie citească că-s frumoase și au 
multe de învățat din ele. Ortacii 
li ascultă întotdeauna sfaturile ca 
unul bun tovarăș de muncă, ca 
unui prieten mai mare și mai în
țelept. Și după ce citesc cărțile 
recomandate nu știu cum să-i 
mulțumească pentru sfaturile pre- 

: țfoase.
Așa-i la Aninoasa. Nu numai ar

tiștii amatori și spectacolele sus
ținute de ei se bucură de apre
ciere și popularitate, ci și cartea. 
A intrat în obișnuința aninoșeni- 
lor ca, după șut, să treacă pe la 
Club. Au multe de văzut și de 
Învățat aici. Aici se leagă prie
tenii, se face cunoștință cu eroi 
ai zilelor noastre și cu eroii căr
ților, de aici izvorăște lumina ne
văzută a culturii care călăuzește 
sufletele, inimile, conștiințele spre 
înțelegerea prezentului și viito
rului fericit.

Victorii minerești pe dealul Lazului
(Urmare din pag. I-a)

dealului, In două luni și jumătate 
brigada a înaintat spre adincuri 
cu 76 m. De cîteva zile, odată cu 
slăbirea gerului, ciclul de lucru se 
scurtează mereu : de la 30 ore и 
scăzut ia 29, 28, 27 ore. Mai este 
pină la 24, cit a durat un ciclu în 
luna recorauiul. Dai cu siguranță, 
brigada va reuși s-o atingă. Doar 
are în sinul ei pe Niator Ioan, 
Madaras Lazăr, Szekely fosil, Da
niel loan, Boțea Adrian și pe cei
lalți mineri destoinici, care în frun
te cu brigadierul, știu să învingă 
greutățile. împotrivirea naturii es
te neputincioasă în fața cutezan
ței și dlrzeniei lor. In fața hotă- 
rîril brigăzii de a-și respecta an
gajamentul, de a termina săparea

------------ O

puțului sud Aninoasa pînă la 23 
August, cu 7 zile înainte de ter
men. Pentru că Bartha cu ortacii 
săi fși dau seama ce însemnătate 
are terminarea puțului fără îritîr- 
ziere.

Aici pe noul drum subpămîntean 
săpat sub dealul Lazului, va fi con
centrată producția minei Aninoasa. 
După terminarea puțului, nu va 
trece mult timp și de pe dealul 
Lazului, funiile de oțel ale funi- 
cularului vor purta peste dealutl și 
văi nenumărate cupe cu cărbune 
spre noua preparație de la <3o- 
roești. Gîndurile multora se vor 
îndrepta atunci cu recunoștință și 
respect spre minerii din brigada 
comunistului Bartha Dionisie care 
au făurit partea cea mai grea a 
acestui nou drum al cărbunelui.

Euergetidenii de la Paroșeni slut 
pregătiți pentru preluarea noului grup

(Urmare din pag. I-a)

tizare, a modului de funcționare a 
întregului grup. In acest scop con
ducerea termocentralei a luat din 
timp o serie de măsuri. Un nu
măr de cinci ingineri — Pătrașcu 
Gheorghe, Dina Dumitru, Măieran 
Gheorghe, Truică loan și Raco- 
veanu Constantin — a fost trimis 
pentru specializare în Uniunea So
vietică. Aceștia au studiat sistemul 
de funcționare a două centrale 
care au in exploatare grupuri a- 
semănătoare. S-au pus la punct cu 
problemele noi privind exploata
rea noului grup de 150 MW.

Tot în vederea specializării, cinci 
maiștri au fost trimiși la centrala 
electrică de termoficare de la 
Brazi (regiunea Ploiești) care are 
parametri similari cu cei ai gru
pului de 150 MW. Au fost luate 
măsuri și pentru pregătirea temei
nică și din timp a personalului de 
exploatare și întreținere a noului 
grup. In cursul trimestrului IV al 
anului trecut au fost selecționați 
cei mai buni muncitori din cen

trală și s-au organizat pentru ei 
cursuri de pregătire în vederea 
cunoașterii sistemelor de exploa
tare a noilor agregate. In același 
timp o serie de muncitori cu înal
tă calificare, maiștri și ingineri iau 
parte la lucrările de montare și 
punere în funcție a noului grup. 
Aceasta îi ajută la cunoașterea in
stalațiilor respective. S-au făcut, 
de asemenea, aproape toate sche
mele instalațiilor, s-au tradus prin
cipiile de funcționare a fiecărui 
agregat, s-a procurat literatura teh
nică de specialitate.

Toate acestea crează condiții 
ca odată pus în funcțiune, grupul 
să funcționeze normal, să fie de
servit de un personal calificat, cu 
cunoștințele necesare. Pînă atunci 
ne mai despart doar cîteva luni. 
Peste puțin timp deci, termocen- 
’rala Paroșeni, va livra în siste
mul național o cantitate dublă de 
energie, în comparație eu cea 
livrată în prezent. Iar energeti- 
cienii sînt pregătiți sa facă față 
noilor sarcini ce Ie revin.

o-----------
popice ■ UN NOU RECORD

In ultima etapă din turul cam
pionatului orășenesc de popice, 
feminin, la Lupani, Minerul a în- 
tîlnit formația Viscoza.

Dovedind o bună pregătire și o 
mai mare precizie în lansarea bi
lei, jucătoarele echipei Minerul au 
învins cu 2 214 popice doborîte 
față de 1 885 cît au realizat oaspe
tele. Rezultatul obținut de gazde, 
constituie cea mai bună perfor
manță realizată de vreo echipă

feminină din Valea Jiului cît și din 
regiunea Hunedoara. S-^u eviden
țiat jucătoarele Vlădiceanu Amalia 
cu 395 p.d., Lay Susana cu 380 
p.d., Karacsony Rozalia cu 364 p.d. 
de la echipa învingătoare, iar de 
la oaspete Petrovici Cornelia cu 
368 p.d. și Moldovan Constanta 
cu 365 p.d.

S. BĂLOI 
corespondent

0N ETAJ PE... LUNĂ
In toamna anului trecut, la A- 

ninoasa au început lucrările de 
construcție a două blocuri noi — 
A 1 și A 2 — fiecare avînd cîte 
32 apartamente. Sarcina execută
rii blocurilor a fost încredințată 
șantierului Vulcan, care trebuia 
să înființeze aici un lot de lucrări, 
să repartizeze efective, materiale 
etc., pentru ca lucrarea să fie e- 
xecutată în termen.

Dintr-un început, conducerea 
șantierului Vulcan a neglijat crea
rea unor condiții optime pentru 
începerea lucrărilor pe acest șan
tier. Din această cauză, în timp de 
trei luni de zile, blocurile respec
tive abia au „răsărit" din funda
ții, avînd foarte puține zidării 
executate.

La data de 15 ianuarie a. c., în 
„Steagul roșu" nr. 4430 a apărut 
Un articol intitulat „Un șantier 
uitat", prin care se atrăgea aten
ția asupra rămînerii în urmă a 
lucrărilor pe acest șantier și asu
pra necesității ca ele să fie mult 
intensificate.

A trecut o lună de la publica
rea în ziar a articolului respectiv. 
Ce s-a făcut pe șantierul Aninoa- 
»a în scopul urgentării construe- 
ției celor două noi blocuri mult 
așteptate de mineri ?

...Micul grup de oameni de pe 
acest lot nu se poate lăuda cu

multe realizări. Conducerea șan
tierului Vulcan, conducerea gru
pului de construcții Lupeni con
tinuă să ignoreze cerințele de e- 
fective, mijloace de transport și de 
materiale a lotului Aninoasa. Așa 
s-a ajuns ca într-o lună de zile ■— 
de la 15 ianuarie și pînă la 15 fe
bruarie, la cele două bloeuri să 
fie zidit numai cîte un palier : par
terul la blocul A 2 și etajul I la 
blocul A 1. „Viteza" aceasta de... 
un etaj pe lună (la blocurile C din 
Lupeni se ridică un etaj pe săp- 
tămînă), arată grăitor urmările 
lipsei de atenție față de activita
tea acestui lot.

Este drept că tovarășii din con
ducerea șantierului Vulcan — șef 
de șantier tov. Manea loan —- au 
întocmit la începutul lunii februa
rie un plan de acțiune, preconi- 
zînd ca pină la sfîrșitul lunii să 
ridice amîndouă blocurile pînă la 
acoperiș. Dar, planul a rămas pe 
hîrtie. La blocul A 2, a fost pre
văzut ca să se execute un volum 
de 413 mc zidărie. Cunoaște oare 
conducerea șantierului Vulcan sil 
s-a executat din acest volum în
tr-o jumătate de lună ? Numai 26 
mc zidărie — deci abia a 16-a par
te ! Tot așa, la blocul A 1, în a- 
ceeași perioadă de timp, din 248 
mc zidărie planificată pentru luna 
februarie s-au executat numai... 45 
mc. Intr-o proporție asemănătoare

s-au -executat lă cele două blocuri 
și alte lucrări, ca montarea fîșiilor 
prefabricate, a armăturilor pentru 
fier-beton, turnarea boiandrugilor 
și betoanelor, montarea tîmplăriel, 
confecționarea cofrajelor...

Construcția noilor blocuri din 
Aninoasa este urgentă. Ele trebuie 
terminate într-un răstimp scurt 
pentru a fi predate. De aceea, în 
scopul îmbunătățirii substanțiale a 
muncii sînt necesare o seamă de 
măsuri printre sare sporirea efec
tivelor de muncitori cu încă două 
brigăzi de zidari, o brigadă de dul
gheri și muncitori necalificați, îm
bunătățirea transportului de mate
riale și aprovizionarea la timp a 
șantierului cu mortar.

Conducerea șantierului Vulcan 
și conducerea grupului de con
strucții Lupeni au datoria să dea 
sprijinul necesar lotului de la A- 
ninoasa pentru ca blocurile să fie 
ridicate la termenele prevăzute. 
Constructorii grupului Lupeni s-au 
angajat doar să scurteze terme
nele de execuție ale acestor două 
blocuri din Aninoasa și să predea 
blocul A 1 cu 10 zile, iar blocul 
A 2 cu 15 zile înainte de termen. 
Cuvîntul dat trebuie și respectat I

Este necesară deci o atenție 
mai mare față de lotul de con
strucții din. Aninoasa 1
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ANUNȚ
InCepînd cu data de 15 februarie a. c. la 

clubul sindicatelor din Petri la se fac zilnic în
scrieri pentru cercul de croitorie, cu durata de 
funcționare de 6 luni (3 luni teorie $i 3 practi
că) care va începe la data de 1 martie.

De asemenea, se fac noi înscrieri și pentru 
cercul de balet (pentru copii) care funcționează 
de două ori pe săptămînă.

Spitalul unificat Petroșani
—- Policlinica teritorială —

a. c. are loc 
la vfrstele de 
categorie sînt 

de domiciliu 
la școli.

acțiunea de vaccinare 
1—20 ani.

a se pre- 
primi vacd- 
se adminis-

obligați 
spre a 

Vaccinul

Intre 18—22 februarie
antipoliomielitică a populației

Toți tinerii din această 
zenta la circumscripția sanitară 
nul. Elevii vor iace vaccinarea
trează sub formă de picături pe gură (cale bucală).

Circumscripțiile sanitare
Tineri, prezentați-vă cu 

spre a fi feriți de paralizia
Centrele de vaccinare vor 

Petru Groza 1; Circa Il-a str.

funcționează zilnic între orele 8-19. 
toții la vaccinarea antipoliomielitică 

infantilă.
fi următoarele: Circa I-a str. dr. 
Constantin Miile nr. 3; Circa III-a
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Freparația cărbunelui Coroești
angajează imediat

— 14 electricieni calificați
Condițiile 

vigoare.
Cererile 

din Coroești.

de salarizare, conform indicatorului tarifar în

de angajare se vor depune la sediul preparației

Io aitolia morilor si pesiaiiloi soerlivi
In baza ordinului nr. 20 200 din 1963 al A.G.V.P.S., viza per

miselor de vînătoare pe anul 1964 se efectuează intre 1 ianuarie 
— 15 martie curent, dată după care nu se va mai acorda nid o 
viză.

Comitetul filialei A.G.V.P.S. Petroșani anunță pe toți membrii 
vînători ai filialei Petroșani și ai subfilialei Hațeg să se prezinte 
la biroul filialei din Petroșani cu permisele la viză în termenele 
arătate mai sus. Cu ocazia vizei permiselor, membrii vînători vor 
achita în întregime cotizația pentru anul curent, restanțele și alte 
datorii față de filială.

Viza permiselor de pescuit se efectuează între 1 ianuarie — 
31 martie 1964. dată după care nu se vor mai acorda vize. Odată 
cu viza permiselor, pescarii sportivi vor achita în întregime co
tizația pe anul curent și alte datorii față de filială.
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PROCESUL DE LA DALLAS
A fost ales primul jurat

IN JURUL EVENIMENTELOR DIN CIPRU

au fost interogate 
persoane, tribunalul din 
care judecă procesul lui 

Lee Os-

oraș, întru- 
el, alegerea 

înseamnă că

DALLAS 21 (Agerpres).
După patru zile de audieri în 

cursul cărora 
30 de 
Dallas,
Jack Ruby, asasinul lui 
wald, a ales însfîrșit primul jurat. 
Este vorba de Max Causey, ingi
ner specialist în electronică, care 
a fost acceptat atît de acuzare cît 
și de apărare. Celelalte 12 persoa
ne audiate în cursul zilei de joi 
au fost recuzate.

După cum relatează corespon
denții agențiilor occidentale de 
presă, alegerea primului jurat nu 
a împiedicat să continue schim
burile violente de cuvinte între 
apărătorii lui Ruby și președintele 
tribunalului. Melvin Belli „dirijor 
rul corului avocaților apărării" a 
cerut din nou ca procesul să fie

transferat intr-un alt 
cit, după cum a spus 
unui prim jurat „nu 
poate fi găsit un juriu imparțial
la Dallas". Cererea sa a fost res
pinsă din nou, deși, potrivit agen
ției France Presse, judecătorul Joe 
Brown a început să ia în conside-
rare, la rîndul lui, posibilitatea ca
procesul să nu mai aibă loc la
Dallas.

Subliniind că mai rămîne să fie
găsiți încă 11 jurați înainte ca
procesul să poată începe cu ade
vărat, trimisul special la Dallas al 
agenției France Presse scrie: „In 
orice caz, nimeni nu prevede sfîr- 
șitul procesului înainte de cîteva 
săptămîni. In ritmul actual al de
semnării’ unui jurat la fiecare pa
tru zile, vor trebui aproape două 
luni înainte de a se forma un 
juriu.

o

Interviu! acordat de Home 
televiziunii

LONDRA 21 (Agerpres).
La 20 februarie, primul ministru 

britanic, Alec Douglas-Home, a a- 
cordat un interviu televiziunii bri
tanice în care s-a ocupat de o se
rie de aspecte ale politicii guver
nului conservator englez.

Referindu-se, la unele 
economice ale Angliei, 
Home a recunoscut că

KLMLJfflS

probleme 
Dcuglas- 
scăderea

fost lansate la 
tonaj depășește. 
navelor lansate

Construcția de nave în U.R.S.S.'
MOSCOVA 21 (Agerpres).
Anul trecut au 

apă nave al căror 
de 1,5 ori tonajul 
în anul precedent.

Constructorii sovietici lucrează 
la crearea unui tanc petrolier de 
70 000 tone. Paralel cu acesta, în 
U.R.S.S. vor fi construite tancuri 
petroliere de o capacitate medie.

Noile motonave „Bejița" și „Pe
rekop", cu o deplasare de 19 000 
tone, sînt înzestrate cu motoare 
Diesel cu o putere de 750 CP, ceea 
ce permite acestor nave să atingă 
o viteză de 17 noduri pe oră.

2 000 propuneri 
de raționalizare

VARȘOVIA 21 (Agerpres).
Anul trecut, clubul tehnicii de 

pe lingă Combinatul „V. I. Lenin" 
a prezentat 2 000 propuneri de ra
ționalizare. Dintre acestea mai 
mult de jumătate au fost intro
duse. în producție, ceea ce a adus 
combinatului beneficii în valoare 
de 170 milioane zloți.

Istoria artei plastice bulgare
SOFIA 21 (Agerpres).
Colaboratorii Institutului de artă 

plastică al Academiei de Științe 
din R. P. Bulgaria lucrează la în
tocmirea Istoriei artei plastice bul
gare. Primele două volume au și 
apărut anul trecut, iar celelalte 
trei vor apare în cursul acestui an.

O

u

Acord între Algeria 
și Maroc

' NEW YORK 21 (Agerpres). 
Secretarul general al O.N.U.,

Thant, a dat publicității o declara
ție în carp își exprimă satisfacția 
pentru încheierea acordului dintre 
Algeria și Maroc privitor la re
glementarea conflictului de fron
tieră dintre, ele. „Reglementarea 
cu succes a conflictului, se spune 
în declarație, este o ilustrare a 
utilității tratativelor pașnice și a 
bunăvoinței părților 
Secretarul general adresează 
citări Algeriei și Marocului, 
cum și acelor state africane 
au contribuit la realizarea 
dului.

ilustrare 
pașnice și 

interesate", 
feli- 
pre- 
care 

acor-

NEW YORK 21 (Agerpres).
La O.N.U., secretarul general U 

Thant continuă consultările sale 
cu reprezentanții țărilor care par
ticipă la dezbaterile Consiliului de 
Securitate în problema Ciprului. 
Joi, U Thant a avut întrevederi cu 
miniștrii! afacerilor externe al Ci- 
piillai, Spyros Kyprianou, cu am
basadorul Turciei la Washington, 
Turgut Menemendjoglu, precum și 
cu reprezentantul S.U.A., Adia: 
Stevenson, și Norvegiei, Sivert 
Nielsen.

Intr-o declarație făcută după în
trevederea dintre U Thant și Ky
prianou, președintele Camerii Re
prezentanților din Cipru, Glafkos 
Clerides, a subliniat că delegația 
Ciprului nu va accepta nici o re-

Hans Graa fs
(Agerpres),
Kiel din /Germania oc- 
început procesul lui

din 1960.
de 20 februarie 
s-a anunțat ofi- 

general al O.N.U ,

U Thant continuă consultările 
în problema cipriotă

zoluție a Consiliului de Securitate 
care s-ar referi la Tratatul de la 
Ziirich și Londra

In seara zilei 
la sediul O.N.U. 
cial că secretarul
U Thant, a sugerat președintelui 
ConsiliHlui de Securitate să ami
ne ședința Consiliului în problema 
Ciprului, care urma să se întru
nească vineri la ora 15,00 (ora New 
York-ului), pentru a avea posibi
litatea să continue discuțiile cu 
participanții la dezbaterile în pro
blema Ciprului.

Ca urmare a cererii lui U Thant, 
relatează agenția France Presse, 
viitoarea ședință a Consiliului de 
Securitate în problema Ciprului va 
avea loc probabil la 24 februarie;

Procesul criminalului 
nazist

BONN 21
In orașul 

cidentală a
Hans Graalfs, fost hauptsturmfuhrer 
SS, care, potrivit actului de acu
zare, a participat în timpul răz
boiului la asasinarea a cel puțin 
1 550 de cetățeni pașnici pe teri
toriile vremelnic ocupate ale Uniu
nii Sovietice.

H. Graalfs г comandat un pluton 
SS care făcea parte din detașa
mentul 8 de pedepsire, folosit pen
tru executarea în masă a popu
lației pașnice. El a recunoscut la 
proces că participa personal 
împușcarea cetățenilor pașnici 
special în regiunea orașului

- vogrudok din Bielorusia.
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Nou record de... nesomn

la 
în

No*

port al păciiFamagusta 
între ciprioții greci și turci

britanice
exporturilor britanice, din ultimul 
timp și sporirea importurilor au 
provocat o agravare a balanței co
merțului exterior britanic, fapt 
care a spus el neliniștește guver
nul englez. El a arătat că minis
trul finanțelor va lua o serie de 
măsuri pe care guvernul le con
sideră de natură să întărească e- 
conomia britanică.

In această ordine de idei, pri
mul ministru a cerut oamenilor 
muncii și sindicatelor „moderație" 
în revendicările lor cu privire la 
condițiile de salarizare.

Abordînd problema relațiilor ex
terne ale Angliei el a făcut o 
scurtă expunere a liniei politice 
internaționale a guvernului con
servator, subliniind că Marea Bri- 
tanie va trebui să mențină și pe 
viitor „independența" sa nucleară. 
El a declarat că Anglia acceptă 
să pună la dispoziția N.A.T.O. 
bombardierele sale purtătoare de 
bombe nucleare și, pe viitor, sub
marinele sale echipate cu rachete 
americane ,,Polaris".

al 
relatează 

timp ce în majoritatea ora- 
normale 

cei turci

NICOSIA 21 (Agerpres).
Corespondentul din Nicosia 

agenției France Presse 
că, în
șelor cipriote legăturile 
dintre ciprioții greci și 
au fost rupte odată cu izbucnirea 
ciocnirilor, există totuși „un port 
al păcii", 
turci conviețuiesc 
gere. Acesta este 
magusta, situat 
rit a Ciprului, 
corespondentul, 
turci muncesc 
tr-o atmosferă

In încheiere, 
genției France 
cest oraș poate servi drept 
ment acelora care arată că 
țelegerile dintre cele două 
nități sînt mai puțin profunde decît 
se pretinde în mod general și că 
actuala situație de încordare este 
provocată de presiunile exercitate 
de anumite cercuri extremiste.

există totuși
unde ciprioții greci și 

în bună înțele- 
micul port Fa- 
coasta de răsă- 

acest
docherii 

umăr la 
destinsă.
corespondentul a- 

Presse, arâtă

nului Marii Britanii de a participa 
cu un efectiv de 1 000 de soldați, 
la forțele internaționale de poli
ție în Cipru.

Lester Pearson, primul ministru 
al Canadei, a condiționat partici
parea Canadei la forțele interna
ționale de poliție pentru Cipru de 
„asocierea" dintre acestea și Or
ganizația Națiunilor Unite.

HELSINKI 21 (Agerpres).
Agenția Reuter anunță că în o- 

rașul finlandez Hamina a fost sta
bilit un nou record la proba de.« 
nesomn, care constă în a sta trea? 
cît mai mult timp. Noul record
man este 
reușit să 
ore.

Vechiul
unui zugrav italian, era 
și 12 ore.

Martoimi Silvo 
stea treaz 16

record, care

pe
In

☆

care ș
zile și 10

aparținea 
de 11 zile

port, scrie 
greci și 
umăr în-

că a- 
argu- 
neîn- 

comu-

OTTAWA 21 (Agerpres).
Canada manifestă o reținere

Grescîndă față de cererea guver-

Partizanii din provincia congoleză 
Kwilu continuă acțiunile

LEOPOLDVILLE
In provincia < 

continuă acțiunile 
potriva trupelor 
Deși știrile sînt 
anumiți observatori afirmă 
pele guvernamentale au 
controlul asupra operațiunilor din

î 21 (Agerpres). 
congoleză Kwilu 

partizanilor îm- 
guvernamentale. 

foarte succinte, 
că „tru- 
pierdut

această provincie". (Associated 
Press).

Ministerul de Interne a> publicat 
joi un ordin prin care provincia 
Kwilu este declarată zonă interzi
să. Orice persoană Care dorește să*ț 
plece in această provincie trebuie 
să obțină în prealabil aprobare)’ 
autorităților.
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In tim- 
primite 
partea

Panama și S. U. A. au acceptat oferta 
de mediere din partea președintelui Orlich 
ȘAN JOSE 21 (Agerpres).
Președintele Republicii Costa 

Rica, Francisco Orlich, a declarat 
joi că Panama și Statele Unite au 
acceptat în principiu oferta sa de 
mediere în conflictul dintre cele 
două țări cu privire la zona Ca
nalului Panama.

In aceeași zi, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Panama, 
Galileo Solis, a precizat la .Ciudad
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MOSCOVA. Peste 50 000 de 
șoferi din Moscova au luat parte 
la cel de-al 3-lea concurs intitu
lat „Pentru securitatea circula
ției". Concursul s-a desfășurat 
timp de 8 luni. Ca urmare a con
cursului, la Moscova s-a 
rat numărul de accidente, 
pul concursului au fost 
numeroase propuneri din
șoferilor, destinate îmbunătățirii 
securității circulației рэ străzi.

LONDRA. Salariații de la căile 
ferate din Anglia au obținut ma
jorarea salariilor cu 3,75 pină la 
cinci la sută, ca urmare a luptei 
dirze duse de cei 85 000 de mem
bri ai sindicatului din această 
ramură.

NEW YORK. 29 de pescari cu- 
bani, reținuți în mod ilegal timp 
de 18 zile de autoritățile ameri
cane, au fost puși în libertate și 
au părăsit orașul Key West, Flo
rida, îndreptindu-se spre patrie 
pe vasele lor.

MOSCOVA. La 21 februarie de 
pe aeroportul Șeremetiivo, de 
lingă Moscova, și-a luat zborul 
spre Alger avionul cu reacție 
pentru pasageri IL-18, inaugurind 
astfel cursele regulate pe linia 
aviatică sovieto-aigeriană — Mos
cova — Alger.

Avionul IL-18 parcurge aceas
tă distanță de 4 550 de km, cu 
escală !<з Belgrad, in mai puțin 
de 10 ore.

LONDRA. In Anglia și Irlanda 
de nord au test înregistrați în

cursul lunii februarie 503 000 șo
meri, se arată în datele Ministe
rului Muncii din Anglia, publi
cate la Londra.

SAIGON. După o grevă care 
a durat mai bine de o lună, 800 
de muncitori și muncitoare de Ia
o fabrică de țesut și vopsit, apar- : 
ținînd companiei textile „Vina- 
tex", și-au reluat lucrul, după ce 
s-a ajuns ia un acord privind 
majorarea salariilor.

BAMAKO. La Bamako s-a a- 
nunțat oficial joi seara că la 12 
aprilie vor avea loc alegeri pen
tru Adunarea Națională a Repu
blicii Mali. Campania electorală 
urmează să înceapă la 13 martie, 

TEHERAN. După cum anunță 
agenția France Presse, în regiu
nea Kermansh din vestul Iranu
lui s-a declarat o epidemie de 
rujeolă, care a făcut pînă 
zent numeroase victime, 
cial în rîndul copiilor.

BRUXELLES. Consiliul 
niștri belgian a aprobat 
tul de lege privind
Tratatului de la Moscova in le
gătură cu interzicerea experien
țelor nucleare în atmosferă, in 
spațiul cosmic și sub apă.

STOCKHOLM. Academia regală 
de belle-arte, istorie și antichi
tăți, 
bru 
rul 
tice
R. P. Romine.
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de Panama, că oferta președinte
lui Orlich este luată în conside
rație, dar că guvernul panamez nu 
a dat încă un răspuns oficial în 
această privință. Solis a indicat că 
Panama continuă să insiste asupra 
încheierii unui nou tratat cu pri
vire la zona Canalului Panama, 
cerere la care Administrația S,U.A. 
se opune.
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din Suedia a ales ca mem- 
pe acad. Al. Rosetti, directo- 
Centrului de cercetări ione- 
și dialectice al Academiei

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, Str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 263.
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PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 9,30 Melodii 
de estradă, 11,05 Din repertoriul 
Teatrului de stat de operetă : se- 
lecțiuni din spectacolul „Opereta 
cîntă dragostea", 11,30 Muzică 
populară, 12,00 Interpret de mu
zică ușoară, 12,40 Arii din opere 
interpretate de baritonul Nicolae 
Herlea, 13,10 De toate pentru 
14,00 Muzică populară cerută 
ascultători, 
nerilor din 
orchestrale
ușoară, 18,02 .Noutăți pentru iubi
torii muzicii populare, 18,30 Emi
siune literară: Din creația lui 
Nagy Istvăn, 19,00 „Am îndrăgit 
o melodie"
ușoară 
romanțe cu Dorina Drăghici 
Dorel Livianu, 20,00 Teatru la 
crofon. Premiera : „O singură 
ță". Adaptare radiofonică

toți, 
de 

mi-
Pagini

15,50 Cîntă corul
Lonea, 16,30

din opere, 17,00 Muzică

Din
19,00 
emisiune de muzică 

romînească, 19,35 Seară de 
Și 

mi- 
via- 

după

piesa lui Ionel Hristea, 21,35 Mu
zică de dans, 22,20 Muzică ușoară 
interpretată de Yma Sumak. PRO
GRAMUL II. 8.00 Clubul voioșiei, 
9.00 Muzică din opere cerută de 
ascultători, 10,00 Melodii populare,
10.30 Muzică distractivă, 11.00 Con
cert simfonic, 21,10 Muzică popu
lară, 12,30 Muzică de balet, 13,15 
Cintece de dragoste și jocuri 
populare, 13,45 Muzică ușoară in
terpretată de Aida Moga. 14,15 
Muzică din operete, 15,00 Muzică 
ușoară cerută de ascultători, 16,30 
Melodii de dragoste, 17,25 Din fol
clorul muzica] ai popoarelor, 18,00 
„File de calendar" — emisiune 
muzical-literară, 19,00 Cîntă orches
tra de muzică populară a Radiote- 
leviziunii, 20,05 Muzică de dans,
21.30 Pagini de istorie literară: 
„Contemporani cu... apariția volu
mului „Cuvinte potrivite" de Tu
dor Arghezi, 21,45 Muzică de dans.

Tiparul: I.P.H; Subunitatea Petroșani 40 369


