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fiecare exploatare minieră 
înaintări rapide!

Se extinde armarea 
metalică

prezent în toate sectoarele 
mina Lonea se aplică arma- 

mixtă — lemn combinat cu 
Pînă

de la 
rea 
armături metalice tubulare. 
în urmă cu o lună, stîlpii metalici 
se foloseau numai pe ultimii- zece 
metri de abataj, înainte de a ajun
ge, camera la hotar. In ultima vre
me s-a trecut la extinderea armă
rii cu stîlpi metalici pe ultimii 15 
metri ai camerei. Astfel dacă în 
luna ianuarie s-au folosit în în
treaga exploatare 261 stîlpi meta
lici tubulari, numărul 
crescut în februarie la 
luna martie 
stîlpi.
e crescut și 
extrasă din abataje cu armare me
talică : 
tone 
este 
tone.

s-a ridicat

acestora 
399, iar 
la 439

a 
în 
de

Odată cu numărul stîlpilor 
cantitatea de cărbune

La atelierele minei Lupeni, unul dintre frezorii cu o bună calificare 
este utemistul Bertea Rudolf, evidențiat în întrecerea socialistă.

0

1494 tone în ianuarie, 2209 
în februarie. Pentru martie 
planificat a se extrage 2500 
Folosirea unui număr mai 
de stîlpi metalici duce Iamare

creșterea vitezelor de avansare în 
abataje si contribuie la scăderea 
consumului specific de lemn.

In văderea măririi 
capacității de produc
ție a sectorului III 
de la mina Lonea, 
în urmă cu cîtva 
timp, la o felie in
ferioară abatajului 
frontal actual de la 
nr. 601—606, din stra- 
tul 3, au început lu
crările de pregătire 
a unui nou abataj. 
Acest abataj frontal 
va fi exploatat în

Pentru crearea ———
bazei materiale a ȘTEFAN TODEA
producției de căr- inginer șei investiții — G.G.V.J. 
bune la nivelul —
cerut în perspectivă, exploatărilor 
miniere din Valea Jiului le revine 
sarcina să execute un volum de 
investiții subterane din ce în ce 
mai mare. Astfel, dacă în anul 
1962 s-au săpat în minele din Va
lea Jiului 16,5 km. de puțuri și 
galerii^ iar 1963, 20,4 km., în anul 
1964 sarcina de plan prevede un 
volum de lucrări miniere de 36,1 
km„ iar în anii următori un vo
lum și mai mult mărit. In același 
timp, productivitatea muncii tre
buie să crească într-un ritm de 
cca. 15 la sută pe an, ceea ce în
seamnă că metodele de săpare a 
lucrărilor de investiții trebuie îm
bunătățite corespunzător. In aceas 
tă direcție în ultimii ani s-au luat 
o serie de măsuri care au și dat 
rezultate. A fost organizate mai 
multe brigăzi de înaintări rapide. 
Așa au fost brigada complexă de 
la Vulcan care a realizat 341 m. 
galerie într-o lună, cea a lui De
meter Augustin de la mina Dîlja 
care realizează lună de lună cîte 
120—180 m — a lui Bartha Dîonisie 
care a realizat în ‘luna noiembrie 
1963, 60,5 m de puț și altele. Im
portant este faptul că viteze de a- 
vansare sporite au fost obținute 
nu numai de cîteva brigăzi izolate, 
ci și în general pe Valea Jiului. 
Astfel, în 1963 viteza medie reali
zată în galerii a fost de 52 m. 
pe lună fată de 42,8 m. pe lună 
realizat în 1961, adică 
sută mai mare.

Creșterea vitezelor 
sare 
sibilă 
dotării 
țărilor 
eu mașini 
încărcat și alte 
utilaje, care au 
ușurat munca 
în efectuarea u- 
nor operații gre
le în procesul 
de Săpare a lu
crărilor. Dacă în 
anul 1961, exis
tau în Valea 
Jiuiui doar 43 
mașini de încăr
cat. cu care s-au 
încărcat 112 000 
mc, în amil 1963 
numărul lor a 
crescut la 61 cu 
care s-au încăr
cat peste 151 000 
mc. Numărul 
greiferelor pentru 
încărcare în pu
țuri a crescut, de

cu 21 la

a

ș

executate 
brigadă care 
frunte pe mi- 
Farcaș

brigadă ur-

ca încheierea trimestrului II 
coincidă cu ziua Echinoxului 
primăvară care, potrivit date- 
calendaristice, marchează ade-

G.H.H. și 
funie. Lu- 

pregătire a 
se apropie

Abataj frontal decalat

După aproape 3

decalaj și urmează să 
fie susținut cu stîlpi 
metalici 
grinzi tip 
crările de 
frontalului
de sfîrșit și peste cî- 
teva zile va începe 
să producă cărbune. 
Prin intrarea în func
țiune a noului aba
taj crește simțitor li
nia de front a

torului III Lonea 
totodată, se micșo
rează consumul spe
cific de lemn. Lucră
rile de pregătire ale 
abatajului frontal de
calat . sînt 
de o 
are în 
nerul 
Aceeași
mează să exploateze 
și noul abataj fron-

I.oanv» -

vacanța
de primăvară

la revedere de la 
tovarășa învățătoa- 
cei 30 de copii ai 
de la Paroșeni,

daru Mariana, Munteanu Romulus, 
Nicoară Maria și Martina Gabriela.

Tovarășa învățătoare Popa Ida 
se mîndrește cu ei atît pentru re
zultatele bune . la învățătură
disciplină, ‘cît și pentru aportul pe 
care și-l aduc la activitatea cu1 
tural-artistică a școlii. Cei 4 elev'- 
din fotografie sînt interpreții prin
cipali ai scenetei ,,ln pădurea cu 
alune", 
ocupat recent locul I la 
școală a concursului < 
tistic al pionierilor și 
inițiat de conducerea școlii 
nitatea de pionieri.

Pentru activitatea voastră 
tă, vi se cuvine un sincer : 
voinicilor... si tot asa înaintei

G. DINU

cu care clasa a I-a A 
i faza 
cultural-ar- 

școlarilor 
și u-

boga- 
bravo

Printre muncitorii cu o înaltă calificare de la, Uzina 
electrică Vulcan se numără și sudorul Bidiga loan.

IN CLIȘEU : Sudorul Bidiga executînd sudarea unor 
piese de schimb pentru agregatele: centralei electrice 
Vulcan.

de аѵап- 
fost po- 
datorită 
exploa- 
miniere 

de

asemenea, de la 
9 la 14 în aceeași 
perioadă. de 
timp. Utilizarea

mai bună a acestor mașini a contri
buit în mare măsură la creșterea vi
tezelor de avansare. Pentru ca și în 
anul 1964 să se obțină vitezele 
de avansare planificate, combina
tul a prevăzut în planul de apro
vizionare încă 20 mașini de încăr
cat de tipul EPM-2 și 5 greifere 
de tip LCH-2, care au și început 
să sosească.

Dar se știe că numai o dotare 
corespunzătoare cu mașini nu este 

•suficientă pentru a realiza înain
tări rapide. Pentru aceasta mai 
sînt necesare o organizare supe
rioară a muncii, o calificare co
respunzătoare a muncitorilor, o dis
ciplină exemplară precum și o 
asistență tehnică deosebită din 
partea tehnicienilor și a ingineri
lor. Experiența a dovedit că or
ganizarea înaintărilor rapide tre
buie pregătită multilateral, cu mult 
timp înainte de începerea lucrări
lor de săpare după această meto
dă. Trebuie întocmite graficele ci
clice pe baza cărora se ordonează 
operațiile în funcție de condițiile 
concrete de lucru de la locurile 
de muncă respective. Ne referim 
aici la tăria rocii în funcție de 
care se stabilește organizarea per
forării și a pușcării, la condițiile 
de evacuare și transport a sterilu
lui, la felul susținerii etc. La în
tocmirea acestor grafice este ne
cesar să se analizeze temeinic po
sibilitatea suprapunerii în execu
ția unor operațiuni. De aceea, ex
periența brigăzilor de mineri frun
tașe trebuie folosită din plin la 
întocmirea graficelor. După ce fo
tul a fost pregătit în mod nrinuțioș 
se trece Ia execuție. In această fa
ză, care este, de altfel, cea mai 
importantă, este necesar ca grafi
cul întocmit să se respecte întoc
mai. Analiza respectării graficelor 
ciclice trebuie să urmărească ora’ 
de oră, execuția operațiunilor la 
locul de muncă, iar în cazul ră- 
mînerii în urmă în execuția unor 
operațiuni să se stabilească măsuri 
operative de recuperare a timpului 
pierdut. Pentru respectarea grafi
celor de execuție mai este necesar 

aprovizionarea înaintărilor ra
se facă ritmic atît cu me
de susținere, unelte de 

precum și cu vagonete

ca 
pide să 
teriale 
muncă 
goale.

In anul acesta, la minele noas
tre trebuie puse în funcție o se
rie de lucrări miniere cheie, hot'ă- 
rîtoare în asigurarea rezervelor 
de cărbune necesare realizării sar-

(Continuare in pag. 3-a)
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I Unde mergem mîine? l
8

FOTBAL 8

8
8
8
8

rezultate 
dovadă a 
pregătire 
trimestru,

Astăzi se încheie un nou trimes
tru de învățătură pentru elevii 
școlilor generale de 8 ani, medii 
și profesionale,
luni de muncă, de învățătură asi
duă, elevii vor intra într-o peri
oadă de odihnă, de reconfortare, 
de recreare — în frumoasa vacan
tă de primăvară. Intîmplarea a fă
cut 
să 
de 
lor
vârâtul început al celui mai fru- 

■ mos anotimp al anului. Bucuria e- 
levilor pentru această recreație 
mare va fi, deci, după cum e și 
firesc, eu atît mai justificată.

In această frumoasă zi de mar
tie își vor lua 
colegi și de la 
re Popa Ida și 
energeticienilor
care frecventează clasa a I-a A de 
la Școala generală de 8 ani din 
Sohodol.

Mindria lor pentru această va
cantă de primăvară este pe deplin 
îndreptățită. Cei 30 de școlari au 
încheiat trimestrul cu 
bune și foarte bune — 
conștiinciozității lor în 
de-a lungul întregului
dovadă a dragostei și pasiunii cu 
care se preocupă de școlarizarea 
lor tovarășa învățătoare Popa Ida.

Pe fruntașii clasei, fotoreporte
rul nostru, Nicolae Moldoveanu. a 
tinut neapărat să-i fotografieze în 
timp ce urmăreau ultima lecție de 
limba romînă din acest trimestru, 
înainte ca tovarășa învățătoare 
să intre la clasă. Dar să vedem și 
sine sînt acești micuți elevi .care, 
deși în primul an de școală, 
cheiat cele două trimestre 
cu medii de 9 și 10.

De la stingă la dreapta:

au în- 
numai

Prun-

La ordinea zilei se situează reluarea campio
natului republican de fotbal, categoria В și re
gional.

Pe stadioanele din Valea Jiului se vor disputa 
următoarele întilniri:

• La Lupeni, echipa Minerul va primi în pri
mul său meci din retur replica formației Meta
lul Reșița.

• Jiul II Petrila va juca pe stadionul din lo
calitate cu echipa. minerilor din Vulcan;

• Echipa studenților de la I.M.P., 
primi vizita formației Retezatul Hațeg 
nul din Petroșani.

SCHI

Știința, va 
pe stadio-

vor desfă-• Pe pirtia din masivul Paring se 
șura întrecerile contînd pentru „Cupa regiunii 
Hunedoara". Vor. participa schiori din Valea Jiu
lui și Baia Mare.

VOLEI

• In cadrul campionatului categoriei A la vo
lei, azi la ora 11, in sala 1.М.Р., echipa studenți
lor din localitate va întîlni echipa dinamoviștilor 
din Suceava.

CULTURA
л
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• In sala Teatrului de 
ora 20 va fi prezentată, în 
tru „Nora" de H. Ibsen.

stat din Petroșani, la 
reluare, piesa de tea-

s
I.M.P. va prezenta la 

spectacolul muzical 
vor da concursul stu-

• Ansamblul artistic al 
ora 19 în aula institutului 
„La braț cu tinerețea*'. Iși 
denții, Interpreți de muzică ușoară, Lelia și Radu 
Săndulescu, Victor Ulmamei, Miti Olteanu, Cuchi 
Alraenarez, Orlando Aleman, Dorina Bonda, Ma
ria Corolan, Gigi Turcu și alții.
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Prin orașele patriei

Zefirul primăverii coboară pros
pețime, din pădurile Gutinului, 
peste orașul desfășurat la poalele 
sale. Apa "" 
strecurau 
gende și 
torilor de 
tulbureala 
muncii născute în preparațiile de 
minereuri și duce parcă spre de
părtare frumusețea îndeletnicirii 
băimărenilor. Vizitatorului străin 
de aceste meleaguri i se așterne 
în față o priveliște ciudată, ciu
dățenie ce rezidă din contrastele 
orașului. La prima aparență rămîi 
cu impresia că ai de-a face cu două 
orașe total deosebite ca formă dar 
în esență strîns legate unul de 
altul. Intr-adevăr, într-o parte se 
află vechiul oraș cu construcțiile 
sale în diferite stiluri, iar în cea
laltă parte noul oraș în care do
mină blocurile moderne. De la 
magazinele noi și atrăgătoare, casa 
de cultură, cinematografe și pînă 
la rondurile de flori ce urmă
resc ca niște umbre horbotele 
asfalt, se conturează precise 
niile și fața noului oraș.

înainte vreme viața și ocupa
țiile locuitorilor acestei regiuni 
erau explicate în două cuvinte:

Săsarului pe care se 
eîndva frînturi de le- 

doinele frînte ale tăie- 
păduri, poartă astăzi în 
ei crîmpeie din poezia

băieși și țapinari. Băieșii iși stor
ceau ultimele picături de energie 
lucrînd cîte 12—14 ore smulgînd 
din stînci comorile, pentru ca pe 
frunțile cîtorva ghiftuiți să stră
lucească diademe, în timp ce în 
obrajii truditorilor necazurile să
pau zi de zi cute tot mai adinei. 
Ceilalți, țapinarii, cu arta lor ne
întrecută în defrișarea pădurilor 
și mînuirea copacilor căzuți, îm- 
pînzeau munții Romîniei întoreîn- 
du-se la cîteva luni odată în mij
locul familiei.

Astăzi majoritatea locuitorilor 
lucrează în minele din apropiere, 
iar după cele 8 ore de muncă se 
bucură împreună cu 
de condiții minunate 
și odihnă, le stau la 
nematografe moderne, 
stat, cluburi, excursii
bastru și în împrejurimi. Baia Ma
re face parte din tinerele centre 
universitare ale țării. In Baia Ma
re oamenii muncesc pentru ei și 
se îngrijesc de fericirea lor. 
aceea doinele purtate de apa 
sarului sînt astăzi melodioase, 
Gutinul își trimite necontenit
tre oraș miresmele sale proaspete.

familiile lor 
de recreere 

dispoziție ci- 
teatrul de 

la Lacul Al-

O faptă demnă
de scrisori sosite 
ultimul timp, am 

pionierei Voronca 
la Școala de 8 ani

de
li-

De 
Să- 
iar 
că-

Discordanjâ
Despre munca meseriașilor 

la I.L.L., unitatea Petrila, st 
spune multe cuvinte de laudă, 
hărnicia lor, s-au înnoit locuin
țele din vechile colonii minerești. 
Cu geamuri mari și luminoase, 
frumos tencuite, cu parchet și alte 
reparații, locuințele au devenit a- 
rătoase și confortabile. Să execuți 
reparații e nevoie însă de mate
riale de construcții. Cît e ziulica 
mașinile circulă încărcate cu ni
sip, cărămidă și alte materiale, ca 
nu cumva să stagneze munca din 
cauza lor. După ce termină o lo
cuință, meseriașii trec la alta să 
o modernizeze. Cînd pleacă lasă 
bucurie în inimile locatarilor. $i 
totuși, în munca I.L.L., unitatea 
Petrila, pe lîngă frumos, există și 
o notă discordantă. Pleacă cei ce 
au renovat locuința și lasă în ur
mă mormane de moloz 
noaie.

— Nu 
din lipsă 
ție —- se 
Abia prididim cu dusul 
lelor.

Intr-adevăr nu-1 ușor să faci a- 
cest lucru. Se pierde timp prețios. 
Nu s-ar putea însă ca mașinile ca
re aduc materialele să se întoarcă 
încărcate cu moloz ?

E drept că se pierde ceva mai 
mult timp în schimb noile locuințe

putem să le 
de mijloace 

vor scuza cei

și alte gu-

transportăm 
de
de

locomo- 
la I.L.L. 
materîa-

IOAN BUREȚEA 
student n-ar mai fi în 

discordanță cu 
împrejurimile.

Жți»

IN CLIȘEU : Vedere din centrul orașului Baia Mare.

AȘA NOROC... MAI RAR
i1 Dăunâzi, m-am întîlnit cu Mi- 
I, tied, vechiul meu amic. Băiat bun 

dar... de data aceasta era tare 
f supărat. Și cum putea să nu fie 
AtCînd de abia ieșise de la medic 
Jcu capul înfășurat ir. bandaj în-’ 
? cît Ia început am crezut că-i o 
; mumie egipteană. Mie 
'fsă rîd, dar' lui...

ce ai pățit 
Nu cumva...
Te pomenești că te-ai 
vreo... vecină.

apucai să-mi termin 
' și văd pe Mitică că 
i cu niște priviri răută-

îmi venea

i
Mitică — 
că te cam
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— Dar
Й întreb, 
știu eu. 
certat

Nici 
vorba 
mă fulgeră 
cioase.

■— Să nu-mi vorbești de vecine. 
Numai vreau să aud de ele.

— Te pomenești că vecina ți-a 
spart...

— Dar tu de unde știi ?
— Păi nu știu nimic. Am zis 

și eu așa... într-o doară.
— Stai omule să-fi povestesc 

și apoi să te văd daeă-ți mai vine 
a rîde.

De abia siîrși Mitică să-mi 
povestească necazul că mă și a- 
pucă rîsul. Și dă-i și dă-i înainte 
pînă ce văd că amicul meu s-a 
supărat de-a binelea. Fierbea de 
necaz.

— Hoo mă, ho. Ce găsești tu 
în asta de rîs at it a ?

— Stai Mitică. Mai înțeles gre
șit. Nu rid de tine ci de norocul 
meu. Și ce noroc. Mai rar așa 
ceva. Păi și eu am pățit ca tine. 
Tu știi că eu locuiesc la etajul II.

cu 
nu

că-1

Ei bine. Deasupra mea locuiesc 
niște oameni... Eh și ce mai oa
meni. In special vecina. O femeie 
desăvîrșită, gospodină. Toată ziua 
face curățenie, iși scutură covoa
rele, cearșafurile, fețele de mese. 
$1 toate de sus, de pe balcon. 
Deseori coincidența face ca atunci 
să-și" înceapă și ea „serviciul" 
cînd eu îmi aerisesc camerele. 
Așa că... pricepi ce bucurie mă 
apucă cînd termină ea... Pînă să 
bag de seamă, camerele mi se 
împodobesc cu fulgi, firmituri, cî-

Foileton

te o andrea, broșe, țigări, fără 
să mai vorbesc de praf care mi 
se așterne ca un adevărat covor 
prin toate camerele, pe haine, mo. 
bilă. După cite o curățenie ca 
asta, trebuie să lucrez cite trei 
zile împreună cu nevastă-mea pe 
brînci pentru a face și la noi cu
rățenie. Am încercat eu de cîte- 
va ori să stau de vorbă cu ea. 
Dar degeaba. Am apelat și la co
mitetul de bloc, dar tot nimica. 
Spunea că fiecare om face ce 
vrea la casa lui. Doar atunci cînd 
face curățenie și scutură n-o să 
urce ea în continuu scările.

Intr-o zi însă a pus capăt la 
toate. Acum mă apropii de po-
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Din noianul 
la redacție în 
ales pe ce a 
Cristina, elevă
nr. 1 din Lupeni.

„Vă scriu din dorința de a adu
ce la cunoștința cititorilor ziaru
lui „Steagul roșu" fapta demnă 
de toată lauda a unui coleg de 
școală, elev în clasa I-a B".

in continuarea scrisorii pioniera 
descrie un fapt din care iese în 
evidență educația sănătoasă pri
mită în familie și în școală de 
eroul povestirii.

...îmbrăcat In uniformă de 
Iar, cu ghiozdanul în spate, 
vul Bălan Simion mergea 
școală. Aiară ningea. Elevul
lan alerga pe trotuar după cite un 
fulg jucăuș. Ajungînd în dreptul 
unității de carne din cartierul 
Braia, se împiedică de ceva și 
era cit pe ce să cadă, Nedumerit 
se aplecă să vadă de ce s-a îm
piedecat. ba picioarele sale zări 
un obiect care II făcu să tresară.

— Un portmoneu plin cu acte 
și bani, exclamă privind în sus 
și în jos să-l zărească pe cel care 
a pierdut portmoneul, dar strada 
era pustie. Ce să tac, se întrebă 
elevul. Să aștept aici pînă vine 
stăpînul portmoneului ? Dar dacă 
nu vine și întîrzii de la școală,

- я-4-e. s-«-a-
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ce-o să zică tovarășa învățătoa- * 
re ? Și ce-o să-mi zică mama și J
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tata ? Ce
un gînd. Va lua portmoneul și-1 
va duce la școală. Tovarășa în
vățătoare șl cu directorul școlii îl 
vor găsi pe păgubaș. Da, așa va 
face.

Ridică portmoneul și-1 așeză cu 
grijă în ghiozdan, apoi alergă mai 
departe. Ajungînd la școală îi 
povesti învățătoarei Pupăză Maria 
întîmplarea înmînîndu-i portmo- 
<neul găsit.

— Să-l chemăm șl pe tovară
șul director și să-i predai dînsu- 
lui portmoneul.

Cu ajutorul organelor locale j 
înștiințate de către tovarășul Pău- î 
nescu Dumitru, directorul școlii, ț 
încă în aceeași zi a fost identifi- J 
cat stăpînul portmoneului și repus f 
în posesia lui. î

Frumoasa faptă a elevului Bă- î 
lan Simion a fost popularizată la î 
gazeta de perete a școlii și într-o * 
plenară organizată de conducerea î 
—... .------...... -л-------- ------- пл *

* 
tuturor •

să iac ? Deodată îi veni

a eievuiui ca- i 
popularizată la I 

cpdJH ci intr-n 1

școlii, în cadrul căreia elevul Bă- * 
lan a lost dat exemplu 
colegilor de școală.

Direcțiunea școlii i-a 
călduros și pe părinții 

, Bălan, pentru educația dată co
pilului.

feliaHat J 
elevului ♦ 

-I

MARGARETA MICA ♦

, < , , , I , 1111 > ♦ * « •

O paradă a tnodei originală
O originală paradă a modei a 

avut loc recent la Teatrul „Alfa" 
din Plzen (R. S. Cehoslovacă). Or
ganizatorii paradei —- Muzeul Ce
hiei de vest — au avut ideea să 
prezinte spectatorilor evoluția mo-

—----------------

dei feminine, în ultimii 160 de 
ani. S-au prezentat rochii empire, 
Bidermayer etc. Parada s-a bucu
rat de un mare
durile femeilor cit și în rîndurile 
bărbaților.

succes, atît în rîn-

mai mică carte din lume
Huseinovici, croitor din Bielina (Bosnia)Avdija

este posesorul celei mai mici cărți din lume. Este 
vorba de un exemplar al Coranului de dimensiunile 
24X14X10 mm care are 800 de pagini și cîntărește 
5 g. Patru volume de acest fel ar putea încăpea într-o 
cutie de chibrituri obișnuită.

0 nouă sursă de icre negre
După cum se știe, în jurul Volgogradului a fost 

creat un mare lac artificial (Marea Volgogradului) în 
urma construirii barajului de la Voljsk. Această nouă 
mare oi apă dulce va deveni una din sursele princi

pale de sturioni, furnizorii icrelor 
negre atît de căutate. In acest scop, 
s-a dat drumul în apele lacului 
unui număr de 150 000 de puieti 
de sturioni.

In fața casei lui s-a oprit ime
diat o ambulantă, dim care au co

if 
borît zece persoane. După ce„ au 
legat zdravăn una de alta două 
tărgi, au culcat pe ele bolnavul, 
fixîndu-l bine cu frînghii solide. 
Apoi l-au ridicat cu ele și s-au 
instalat înăuntrul ambulanței.

Un mic amănunt : dl. Russell cîn
tărește 330 kg...

„Filantropie"

de la

surpriză

vestea ta. Tocmai 
veneam 
serviciu. Ca să-l 
iac o

nevesti, viu tiptil trecînd pe sub 
geam. Dar, fac cîțiva pași și... mă 
uit în sus. De la etajul III vecina 
îmi aruncă un surîs șăgalnic. 
N-am apucat să-i dau ziua bună 
că m-am și trezit cu ceva tare In 
moalele capului. Vecina era tn 
„serviciu". Tocmai scutura o iață 
de masă. Si, știi tu, pe masă s-a 
aflat solnița. Așa că nu m-am 
ales decît cu o găurice mică in 
cap. De asta am rîs de tine la în
ceput. Păi așa noroc mai rar. Ce 
mă făceam eu dacă în loc de sol
niță, mă trezeam 
așa cum ai pățit 
căzut de la etajul 
mumie egipteană, 
de mine. De fapt,
cert, amîndoi sîntem norocoși. Păi 
după 
peni 
cu o 
con,
ditamai ghiveci de llori, iar la Pe
trila, să auzi și să nu crezi, chiar 
cu un purceluș. Ce пи-ți vine să 
crezi. Numai eu cîți cunosc cate 
au în baie o întreagă menajerie: 
porci, găini, curcani, căței și du
lăi, pisici, crocodili,..

— Ei, fi serios, chiar croco
dili ?

— Aș, am exagerai și eu puțin. 
De ce să n-o fac cînd unele ve
cine exagerează în lipsa de ome
nie și bun simț. $i acum, la reve
dere. Cînd ajungi acasă fi cu o- 
chii în... sus.

C. COTOȘPAN

Bolnav cu greutate
urma unei crize de inimă, Al-In

bert Russell din New York, a tre
buit transportat de urgență 
spital.

cu un scaun, 
tu f Ți-e ți-a 

1 și te-a tăcut 
Ce se alegea 
ca să tim sin-

cite am auzit, cică 
pe ’ unul l-a mutilat 
masă, a scăpat-o de 
pe altul la Vulcan

la Bu- 
vecina 

pe bal-
cu un

său — asa-

t

învățătorul da
nez Ruby intențio
nează să dea în 
judecată pe omo
nimul 
sinul lui ©swald. 
După cum se știe, 
numele adevărat 
al „protagonistu
lui" procesului de 
la Dallas este nu 
Ruby ei 
stein, 
danez 
folosirea 
de Ruby 
prejudicii 
sale cit
50 de familii da
neze, care poartă 
același nume.

Rubin- 
Invățătorul 
afirmă că 

numelui- 
aduce 

familiei 
și altor

,,casa plsiei- 
aceasta la 

de ani în 
ea colinda 
său natal 
membri ai

O englezoaică, care a decedat 
la 84 de ani, a lăsat întreaga sa 
avere, în valoare de peste 13 000 
lire sterline pentru 
lor" întemeiată de
Cambridge, cu circa 30 
urmă. In timpul vieții 
împrejurimile orașului 
pentru a „recruta" noi
instituției ce o fondase. Ciudat că 
filantroapa în chestiune nu s-a 
gîndit un singur moment că mai 
sînt și alte categorii de ființe sa
re au- nevoie de ajutor.

Prietenul meu iepurilă.



Prilej de sărbătoare
Comitetul sindicatului E.D.M.N. 

a organizat zilele trecute, o adu
nare generală consacrată înmînării 
diplomelor de brigăzi fruntașe ci 
a insignelor de „Fruntaș în între
cerea socialistă pe anul 1963".

Intr-un cadru sărbătoresc Ii s-au 
înminat frumoasei^ distincții celoi 
45 fruntași dintre care menționăm 
pe minerii Nistor loan II, Szekely 
Iosif, Vass Dominic, Toth Coloman, 
Bartalici Artenie, Amzu Aurel, din 
brigăzile fruntașe conduse de 
Bartha Dionisie de la puțul sud 
Aninoasa, Demeter Augustin și 
Bartha Coloman de la mina Dîlja, 
Vîtcă Ioan de la Paroșeni.

Li s-au înminat insigne și altor 
tovarăși care s-au situat tot tim
pul anului trecut in fruntea între
cerii socialiste, cum sint bunăoară, 
lăcătușul Rovay Nicolae, forjorul 
Takacs Ioan, vagonetarii Zaharia 
Gheorghe, Gergely Adalbert, Blaga 
Vasile, Cioara Dumitru, Adam 
Moise și Popa loan maiștrii mineri 
Pop Alexandru, Cioric Ștefan și 
Mînecan Vasile, precum și ingi
nerii Munteanu Petru și Farkaș 
Emeric.

Brigada artistică de agitație a 
sindicatului a prezentat un pro
gram in cinstea fruntașilor.

O inițiativă mereu actuală
„Două fîșii pe zi din abatajul 

frontal" este o inițiativă mai veche, 
cunoscută. Dar, aplicînd-o zi de zi 
în viată, frontaliștii aninoseni fac 
ca prețioasa inițiativă să fie me
reu actuală.

Pentru realizările frumoase ob
ținute în anul trecut, brigada con
dusă de minerul David Ioan de la 
sectorul I al minei a fost distinsă 
că „Diploma de brigadă fruntașă 
pe anul 1963". Și în acest an a- 
cgastă brigadă de frontaliști a reu
șit4 să se mențină în rîndul celor 
evidențiate. Printr-o bună organi
zare a muncii, printr-o plasare co
respunzătoare necesităților schim
bului, aprovizionarea ritmică cu 
vagonete goale și material lem
nos, frontaliștii reușesc să depă

șească zi de zi sarcinile de plan; 
Astfel, pînă în dimineața zilei de 
18 martie această brigadă a ex
tras, peste sarcinile de plan, 435 
tone de cărbune, iar randamentul 
planificat a fost depășit cu 0,93 
tone pe post.

Realizări frumoase au obținut 
și frontaliștii din brigada condusă 
de minerul Moisiu Remus care au 
locul de muncă în stratul 3 din 
blocul III. Acest harnic colectiv 
reușește ca în unele zile să scoa
tă și cîte trei fîșii. Drept urmare, 
pină în dimineața zilei de 18 mar
tie membrii acestei brigăzi au tri
mis la ziuă 235 tone de cărbune 
peste prevederi iar randamentul 
realizat depășește pe cel planifi
cat cu 1,41 tone pe post.

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

La preparația Lupeni, inovatorii desfășoară o rodnică activitate.
Iată în clișeu pe tovarășii Predoșan Constantin — laborant prin

cipal și Crîsnic Cosma, tehnician, lucrînd la o nouă inovație intitu
lată „Morișcă hidraulică" pentru colectarea automată a probelor din 
apele reziduale.

4
4
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Prin contribuția cetăfenilor
Locuitorii Dîljei au 

hotărît să înalțe o 
nouă școală modernă 
pentru copiii lor. In
tr-o adunare cetățe
nească, ținută nu de 
mult la Dîlja, s-a 
votat contribuția fie
căruia pentru con
struirea școlii. Tova

rășul Kalath Adal
bert, deputatul dîlje- 
nilor a fost în frun
tea acțiunii de strln- 
gere a sumei ce re
prezintă contribuția 
in bani a cetățenilor, 
acțiune care a și luat 
sfîrșit.

Cum se va faee

---------- ©-----------

vremea prielnică, pe 
unul din cele mai 
frumoase locuri din 
Dîlja se vor începe 
lucrările de construc
ții a noii școli de 
4 ani.

A. BAN 
pensioner

Notă : BLOCUL UITAT
...La peste 20 de kilometri de 

orașul Petroșani, în marginea co
munei Baru Mare din raionul Ha
țeg, se înalță stinghei un bloc cu 
două etaje și 12 apartamente. Este 
blocul muncitorilor de ia „Cerami
ca" Baru Mare, bloc pe -.are tre
buia să-i primească în folosință 
încă hi 30 decembrie 1963 Dar... ■ 

...Cu un an în urmă, construc
torii șantierului Petroșani au pri
mit sarcină din partea T.R.C, Deva 
să ridice un bloc de locuințe la 
Baru Mare Avînd proiecte, devi
ze și bani, constructorii petroșă- 
neni au trecut la organizarea șan
tierului respectiv : au fost aduse 
materiale, utilaje, muncitori Și 
lucrările au început. Cu repezi
ciune s-au înăltat zidurile, s-a pu- 
acoperișul și s-a trecut la finisările 
interioare si exterioare. Către sfîr- 
șitiil anului, situați^ se prezenta 
destul de bine: tot blocul era fi
nisat interior :. parchetul montat 
apartamentele zugrăvite. instala
țiile puse la punct, iar în exterior 
pereții tenculți.

-- Credeam că în curînd munci
torii noștri se vor putea muta în 
noile locuințe — spune cu amără
ciune tov. Torok Ștefan, inginer 
șef la „Ceramica" Baru Mare, Dar 
cit ne-am înșelat! Pe măsură ce 
fondurile se consumau, ritmul de 
lucru scădea și, deodată, construc
torii și-au retras complet efective
le. Așa că am rămas fără bloc!

Intr-adevăr, situația blocului de 
la Baru Mare este ciudată: com
plet finisat în interior el nu-i dat 
în folosință pentru că nu are apă, 
curent șl rețea de canalizare, lu
crări pe care fot constructorii tre
buia să le facă.

S-au scurs deja trei luni din a- 
cest an. Dar conducerea șantierului 
Petroșani nu a luat încă măsuri

pentru continuarea lucrărilor la a- 
cest bloc uitat. Aici, se poate săpa 
în continuare puțul de apă, re pot 
ridica stilpii pentru rețeaua eiec- 
tiică și se poate definitiva cana
lizarea. Prin adresa nr. 988 -989, 
conducerea fabricii a solicitat sfa
tului popular regional sprijinul 
pentru a determina pe constructori 
să termine blocul, dar piuă acum 
nici un rezultat : după un an de 
zile, din 19 martie 1963, de cînd 
a fost încheiat „protocolul" pentru 
construcția lucrării și s-a trimis 
adresa nr. 07492 pentru executarea 
ei, 12 apartamente încă nu sint 
terminate! Bună ispravă tovarăși 
constructori ai șantierului Petro
șani !

Această lucrare este și slab gos
podărită. Chiar in prezent în ju
rul blocului șe găsesc cea. 10 000 
bucăți cărămizi eficiente 5—7 to
ne piatră de mozaic, 10 tuburi de 
canalizare fîșii de beton tip ,.F5‘, 
4 bucăți șină, 105 . buc dulapi de 
diferite lungimi, o roabă meta
lică, 3 ciururi, două cirlige maca
ra pentru fîșii, două tuburi de 
fontă, două barăci de stufit goale, 
brățări de schelă etc. lăsate toate 
pradă intemperiilor iernii.

Blocul uitat din Baru Mare tre
buie dat cit mai curînd în folosin
ță. Muncitorii de aici așteaptă noile 
apartamente!

ȘT. МІНАІ
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La fieeare exploatare minieră — înaintări rapide!
(Urmare din pag. I-a)

cinilor de producție în perspecti
vă, izvorite din Directivele Con
gresului al Ш-lea al partidului. 
Astfel, la E.M. Lonea circuitul pu
țurilor de extracție de la orizon
tul 400, precum și galeria de le
gătură cu puțul de materiale Jiet 
de la același orizont, constituie 
lucrări cheie pentru concentrarea 
producției minei la incinta Lonea 
II, Aici, conducerea minei trebuie 
să organizeze neapărat cel puțin 
3 înaintări rapide (două la circuit 
și una la galeria spre Jiet). La E.M. 
Aninoasa, circuitele puțului sud 
de la orizontul IX și orizontul X 
Piscu, constituie, de asemenea, lu
crări importante, execuția cărora 
necesită organizarea de înaintări 
rapide.

Colectivului E.D.M.N. ii revin 
sarcini deosebite în acest an : pu
nerea în funcție a puțului sud A- 
ninoasa și darea în exploatare a 
minei Dîlja. De altfel, la săparea

puțului sud Aninoasa, care tre
buie să asigure extracția cărbu
nelui pentru preparația Coroești, 
trebuia de mult organizată o îna
intare rapidă. Din cauza mai mul
tor greutăți, acest lucru nu s-a 
realizat. De abia în ultimul timp 
se obțin viteze de peste 30 m. pe 
lună. Menționăm că această vite
ză este încă nesatisfăcătoare. Ți- 
nînd cont de urgența dării în func
ție a acestui puț, este necesar ca 
brigada tov. Bartha Dionisie, care 
execută această lucrare. împreună 
cu conducerea E.D.M.N., să ia toate 
măsurile pentru reeditarea succe
sului obținut în luna noiembrie 
1963 la puțul auxiliar nr. 1 Dîlja. 
astfel ca, în medie, viteza de a- 
vansare să nu scadă în următoa
rele luni sub 40 m. pe lună. De 
asemenea, conducerea E.D.M.N. 
trebuie să se orienteze pentru or
ganizarea de înaintări rapide la 
deschiderea orizontului 400 din pu
tui orb nr. 1, la galeria de coastă 
spre blocul VI precum și la tra

versarea principală din blocul I, 
orizontul 565. La mina Paroșeni 
Ia săparea galeriei direcționale 
vest — cota 625 se poate orga
niza, de asemenea, o înaintare ra
pidă.

Posibilități de organizare a îna
intării rapide există la toate minele 
din Valea Jiului. Sectorul de in
vestiții de la E.M. Vulcan a orga
nizat betonarea rapidă a unei ga
lerii. Dar sectorul are condiții 
bune de a organiza înaintări rapi
de și la galeria transversală și 
circuitul puțului orb nr. 4 de la 
orizontul 420 etc.

Șe pot organiza adevărate în
treceri în obținerea de avansări 
rapide. Este necesar însă ca or
ganele combinatului și ale exploa
tărilor, cu sprijinul comitetelor 
sindicatelor să pornească la o lar
gă acțiune de extindere a organi
zării înaintărilor rapide, care în 
scurt timp, trebuie să devină o 
metodă generală Ia săpare a lu
crărilor miniere de investiții.

Acțiune de muncă 
patriotică

Organizația de bază U.T.M. de 
la sectorul V al minei Aninoasa 
a organizat zilele trecute o acțiune 
de muncă patriotică la care au 
participat 30 de tineri.

Cu ocazia acestei acțiuni s-au 
efectuat 270 ore de muncă patrioti
că. S-au descărcat zece mașfni de 
blocuri prefabricate pentru arma
re în galerii, care apoi au fost în
cărcate în 27 vagoane. S-au încăr
cat, de asemenea, 20 vagonete «■ 
nisip, 23 vagonete cu pietriș și 
cu alte materiale necesare lucrări
lor pe care le execută sectorul 
V — investiții din cadrul E.M. Ani
noasa.

In această acțiune s-au eviden
țiat tinerii Kovacs Adalbert, Cîr- 
lan loan, Bereschi Benedec, Chiri- 
ță Vasile, Mîndrilă Petru, Andraș 
Mihai, Gheorghe Grigore, Soare 
loan.

IOAN TAT 
corespondent

О —

Comunistul Botjen Francisc este 
un meseriaș cu o înaltă calificare 
profesională. De fiecare dată lu
crările electrice ce i se încredin
țează spre a fi executate sînt de 
bună calitate.

IN CLIȘEU : Tovarășul Botjen 

Francisc din sectorul VIII al minei

Petrila înainte de a intra în mină.

S <te I 1fâf
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PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,30 Teatru la mi
croton pentru copii, 9,30 Valsuri, 
11,03 Pagini de mare popularitate 
din operete, 11,30 Din folclorul 
muzical al popoarelor, 12,00 Inter
pret! de muzică ușoară, 12,40 Arii 
din opere, 13,10 De toate pentru 
toți, 14,00 Melodii populare cerute 
de ascultători, 15,55 Opereta „Se
cretul lui Marco Polo" de Francis 
Lopez (montaj muzical-literarj, 
16,45 Transmisiune sportivă, 18,30 
Cărți care vă așteaptă, 19,30 Pro
gram de romanțe, 20,05 Teatru la 
microfon. Ciclul „Mari interpret 
romîni din trecut" : Ion Manoles- 
cu : „In amurg" de Gerhart Haupt
mann, 22,35 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 8,00 Clubul voioșiei, 
8,30 Sumarul presei centrale, 9,00 
Muzică din opere cerută de ascul
tători, 10,00 Muzică populară, 
10,33 Muzică ușoară interpretată 
de mici formații, 11,00 Transmi
siunea concertului orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu", 13,45 Muzică u- 
șoară interpretată de Margareta 
Pîslaru, 14,15 Cine știe, cîștigă, 
15,00 Muzică ușoară, 15,30 Soliști 
ai Teatrului de operă și balet al

martie
R.P.R., 16,30 Muzică populară ro- 
mînească și a minorităților națio
nale, 17,40 Muzică populară mexi
cană, 18,30 Muzică ușoară romî- 
nească, 19,05 Scene de petrecere 
din operete, 19,30 Muzică de dans, 

’ 20,00 Melodii populare romînești,
20,30 Vă invităm la dans, 21,30 
File de istorie literară: „Contem
porani cu... Don Quijotte de Cer
vantes, 21,45 Muzică de dans.

.■ * ■ ■ » ■ » >

22 martie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Magazin film,- REPUBLICA: Pri
vește înapoi cu mînie; PETRILA: 
Adorabile și mincinoase; LONEA 
— 7 NOIEMBRIE : Electra; MINE
RUL : Medicamentul care ucide; 
LIVEZEN1 : Un om trece prin zid; 
ANINOASA : Căpitanul lagunei al
bastre; VULCAN : Codin; CRIVI- 
DIA: Permisie pe țărm; PARO- 
SENI : Camelia; LUPENI: Veniți 
n îine; BÂRBĂTENI: Omul de lin
gă tine,- URICANI; Sub ploaie a- 
tornică.
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httilie la Stila la doilea 
paititipanților la sesiunea 

(. E. al F. S. I.
SOFIA 20 (Agerpres). •
Joi seara, Todor Jivkov, prim- 

secretar al C.C. ■ al P.C.B., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, a oferit o recepție 
în cinstea parțîcipanților la cea 
de-a 27-a sesiune a Comitetului 
Executiv al Federației Sindicale 
Mondiale.

La recepție au participat mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., membri âi Comitetului e- 
xecutiv al F.S.M., în frunte cu 
Renato Bitossi, președintele F.S.M., 
și Louis Saillant, secretar general 
al F.S.M.

In numele guvernului R. P. Bul
garia, Todor Jivkov a salutat pe 
membrii Comitetului Executiv al 
F.S.M. A răspuns Louis Saillant, 
secretar general al F.S.M.

-=©=-

Uganda a încetat exportul 
de mărfuri în R. S. A.

NAIROBI 20 (Agerpres).
Uganda a interzis exportul de 

mărfuri din această tară în Repu
blica Sud-Africană în semn de 
protest împotriva politicii de dis
criminare rasială practicată de gu
vernul Verwoerd. Decretul cu pri
vire la această măsură a fost sem
nat de către președintele Ugandei, 
Edward Mutesa II, și publicat în 
Buletinul oficial al Organizației 
serviciilor comune ale Africii ră
săritene din care fac parte Kenya, 
Uganda și Tanganica.

NEW YORK 20 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, Gontinuă consultările sale 
cu o serie de reprezentanți ai ță
rilor interesate în problema Cipru
lui. Agenția France Presse relatea
ză că joi după-amiază, U Thant a 
avut întrevederi cu reprezentantul 
Marii Britanii la O.N.U., Patrick 
Dean, cu însărcinatul cu afaceri 
al delegației irlandeze la O.N.U.. 
Tadlig Sullivan, și cu generalul 
McKeown, șeful statului major al 
armatei irlandeze.

La Nicosia, tratativele privind 
încheierea unui acord de încetare 
definitivă a focului în localitatea 
Ghaziveran au continuat în tot 
cursul zilei de joi și a nopții de 
19 spre 20 martie, între reprezen
tantul personal al secretarului ge-

Argenfina va explora £i exploata 
singură zăcămintele sale de fifei

BUENOS AIRES 20 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

Prensa Latina, guvernul argenti
nian a anunțat că se va ocupa sin
gur de explorarea și exploatarea 
zăcămintelor de țiței care aparți
neau companiilor străine. După 
cum se știe, în noiembrie anul tre- 

z cut guvernul Argentinei a anulat 
contractele cu companiile străine

------------- ©-------------

La Kuibîșev, o întreprindere automată 
pentru producerea supapelor

N.S. Hrușciov va vizita R.A.U.
MOSCOVA 20 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS. 

președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., Nikita Hrușciov, vă 
vizita in luna mai Republica Arabă 
Unită, la invitația președintelui 
R.A.U,, Gamal Abdel Nasser.

Data vizitei a fost stabilită în 
urma unui schimb de mesaje între 
președintele R.A.U. și șeful guver
nului sovietic. Nikita Hrușciov și-â 
exprimat satisfacția în legătură cu 
posibilitatea ce i-a fost oferită de 
a lua parte Ia festivitățile prilejuite 

-------------- ■ _______________

Evoluția evenimentelor 
din Cipru

din această ramură. Specialiștii ar
gentinieni au declarat că compa
nia petrolieră de stat dispune de 
toate mijloacele necesare pentru 
extracția țițeiului și asigurării de
pline a țării cu combustibil.

Presa argentiniană anunță că 
unele companii străine au părăsit 
deja zăcămintele exploatate de ele, 

de încheierea construcției primei 
părți a barajului de la Assuan și 
de acoperirea albiei Nilului.

La rindul său Gamal Abdel 
Năsset a arătat că el și poporul 
ftgpUblftdi Arabe Unite vor fi foarte 
btiCurOși că N. S. Hrușciov va a- 
sista la această ceremonie istorică 
și că se va întîlni cu unul din po
poarele (rațiunii arabe, care se 
■hîttdrSțtti de prietenia arabo-so- 
viStlcă și o consideră drept un e- 
xemplu constructiv In relațiile in
ternaționale.

neral al O.N.U. în Cipru, P. Spi
nelli, generalul brazilian Carlos 
Flores și generalul Carver, coman
dantul forțelor britanice aflate în 
Cipru, pe de o parte, și președin
tele Makarios și vicepreședintele 
Kuciuk pe de altă parte. Cores
pondentul din Nicosia al agenției 
France Presse, citind surse ofi
ciale ale observatorilor O.N.U. în 
Cipru, arată că joi seara, atît pre
ședintele Makarios cît și vicepre
ședintele Kuciuk au făcut cunos
cut ca regretă sincer evenimentele 
de la Ghaziveran, care s-au sol
dat din nou cu morți și răniți de 
ambele părți.

Intr-un mesaj adresat reprezen
tantului personal al secretarului 
genera] al O.N.U. în Cipru, P. Spi
nelli, vicepreședintele Kuciuk, re- 
ferindu-se Ia sarcina forței O.N.U. 
în Cipru a cerut ca aceasta să 
,.preia controlul asupra tuturor 
aerodromurilor și porturilor in
sulei".

Din Londra se anunță că gene
ralul locotenent P. S. Gyani își va 
relua funcția de comandant al for
ței O.N.U. în Cipru la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni.

- = © = _

Victimele atacurilor unităților 
armatei sud-vietnameze 

la frontiera cambodgiana 
PNOM PENH 20 (Agerpres).
In capitala Cambodgiei s-a fă

cut cunoscut că, ta urma atacului 
lansat joi dimineață de unități ale 
armatei sud-vietnameze asupra te
ritoriului cambodgian, au fost u- 
cise 16 persoane, iar 14 rănite. 
Printre victime se află femei și 
copii.

In preajma Conferinței 0. N. u. 
pentru comerț și dezvoltare

Speranțele vicepreședintelui Camerei de comerț 
din Londra

LONDRA 20 (Agerpres).
Vicepreședintele Camerei de co

merț din Londra, lordul Abbish, a 
declarat într-o convorbire cu co
respondentul agenției TASS, că. 
Conferința Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare va con
tribui la dezvoltarea comerțului 
mondial.

Referindu-se la caracterul repre
zentativ al acestei conferințe, lor
dul Abbish și-a exprimat speranța 
că la Geneva va avea loc un 
schimb util de păreri și vor fi dis
cutate problemele comerțului mon
dial și ale industrializării țărilor 
aflate în curs de dezvoltare. La 
conferință se vor Ciocni diferitele

Elaborarea unui nou cod pentru problemele 
comerfului internațional — sarcină a conferinței

ADDIS ABEBA 20 (Agerpres).
„Sarcina principală a Conferin

ței de la Geneva trebuie să fie e- 
laborarea și aprobarea unui nou 
cod pentru problemele comerțului 
internațional care trebuie să tină 
seama de realitatea situației exis
tente și de particularitățile proble
melor epocii noastre", a declarat

Prima zi de odihnă a membrilor 
expediției peruviene în junglă

IIMA.20 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul din Lima al agenției France 
Presse, cei 34 de membri ai expe
diției peruviene asediați în pădu
rea virgină de indieni au cunoscut 
joi prima zi de odihnă după , ce au 
trebuit să se apere timp de o săp- 
tămînă împotriva atacurilor indie
nilor înarmați eu arcuri și săgeți 
otrăvite. In prezent se fac planuri 
pentru evacuarea membrilor expe
diției și a coloanei militare sosită 
în ajutorul lor. La Lima urmează 
să sosească din Panama două e- 
licoptere americane care vor pleca 

concepții asupra acestei probleme, 
a continuat el, dar, pe cît se pare, 
va fi găsită o bază pentru realiza
rea unui acord.

Lordul Abbish și-,a exprimat pă
rerea că țările industriale nu tre
buie să se limiteze doar la impor
tul de materii prime din țările a- 
flate în curs de dezvoltare. Noi, 
a continuat el, trebuie să deschi
dem piețele noastre și pentru pro
dusele industriei prelucrătoare din 
aceste țări.

In încheierea convorbirii, el a 
subliniat însemnătatea unui comerț 
internațional larg și a arătat că a- 
cesta nu poate fi înlocuit pțin 
nici un fel de ajutor economic. - 

ministrul comerțului și industriei 
al Etiopiei, E. Makonnen.

Delegația etiopiana, a arătat 
Makonnen. nu are un punct de 
vedere deosebit asupra probleme
lor care vor fi rezolvate de con
ferință. „Țelurile noastre, a spus 
el, coincid cu telurile celorlalte 
state în curs de dezvoltare".

imediat spre zona unde se află 
expediția. Este posibil ca operațiile 
de evacuare să înceapă sîmbăta.

Potrivit agenției, în ciuda sosi
rii coloanei de ajutor, indienii ml 
s-au retras și continuă să supra
vegheze luminișul în care se află 
expediția din vîrful arborilor eare 
se găsesc la o distanță de numai 
200 de metri. Atacurile lor însă 
au încetat.

Avioane ale forțelor aeriene pe
ruviene au parașutat din nou ali
mente și arme celor asediați, dar 
s-au abținut să mitralieze pe in
dienii care înconjoară luminișul.

KUIBÎȘEV 20 (Agerpres).
La Kuibîșev se amenajează o în

treprindere automată pentru pro
ducția supapelor necesare motoa
relor de tractoare și automobile. 
La noua întreprindere au și fost 
instalate patru linii automate.

------------- ©

UN NOU ROBINSON
HAGA 20 (Ager

pres).
Agenția France 

Presse relatează că 
olandezul Anton van 
de Water, în vîrstă 
de 23 de ani, s-a îm
barcat joi la bordul 
unui avion plecând 
pentru o perioadă de 
6 luni în insula pus-

♦

tie Ave de Sotavento 
situată în Marea Ca
raibilor. Insula mă
soară 7 kilometri 
lungime și 1,5 km 
lățime. In interiorul 
ei se află un lac cu 
apă salmastră (puțin 
sărată). Tînărul olan
dez duce cu sine doi 
cîini și 20 de găini.

------------©----------

Romanele lui Cornelius Ryan
NEW YORK 20 (Agerpres).
Cornelius Ryan, autorul roma

nului „Ziua cea mai lungă", (cel 
mai bun „bestseller" — cartea cea 
mai mult vîndută — pe anul 1962) 
după care a fost turnat filmul cu 
același nume, a terminat cartea 
intitulată „Ultima bătălie" consa
crată ultimelor zile ale Germaniei 
hitleriste.

Pe aceste linii se realizează pre
lucrarea completă a supapelor, că- 
lirea lor termică, învelișul antico- 
roziv și ambalarea pieselor finite.

Automate speciale țin evidența 
pieselor, controlează calitatea lor.

In perioada cît va 
rămîne pe insulă el 
se va hrăni cu pă
sări și ouă de broas
că țestoasă. Noul Ro
binson va transmite, 
cu ajutorul unui post 
de radio-emisie, de 
trei ori pe săptă- 
mînă mesaje care vor 
fi captate la Caracas.

Pentru scrierea acestei cărți au
torul s-a documentat timp de trei 
ani, perioadă în care el a luat in
terviuri celor mai înalte persona
lități militare sovietice care au 
condus asaltul împotriva Berlinului.

Societatea de filme „Metro 
Goldwyn Mayer" a început turna
rea unui film bazat pe cartea lui 
Cornelius Ryan.

rânduri
BAGDAD. Președintele Iraku

lui, Aref, a plecat vineri într-o 
vizită oficială de 12 zile în Pa
kistan și India.

S-a anunțat că in timpul ab
senței lui Aref din Irak atribu
țiile președintelui vor fi asu
mate de primul ministru, Taher 
Yehia.

PULKOVO. Astronomul Boris 
Rubașov, de la Observatorul 
din Pulkovo a terminat lucrarea 
„Problemele activității solare", 
apreciată de specialiști drept o 
originală „enciclopedie solară". 
In lucrarea astronomului sovie
tic sint sintetizate rezultatele 
cercetărilor în domeniul activită
ții solare, efectuate de astrono
mii sovietici și de peste hotare.

TEL AVIV. La Tel Aviv con
tinuă greva generală a agenți- 
lor fiscali și funcționarilor va
mali din Izrael care cer majora
rea salariului și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă. Deși gu
vernul amenință să recurgă la 
„măsuri excepționale", inclusiv 
aplicarea „legilor excepționale", 
greviștii sint ferm hotărîți să 
continue lupta.

І In câteva ♦ ♦
♦ SALISBURY. Locuitorii cartie-
♦ relor africane ale Capitalei Rho- 
X desiei de sud, Salisbury, au luat
* hotărirea de a boicota școlile în
* semn de protest împotriva poli-
• ticii guvernului rasist în dome- 
« niul învățămintului. Ca măsură 
X de represalii, autoritățile au în-
♦ chis pentru 12 zile toate școlile 
ж din cartierele africane in care 
« învață peste 12 mii de copii. S-a
* anunțat că toți școlarii care nu
* se vor prezenta la cursuri în
♦ ziua redeschiderii școlilor vor fi 
« eliminați.♦
X LIMA. Medicul peruvian Jil-
♦ berto Morei a declarat reprezen-
♦ tanților presei că 20 la sută din
♦ copiii internați la spitalul cen- 
X trai de copii din Peru mor din
♦ cauza unor boli provocate de
♦ subalimentație. El a subliniat că 
« un mare număr din cei 300 000
♦ de copii tratați anual de medicii
♦ acestui spital suferă de subali-
♦ mentație.♦
• BONN. Un avion cu reacție
* „F-86“ al Bundeswehrului s-a♦
♦ prăbușit în apropiere de Flens-
♦ burg. Pilotul a reușit să se
♦ salveze.

MONTREAL. In zilele de 23* 
și 24 martie se va întruni la ♦ 
New York comitetul consultativ X 
al Asociației internaționale pen- J 
tru transporturi aeriene (IATA) ♦ 
pentru a studia problemele ri- ♦ 
dicate de zborurile supersonice. * 
Reuniunea are loc în cadrul pro- X 
gramului pregătitor al erei zbo- ♦ 
rarilor comerciale pe avioane ♦ 
supersonice, program stabilit de «. 
TATA încă in anul 1960. X♦

PARIS. Din inițiativa producă- * 
torilor și distribuitorilor de fii- ♦ 
me francezi, anul acesta se va * 
decerna Ia Festivalul de la J 
Cannes un nou premiu și anu- * 
me: „Tichetul de aur". Premiul.*♦ 
va fi acordat unui film francez • 
și unui film străin de lung * 
metraj. *

Pot candida pentru acest pre * 
miu realizări cinematografice ca- v 
re nu au fost încă proiectate. J

*
CANBERRA. 28 000 de fero- J 

viari din statul Victoria au de- * 
clarat o grevă de 24 de ore ce- • 
rind majorarea salariilor și im- ♦ 
bunătățirea condițiilor de muncă. •

O grevă de 24 de ore au in * 
ceput și 5 000 de lucrători de la * 
parcurile de autobuze din Syd- * 
ney și Newcastle. X

I • ♦
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