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înfăptuiri ale colectivului minei
Planul tehnic în viafă
Ca urmare a preocupării între

gului colectiv, la ' mina, Petrila 
prevederile din planul tehnic se 
realizează și se depășesc la ma
joritatea capitolelor. In lună tre
cută viteza de avansare în gale
rii a, fost realizată în proporție 
de; 107,8 la sută, iar viteza de 
înaintare din abatajele cameră 

în proporție de 101,8 la sută. Pro
ducția- extrasă din abataje cameră 
armate metalic a fost cu 682 tone 
de cărbune mai mar? decît se 
prevede în planul tehnic, iar 1 352 
metri.liniari de galerie s-au armat 
metalic, față de 650 de metri pla
nificați.- Consumul de lemn a scă
zut, față de planificat cu, 2,8 
Ш.С./1000 tone de cărbune extra
se. >Din inițiativa șefului serviciu
lui tehnic al minei, inginerul Fe
lea Mircea, pentru prevenirea um
flai.f vetrei, pe o distanță de 50 
de m-etri din galeria direcțională 
de la stratul 5, orizontul XIV
au fost' plantate ancore. La aceas
tă lucrare, acțiunea de plantare 
a ancorelor continuă și în aceas
tă lună.

Reducerea consumului 
de energie

Pa baza măsurilor luate în ul
tima vreme, printre care : îmbu
nătățirea factorului de putere, 
pornirea motoarelor de kt com- 
presoare în regim de compensa
tor, scoaterea transformatoarelor 
de stib sarcină în zilele de re
paus, ' întreținerea corespunzătoare 
a pompelor de evacuare a apelor, 
oprjrea în zilele de repaus a gru
pului convertizor de la puțul cen
tru? și reducerea pierderilor de 
a»a Л,Га rambleu prin menținerea 
tîi..-і proporții optime între piatra 
de rambleu și apă. s-a reușit ca 
atît în luna ianuarie cît și în lu
na februarie, consumul de energie 
electrică ai exploatării miniere 
Petrila să scadă. In luna februa
rie. de exemplu, consumul reali
zat a fost cu 2,3 kWb/tonă de 
cărbune extrasă mai mic decît a 
prevăzut planul. De asemenea, 
prin , efectuarea reparațiilor capi
tale și curente Ia compresoare, 
reducerea la minimum a pierde
rilor ;de aer s-a reușit ca în 
luna februarie, consumul de aer 
comprimat să fie cu 21 m.c. mai 
mic decît' era planificat.

5?/’

Folosind mașina 
de încărcat

Brigada condusă de minerul 
Kiss Moise de la sectorul III al 
minei Petrila este plasată Ia să
parea galeriei direcționale din 

Brigada condusă de Prelîpcianu Ștefan de la cariera Bănița, în lunile ianuarie și februarie, a de
pășit sarcinile de plan cu 566 tone, respectiv,, cu 510 tone calcar siderurgic.

IN CLIȘEU: Maistrul miner Vladislav Viorel. (în mijloc) discută cu membrii brigăzii înainte de în
ceperea lucrului.

culcușul stratului 3 de la orizon
tul XII A. Orizontul XII A este 
în pregătire urmînd ta în viitor 
să devină orizont de bază al sec
torului III. Galeria direcțională 
din culcușul stratului 3 este una 
din lucrările cheie ale sectorului. 
Pentru ușurarea muncii și mărirea 
vitezelor .‘de avansate. în urmă 
cu o lună, la, acest loc de'muncă 
a fost plasată o mașină de îh-, 
cărcat de tipul EPM-2. In prezent, 
un vagonet se încarcă cu steril — 
fără nici un efort din partee 
muncitorilor ' —: în 4—5 minute.
Totodată, .cu toate că mașina se 
află în perioada de experimen
tare, brigada a reușit ca în luna 
februarie să realizeze planul în 
proporție de 103,6 ]a sută. Bri
gada este deținătoare a titlului 
da brigadă fruntașă pe anul 19Ș3, 
iar in acest an i-a fost atribuit 
fanionul de brigadă evidențiată 'a- 
tît în luna ianuarie cît și în 
luna februarie.

--------  =r~„:

Comunistul Suta Gheorghe Ia masa de comandă a triajului C.F.R. 
Petroșani. ---------- o----------

Prin munca patriotică
La îndemnul mem

brilor de partid, per
sonalul tpedico-șani- 
lar de la spitalul u- 
nificat Lonea-Petrila 
a organizat în ultima 
vreme mai. multe ac
țiuni de muncă pa
triotică pentru recu

perarea unor mate
riale de construcții 
provenite din, demo
lări. Materialele re
cuperate vor fi folo
site la construirea 
unui garaj necesar 
pentru adăposțirea au- 
tosalvării. .
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în vizită prin eîteva 
întreprinderi

Zilele trecute, la inițiativa co
mitetului de partid al minei Lu
peni, un : numa.r ' de ■ 30- mineri, 
maiștri mineri, lăcătuși și electri
cieni, membri ai- unor birouri 'de 
organizații de bază P.M.R. ne la 
mină au vizitat întreprinderile Vis- 
coza Lupeni, termocentrala Paro- 
seni și noua preparație de la Co- 
roești. Intîmpinați cu bucurie și 
conduși - prin secții de specialiști, 
vizitatorii au avut posibilitatea sa 
cunoască procesul tehnologic din 
aceste întreprinderi, au discutat 
cu muncitorii despre metodele lor 
de muncă, s-au documentat asu
pra unor inițiative care pot fi a- 
plicate cu succes și la mina 
Lupeni.

Vizita efectuată a constituit șî 
un bun prilej de a: cunoaște con
cret unele aspecte ale activității 
organizațiilor de bază P.M.R.

A. MICA
corespondent

Continuing acțiu
nile de muncă patrio
tică, participănții S-au 
angajat să termine 
pînă la 1 Mai a. c. 
lucrările, de construi
re a garajului. . ,

T. MERCA 
corespondent

Membrii echipei de montori condusă de comunistul Pavicsics E- 
meric (în fotografie, în stingă) de la mina Dîlja, prin conștiinciozi
tatea și interesul de care dau dovadă în muncă reușess să execute 
montările la timp și de bună calitate.

---------- o----------
Pentru creșterea vitezelor de avansare în abataje

O inifiativă rodnică
ameni de cuvînt, așa pot fi

'‘”'z caracterizați minerii secto
rului III de Ia mina Vulcan. Și nu 
fără temei. Angajamentul de a de
păși plănui anual pe 1964 cu 2500 
tone de cărbune, de a realiza o 
productivitate cu 10 kg pe post mai 
mare decît sarcina prevăzută este 
socotită de întregul colectiv al sec
torului un cuvînt de onoare ce 
trebuie respectat întocmai. Cele 
peste 2500 tone de cărbune extra
se peste plan, productivitatea de 
2,343 tone pe post, cu peste 0,260 
tone pe post mai mare decît sarci
na prevăzută, vorbesc cu prisosin
ță despre răspunderea cu care pri
vesc oamenii din sector angaja
mentul asumat, despre munca lot 
entuziastă pentru înfăptuirea a- 
cestuia.

In- abataje — o rnunca vie, tre
pidantă. Totodată colectivul sec
torului desfășoară o activitate, neo
bosită pentru folosirea tuturor re
zervelor, pentru aplicarea noului.

IN lîENflE: Organizarea și calitatea
ier
tați 
în 

maj

forjării, avem de dimi- 
ce lucra. Ați văzut 

aproape o jumătate de 
stat cu mîinile in sin

| .Cere opt <fre de munca se 
1 miraseră ae mult. Aproape 
muncitorii plecaseră. Numai 

' biroul maistrului de ateder 
erau cițiva . muncitori: împreună 
cu maistrui, calculau rezultatele 
muncii ior din' ziua respectivă.

— Frumos rezultat — spuse 
lăcătușul Caritescu Gheorghe du
pă ce socotelile au fdst ter
minate. Dacă in fiecare zi vom 
obține aceeași depășire, adică 
5,4 la sută, la sfirșitul lunii vom 
putea spune și noi că intr-ade
văr am muncit cu spor.

— Putem face și mai mult da
că noi, 
neața 
bine că 
oră am 
din cauză că lucru’ nu era bine 
oiganizat — spuse loriarul Носа 
Avram. Știți la ce th-am gîndiț 
eu ? Dacă înainte de a pleca 
acasă am verifica cel puțin 2-3 
vagoane, atunci am ști ce tre
buie făcut a doua zi; Atunci trea
ba ar merge, fără întrerupere.

Ai drepta’e. ii răspunse mats. 
Irul Munteanu Aure!. La noi di
mineața se pierde mult .timp gu 
organizarea muncii. Dacă am 
face un program de cel , puțin 
două ore pentru a doua zi, am 
putea începe lucrul cu întreg e- 
feclivul de muncitori din 'pri
mele minute ale. zilei respective.

Zis și făcut. In mai puțin de 
minute, programul de , lucru 

făcut.
au plecat spre 

că au făcut un 

15
pentru a doua zi a lost
Apoi, cei patru 
case, mulțumiți 
început bun

A doua zi, la 
lui echipele de

S sudori, strungari și forjări, au 
) primit un. program concret de lu- 
’ cru de la începutu' schimbului, 

întregul colectiv, a muncit par-

începerea lucru- 
lăc-Upsi Umplati, 

Studii, căutări neobosite, inițiati
ve — iată una din căile folosite 
de colectivul sectorului III în sco
pul înfăptuirii angajamentului de 
întrecere. In sinul colectivului s-a 
născut de curînd hotărîrea de a 
înfăptui obiectivul- „două cîmpuri 
pe schimb și aripă de abataj". Pri
mul care a realizat acest obiectiv 
a fost secretarul de partid din see- 
tor Drob Gheorghe.

П espre inițiativa de a scoate 
două câmpuri pe schimb și 

aripă de abataj s-au mai purtat 
discuții în sector. Acum s-a pus 
însă chestiunea realizării acestor 
. iteze de avansare în abatajele din 
sector. Pînă la realizarea obiecti
vului propus s-a desfășurat o mun
că Încordată, pasionată. Locul de 
muncă pentru realizarea inițiativei

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

să afle ce depășire 
Cînd maistrul a apă- 
birouiui, toți au de- 
atenți. Acesta le-a

cu spor in acea zi. ba 
orelor de muncă, nici

că mai 
slitșitui 
un muncitor nu vroia să meargă 
acasă fără 
a obținut, 
rut in ușa 
venit mai 
spus că planul de producție a 
fost depășit cu 9,6 la sută.

— Nu vă grăbiți să plecați — 
insistă maistru,', mai am să vă 
comunic ceva. E adevărat că as
tăzi toți s-au străduit să mun
cească mai cu spor, însă calita
tea lucrărilor efectuate a cam 
sat de dorit. Eu de altfel 
atras atenția la cîțiva că 
crează așa cum trebuie 
vreau să-i amintesc. Insă, 
iară de aceștia mai sînt 
care nu au dat atenția cuvenită 
calității. Gîndiți-vă ce înseamnă 
defectarea in termenul de garan
ție a unui vagon reparat de noi.

..'.De la această discuție și pu
nerea in practică a celor discu
tate, au trecut cîfevă luni. Pla
nari de producție ai, atelierului de 
zonă C.F.R. -Petroșani, unde s-au 
petrecut cele de măi sus, este 

depășit. 
această 
la sută, 
a eres- 

lă- 
am 
lu
na 
a-

nu
Și
în
destui

>
î

£

i
creatoare 
a prins ;

? poarta
un grup
Inscripția

a muncitorilor de 
rădăcini dinei.

atelierului r[ . mai 
i de vagoane тера- 

„reparat in atelie- 
este o marcă de

iună de lună realizat și 
Numai in ultimul timp 
depășire se ridică .la 9.33 
iar productivitatea muncii
cut cu 11 la sută. Calitatea re
parațiilor a crescut , ii ea. astfel 
că nu s-a înregistrat, nici o de
fectare în termen de garanție a 
vagoanelor reparate aici. Inițiati
va I 
aici

Pe
ieșit 
rate.
rul Petroșani" 
garanție serioasă.

L CRI ȘAN 
corespondent
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Note și comentarii pe teme gospodărești

Un nou baiiscai 
sovietic

Tinerii constructori din Kalinin
grad au construit un aparat spe
cial destinat explorării submarine 
care prin forma sa, seamănă cu 
un mic avion de vînătoare. El cîn- 
tărește 1 840 kg, are o lungime 
de 4,40 metr), înălțimea de 1,31 
metri și gabaritul de 4,3 metri. A- 
paratul cuprinde o cabină de ob
servație, în care se află pîrghiile 
de comandă ale cîrmei, tabloul de 
comandă al proiectoarelor, un te
lefon, o instalație de împrospătare 
a aerului și alte aparate. Aparatul 
este remorcat de un vas de care 
este legat printr-un cablu de 1 000 
de metri. Observațiile se efectuia- 
ză prin patru deschizături.

-Q-- 
instalație реши Mtgiatltre 

la mail aflau
La Institutul de oceanografie al 

Academiei de Științe din U.R.S.S. 
s-a realizat o instalație pentru fo
tografiere sub apă la mari adîn- 
cimi.

Datorită mărimii cîmpului vi
zual al „fotoochiului" pot fi cu
prinse sectoare destul de mari ale 
fundului mării.

Expediția de pe nava „Piotr 
Lebedev1' a reușit cu ajutorul a- 
cestei instalații să «efectueze foto
grafii la adîncimi atingînd 5 830 
metri.

Semne de primăvară. 
---------------0---------------

C A L E I D
Tigru mîncat de urs

In taigaua siberiana s-a petre
cut un caz considerat extrem de 
rar : un urs brun a atacat un tigru 
pe care l-a omorît și l-a mîncat. 
Urșii bruni sînt cunoscuți în ge
neral ca animale blînde. Cînd însă 
în păduri hrana devine insuficien
tă, ei se transformă în animale 
fioroase, uneori atacînd chiar in
divizi de talie mai mică din aceas
tă specie pe care îi devorează.

Furnicile războinice
Coloanele de furnici care popu

lează junglele din America cen
trală își desfășoară „operațiile mi
litare" într-un mod exemplar, de
clară dr. C. Schneirla, de la Mu
zeul de istorie naturală din New 
Yolk. Aceste operațiuni sînt atît

PRIN ORAȘELE PATRIEI

C R AI о V A
Cu trei decenii în urmă scriito

rul V. Demetrius arăta: „Craiova 
este un oraș al milionarilor. El e- 
xistă și înfruntă vremurile ca o 
necesitate. Aici totul pare static".

Intr-adevăr orașul de pe malul 
sting al Jiului era reședința cîtor- 
va stăplni ai unor mari Întinderi 
de pămînt din Cărbunești și pînă 
la Dunăre. Exceptind pe cei avuți, 
locuitorii orașului își petreceau 
zilele în ocupații mărunte, iar o- 
draslele lor puteau fi întîlnite de 
rhici vînzînd ziare în București sau 
risipindu-se prin țară pentru a-și 
cîștiga plinea. Durerea lor a ră
sunat cu puternice vibrații pe li
rele lui Macedonski și Demetrescu. 
Astăzi, la uzinele „Electroputere" 
ia „7 Noiembrie", „la „Fabrica de 
zahăr", la „Morile unite", la fa
bricile din cadrul industriei ali
mentare, la foarte tînărul combi
nat chimic „pelerinii de ieri" și 
copiii lor sînt chemați să-și aducă 
aportul la înfrumusețarea propriei 
lor vieți. Orașul păstrează o serie 
de monumente istorice. Astfel: 
Statuia lui Al. I. Cuza străjuiește 
piața în care s-a jucat în anul 1859 
Hora Unirii, imortalizată de Amman, 
în Grădina botanică îngrijită de 
Institutul agronomic izvbrăște tot 
limpede ca cristalul apa din fîn- 
tîna haiducului Iancu Jianu: mu
zeul „Th. Amman", muzeul „Tra

O S C O P
de perfect organizate, încît, spune 
cercetătorul amintit, ele „ar putea 
fi trecute în programa de studiu 
a celor mai înalte academii mi
litare".

Puii de focă și-au găsit 
părinți

Pe litoralul comitatului Norfolk 
(Anglia), fluxul aduce numeroase 
foci împreună cu puii lor. Se în- 
tîmplă adesea ca în timpul reflu
xului puii să nu reușească să a- 
jungă în apele mării împreună eu 
părinții lor și rămin pe uscat. A- 
tunci oamenii le vin în ajutor. 
Cetățenii îi iau acasă, unde îl 
hrănesa eu un amestec de lapte, 
untură de pește și ficat. Cînd puii 
de focă cresc și po* să mănînce 
singuri li șe dă drumul în mare. 

ian Demetrescu" sînt puncte de 
atracție pentru vizitatorii orașului; 
In orașul Craiova se află „Parcul 
poporului", unul dintre cele mai 
mari parcuri naturale din tară, în 
care oamenii muncii se jecrează 
in zilele de vară. In mijlocul par
cului prin bararea cursului unui 
fir de apă s-a amenajat un Iad, pe 
a cărui suprafață, brăzdînd-o cu 
bărcile, în fiecare zi de vară, nu
meroși tineri întîrzie să admire 
amurgurile craiovene. In acest parc 
se mai păstrează zidurile unei mî- 
năstiri construită în secolul al 
XIX-Iea.

In orașul Craiova se construieș
te mereu. In putinele cartiere măr
ginașe necuprinse încă în iureșul 
construcțiilor, casele mici, ale că
ror zile sînt numărate, par niște 
resemnări pe lingă impunătoarele 
construcții ridicate în apropiere. 
In vestita „Vale a Vlăicii", unde 
după cum povestesc bătrînii era 
periculos să întîrzii noaptea din 
cauza pungașilor aciuiți acolo, da
că cineva ar veni acum, după o 
absentă de cițiva ani, n-ar mai re
găsi nici o urmă. Aici, ca și în 
alte cartiere, în locul străduțelor 
întortochiate au apărut străzi drep
te, cu blocuri și magazine bine a- 
provizionate. Deci „statica" orașu
lui a dispărut. A dispărut odată 
cu regimul care o genera.

In locul ei azi se poate vorbi
despre o dinamică a orașului: o 
continuă transformare. în care o- 
rașul își capătă treptat fata pe ca
re i-au visat-o generații de-a rîn- 
dul. față pentru care luptă cu tot 
elanul oeneratia de azi.

ION BUREȚEA
student

Record în materie de vîrstă
In satul Niia Barzavu (Azerbaid

jan) locuiește Shirali Muslimov, 
în vîrstă de 158 de ani. In ciuda 
vîrstei sale, bătrînul călărește, este 
viguros, energic și vioi.

Muslimov explica singur cum a 
ajuns la această vîrstă respecta
bilă : „Principalul este să depui o 
muncă fizică constantă". El a mun

URMELE TRECUTULUI
Meleagurile hunedorena, sălaș al 

atîtor relicve prețioase ale trecu
tului, deschid larg filele istoriei 
poporului nostru. O vatră stră
veche, un zid ruinat, un monument 
reprezintă, în parte, fiecare, o e- 
pocă, începînd cu Comuna primi 
tivă.

Peșterile de la Ohaba-Ponor, Ci- 
clovina, Nandru, Crăciunești, lo
cuite cu mii și mii de ani în ur
mă de om înfățișează cel mai bine 
paleoliticul din țara noastră. Așe
zările neolitice de pe Valea Nan- 
drului și de la Deva vorbesc des
pre epoca aramei și bronzului, 
despre apariția toporului de me
tal și a săbiei. Ruine romane evo
că antichitatea. Alte monumente 
grăiesc despre răscoalele țăranilor 
împotriva oprimării feudale. In a- 
propierea cetății Alba Iulie este 
așezat un obelisc de piatră, repre- 
zentînd pe Horia, Cloșca și Cri- 
șan în fruntea poporului.

Urmele acestea ale trecutului 
poporului slnt păstrate cu dra
goste. Spre a le menține valoarea 
istorică, ele sînt restaurate, Aceas
tă grijă deosebită se concretizează 
în numeroasele șantiere de recon
strucție și conservare a monu
mentelor istorice, care se întîl- 
nesc pe tot cuprinsul regiunii. Am 
vizitat cîteva din acestea. Con
structori, ingineri, arhitecti, artiști 
plastici, arheologi se străduiesc, 
migălind fiecare amănunt, să re
dea lucrărilor strălucirea de al
tădată.

Mai este
A venit primăvara Alungată de 

razele soarelui, zăpada și-a luat 
tălpășița tăminind doar pe înăl
țimea munților. Dezgolite de sub 
mantia zăpezii, grămezile de gunoi 
menajer și moioz de pe unele 
străzi din Petrila oferă privirilor 
tin aspect tare neplăcut. Criticați 
pentru „operativitatea" cu care 
transportă gunoiul menajer și mo
lozul, tovarășii de la I.C.O. și 
Irt.L. au luat măsuri de urgen
tare a curățirii străzilor. Camioa
nele transportă mereu cit e ziu
lica, iar străzile pe unde au tre
cut rămin curate spre marea 
mulțumire a locatarilor. Deci o 
notă bună și semn de autocri
tică la concret din partea tova
rășilor în cauză.

Mergînd pe
Maleia, zglobia apă de munte 

saltă din piatră în piatră gtăbln- 
du-se să ajungă sub ocrotirea 
fratelui ei mai mare — Jiul. In 
drumul ei trece prin Petroșani. 
E frumos orașul cu înnoirile ce 
au avut loc în anii noștri. Dar 
după ce intră în Petroșani, apa 
cristalină de munte îș| schimbă 
înfățișarea. Devine tulbure de nici 
n-o mai recunoști. Care-i cauza 
nu-i greu de ghicit. Locuitorii 
ce au case pe malul ei aruncă 
fie din comoditatea lor. fie din 
cea a specialiștilor de la Inspec
ția de stat pentru igienă și pro
tecția muncii și de la secția gos
podărie a statului popular, ori 

a celor de la I.C.O. a căror ma
șini de transportare a gunoiului 
nu trece ca lunile, toată murdăria 
în apă. Mai rău e în fata halelor. 
Aici qu lucrat sudorii Ig repararea 
frv-Merelor din depozitul halelor. 
Tot din comoditate ei au aruncat 
rezidurile rezultate din lucrările 
de reparafil în apă ori pe ma
lurile el, La acestea s-au adău
gat mormane întregi de zgură 
și alte murdării aruncate de ges
tionarii unităților comerciale de 
la hale. De nu credeți poftiți și 

cit Întreaga sa viață. N-a fumat nici
odată și nu a folosit băuturi spir
toase. Muslimov a mîncat tot
deauna la ore fixe, meniul său fi
ind alcătuit din produse lactate, 
zarzavaturi, fructe, carne. Numărul 
orelor rezervate somnului variau 
între 7 și 8.

btrăvechi urme romane
La Sarmisegetuza, fosta capitală 

a Daciei romane, sînt impresio
nante ruinele cetății întemeiate în 
anul 110. Lucrările de conservare 
făcute dau posibilitatea să se dis
tingă săli prevăzute cu sistem de 
încălzire centrală; forul, camera 
de tezaur, sanctuarul etc. Dintr-o 
impunătoare clădire a Sarmisege- 
tuzei au fost salvate ruinele unor 
ziduri înalte, de 2—3 m. Modernul 
beton-armat face bună tovărășie 
bătrînelor pietre antice, prelungin- 
du-Ie viata. Lucrări de conservare 
s-au efectuat si în amfiteatrul ro
man, unde se aduna odinioară 
populația pentru a asista la іоси- 
rile gladiatorilor si actorilor

Străvechiul Apulum al Daciei li
bere — Alba Iulia, — orașul de 
pe Valea Mureșului, păstrează și 
el. pînă astăzi, multe documente 
ale istoriei patriei noastre. Și aici, 
ziduri, clădiri sînt întreținute eu 
atentie, restaurate. Vizitatorul de 
astăzi al acestor locuri este că
lăuzit în primul rînd să vadă ce
tatea orașului, o construcție me
dievală cu bastioane. cu minu
nate porti în stil baroc și clădiri 
ridicate pentru nevoile militare 
ale acelor vremuri. Este un mo
nument unic de acest fel. Atrage 
atentia celula de deasupra porții 
principale a cetății, unde a fost 
închis Horia înainte de a fi tras 
pe roată. In catedrala romano-ca- 
țolică,. aflată pe platoul cetății, se

un necaz
Dar alături de bucuria pro

dusă de dispariția gunoiului a 
mai rămas un necaz. Gunoiul 
transportat este depozitat pe ma
lul Jiului (de ce aici ?) de o par
te și de alta a podului de lingă 
stadion, Mormane/e de gunoi de
nivelate par niște munți. Apoi 
vîntul ia în vîrtejul lui, hî'rtii și 
cenușă, pe care le poartă pe stră
zile din apropiere. Nu s-ar pu
tea oare nivela aceste mormane 
și găsi un alt loc de depozitare 
pentru ă nu se mai transforma în 
vîrtejuri de cenușă și hirtii ? Cu 
experiența care o au, sigur că 
cei in cauză vor găsi soluția și 
Înlătura și acest necaz al petrl- 
lenilor. Doar sînt gospodari ai 

orașului.

Valea Maleii
vedefi tovarăși de ia secția gos
podărie a statului popular și de 
lja I.S.l.P.M. Pentru remedierea 
acestor neajunsuri ar ii necesar 
ca mașinile I.C.O. ce transportă 
gunoiul să poftească mai des și 
pe străzile megieșe cu Maleic.

Doar și locuitorii din străzile 
respective plătesc transport; ■’ gU. 
naiului. De n-o tac să li se mai 
tragă o nouă porție de critică 
pînă cînd vor lua măsuri de 
transportare a gunoiului. N-ai fi 
rău să treacă, așa din cînd în 
cînd, și cei de ia I.S.l.P.M. pe la 
hale și să tragă un pic de amen
dă celor ce se fac vinovați de 
depozitarea gunoiului pe malul a- 
oei.

9. q.

Danftin de fier
• In Mozambic, un rechin mas

cul a stabilit un adevărat record 
mondial : fiind prins într-o plasă 
de pescuit specială; el a reușit să 
se elibereze tăind cu dinții, un 
cablu de sîrmă de otel cu d^jne- 
trul de 12 mtn.

• Colaboratorii Fondului științi
fic național din S.U.A. au sonsta- 
tat că unele moluște au, în adevă
rata accepție a cuvîntului. dinți 
de fier. Se știe că orificiul bucal 
al mai multor specii de moluște 
este prevăzut cu un fel de „râză
toare" formate din dinți mărunți. 
La unele specii de moluște, acești 
dinți sînt din magnetită.

păstrează sarcofagele lui Ioan de 
Hunedoara, al fiului și fratelui său.

In incinta cetătii se află unui 
dintre cele mai vechi și mai bo
gate muzee din Transilvania. Ѳ- 
biectele, mai mult de 20 000 la nu
măr. reflectă orînduirile comunei 
primitive și sclavagistă. în special 
antichitatea romană precum Si 
feudală.

O clădire situată in partea de 
nord a cetății atrage în mod deo
sebit atentia prin stilul ei arhitec
tonic. Aici se află vestita bibliotecă 
„Batthyaneum". Ea cuprinde 56 000 
de volume — cărți rare, manuscri
se și codexuri, incunabule. Cunos
cută și peste hotare, adeseori ea 
este vizitată de către oameni de 
știință străini, Intr-una din zile 
am întîlnit cîțiva savanți cehi. 
Studiau în bibliotecă cărți vechi, 
documente istorice unice.

Bibliotecarii mi-au arătat cîteva 
volume, unele unice în lume prin 
conținut sau frumusețea tipăriturii. 
Am văzut „Codex aureus" din tim
pul lui Carol Magnul. scris pe 
pergament cu litere de aur, înt e 
778—820 șj „Codex Burgundus" 
(Livre d'or). o lucrare a Renaște
rii, cu numeroase miniaturi. Cu 
emoție am cercetat scrieri ale 
clasicilor greci și romani; un flia- 
tionar de medicină, exemplar ur.ic 
in lume, al medicului lui Traian, 
unul dintre cei mai. de seamă me
dici ai antichității, in care se e- 
numeră o serie de specii de plante 
medicinale din Carpati. cu numele



Certărețul
Milea Bela este uri băiat pre

zentabil. Tînăr, de 24 de ani. lu
crează la sectorul 11 al minei 
Petrila ca lăcătuș. Băiat isteț 
cum este, Bela cunoaște precis 
cit salariu trebuie să primească, 
cită primă ar ii cazai să i se a- 
corde, cînd sâ intre in repaus, 
unde poate ii plasat la lucru și 
multe alte drepturi. De iapt este 
bine că ie cunoaște Rău este 
Insă că Milea al nostru nu prea 
cunoaște sau mar bine zis nu prea 
se achită de îndatoriri. Și pe lin
gă toate astea îi place să se și 
certe. Pentru un cuvînt sau o în
trebare ce i se adresează el are 
gata pregătite zece răspunsuri. 
Ba mai este și meșter In confec
ționarea de jalbe : că pe capul 
lui apasă o mie și una de greu
tăți și necazuri, că nu se poate 
odihni suficient acasă. Așa se face 
că nu rare ori, după ce vine ia 
șut, se culcă. Nișele de la ori
zontul XII se transioimă iu dor
mitor. Cînd l-a găsit maistrul 
dormind, lui Beta i-a sărit repede 
țandăra :

Da ce '< Fiecare om trebuie să 
doarmă. Mina nu pierde nu știu 
ce pentru că dorm eu o oră.

Fiind om tînăr, în puterea vîrs- 
tei, s-ar aștepta ca Milea să lu
creze acolo unde este mai greu, 
.-'ar ți-ai găsit-o 1 Milea tace toc
mai invers. Se trage unde-i liniș
tea mai mare. Astfel, a făcut 

ce a făcut pînă a reușit să fie 
plasat ia orizontul XII, orizont 
de cap. Gîndea că aici, insfîrșil, 
iși va atla tihna. Dar s-a Înșelat. 
In urmă cu cîteva zile maistrul 
i-a cerut să ajute .a transportul 
lemnului. Dar vai! Bela tocmai 
se așezase să mai picotească ni- 
țeius Așa că a răspuns urgent:

— Atunci am să a)ut la trans
portul lemnului cînd o să am 
greutatea de 85 de kg. E bine ?

Ca membru a! organizației 
U.T.M., nu se achită de sarcini : 
nu participă nici la adunările ge
nerale, nici Ia învâtămîntul politic 
și nici la munci patriotice nu-i 
vede nimeni. Pieieiă Bela să joa
ce cărți și să dea banii pe bău- 

ț
dură. A.ita i se pare mai intere
sant.

Tovarășii lui de muncă, ute- 
miștii 'din sector trăiesc însă cu 
credința că tinărui Miclea se va 
schimba. Are posibilități pentru 
aceasta. Cei din jur s'int gata să-l 
sprijine.

Depinde de tine, Milea Bela. 
Dacă vrei, poți deveni unui din 
tinerii apreciați ș, stimați pentru 
muncă și comportare.

IR. VETRO

lor geto-dac ; copia pe pergament 
a epistolelor lui Horațiu; lucrări 
ale umaniștilor italieni și germani; 
opere de știință și literatură; ma
nuscrise ale unor cursuri predate 
la colegiul din Kracovia și altele 

Oamenii de știință găsesc aici, 
de asemenea, cărți din secolele 
XIII—XVII de chimie, fizică, ma
tematică, geometrie, găografie-cos- 
mografie, astronomie, științele na
turii, arhitectură, filozofie, docu
mente referitoare la istoria țării 
noastre. De cîtva timp, clădirea 
bibliotecii, a cărei temelie a fost 
pusă în 1719, a devenit un ade
vărat șantier. Ea se restaurează. 
Se repară totodată și se aduc la 
forma inițială și vechiul observa
tor astronomic din incinta clădirii, 
prima instituție științifică de acest 
fel din tară.

/\lte monumente, 
alte șantiere

In apropiere de Hunedoara, un
de se află în plină desfășurare 
restaurarea castelului Corvmilor, 
nu departe de cetatea Devei, se 
află vestitul gorun de la Țebea, 
la umbra căruia Horia vorbea io
bagilor, indemnîndu-i la luptă pen
tru libertate. Imbătrînit de ani. 
lovit de vînturi și furtuni, falni
cul copac dăinuie peste veacuri. 
Scoarța i-a căzut. Dar specialiștii 
i-au înlocuit-o nu de mult cu alta 
artificială, pentru a împiedica pă
trunderea apei în trunchi și degra
darea iui; la ramuri și rădăcini s-a 
aplicat, in același scop un trata
ment special. Tot la Tebea au foș’

O inițiativă ro
(Urmare din pag. I-a)

a fost ales abatajul cameră nr. 9, 
dintr-un cîmp minier bogat, la ca
re dirijarea presiunii tavanului se 
execută prin prăbușire, deci se e- 
vită pierderea timpului pentru ram- 
bleiere, Alegerea s-a făcut și du
pă un alt considerent: aici lucrea
ză brigada comunistului Drob 
Gheorghe, un colectiv omogen, 
fruntaș în întrecere. După stabili
rea locului de muncă s-au luat 
măsuri pentru dotarea abatajului 
cu utilajele corespunzătoare: un 
nou transportor T.P.-l, încă 3 cio
cane de abataj, s-au luat măsuri 
pentru asigurarea aprovizionării 
ritmice a abatajului și a unei a- 
sistente tehnice competente la lo
cul de muncă.

A u urmat apoi trei zile de 
'' cronometrări. Tehnicieni cu 

experiență, tehnologul normator au 
urmărit zi de zi desfășurarea lu
crului în abataj, au măsurat oră 
cu oră. minut cu minut durata fie
cărei operații. Scopul — încadra
rea operațiunilor în două cicluri 
pe schimb — spre a se realiza o 
viteză de două cîmpuri pe aripă 
de abataj. Pe baza observațiilor 
s-au luat măsuri pe parcurs pentru 
eliminarea timpilor morți, pentru 
punerea în valoare a tuturor re
zervelor locului de muncă în ve
derea obținerii vitezei de avansa
re propuse — 12 metri pe zi. Ast

restaurate turnurile și mormîntul 
lui Avram lancu.

Si la Sebeș s-a deschis un com
plex de șantiere de restaurare Se 
reface biserica evanghelică, din 
secolul XIV, considerată Cel mai 
frumos monument de arhitectură 
în stil gotic din țara noastră, mu
zeul raional (casa Zapolya), in
cinta fortificată a orașului (secolul 
XlVj, Turnul studentului etc. La 
Densuș se repară cea mai veche 
biserică romînească datînd din 
sec. XIII, a cărei zidărie cuprinde 
fragmente de sculpturi romane; 
pictura ei interioară are o vechi
me de circa 700 de ani.

Un alt șantier de întinerire a 
monumentelor istorice am întîlnit 
în comuna Cîlnic. Aici se lucrează 
din 1962 la refacerea unei cetăti 
țărănești, care datează de la în
ceputul secolului al XIII-lea. Se 
consolidează ziduri, intrarea și tur
nurile de apărare. Cetatea are un 
trecut glorios. Ea constituia un 
mijloc de apărare al țăranilor îm
potriva urgiilor feudalismului.

★
Statul nostru alocă fonduri în

semnate pentru restaurarea și în
treținerea vestigiilor trecutului A- 
lături de specialiști, r umeroși oa
meni ai muncii participă la orote- 
jarea comorilor care le aparțin. 
Este în aceasta una din trăsătu
rile revoluției culturale din tara 
noastră, care educă masele largi 
ale poporului in direcția lărgirii 
continue a cunoștințelor

A. ZAHARIE.
corespondent Agerpres 

în regiunea Hunedoara 

fel, s-a cîștigat timp prin îmbu
nătățirea aprovizionării cu mate
riale la dimensiunile necesare,'prin 
executarea la timp a operațiilor 
de pușcare. Cronometrările, stu
diile efectuate, precum și măsurile 
aplicate au dat roade. In abatajul 
nr. 9 s-au realizat două cicluri șl 
s-a atins astfel viteza de două 
cîmpuri pe schimb și aripă de a- 
bataj ! Scopul a fost deci atins. 
De acum se impuneau măsuri pen
tru permanentizarea acestui ritm 
de lucru, spre a deveni o metodă 
obișnuită de muncă, o cale sigură 
de sporire a producției și a pro
ductivității muncii. De aceea, pe 
baza cronometrărilor s-a întocmit 
o ciclogramă de lucru permanentă 
pentru abataj. Conform ciclogra- 
mei fiecare schimb e împărțit în 
două cicluri, iar operațiile au fost 
eșalonate spre a se încadra în 
timpul necesar prevăzut de nor
mele tehnice în vederea realizării 
a două cîmpuri pe schimb și a- 
ripă de abataj.

I ată strădaniile care s-au de- 
’ pus pînă la acea dimineață 

în care, la raportul șefilor de sec
toare, inginerul Stoica Petru a a- 
dus la cunoștința conducerii ex
ploatării că în abatajul cameră 
nr. 9 din sectorul III, în urma mă
surilor aplicate și a hotărî rii bri
găzii lui Drob Gheorghe se va 
realiza viteza de avansare de două 
cîmpuri pe schimb și aripă de 
abataj.

Printre brigăzile care con
tribuie la ridicarea noilor con
strucții de locuințe din car
tierul Livezeni-Petroșani se 
numără și cea de fierar-beto- 
niști condusă de Horvath Lu
dovic.

Iată o parte din membrii 
brigăzii, lucrînd la armarea 
unui planșeu de balcon la 
blocul F 2.

Pe urmele materialelor 
publicate

In legătură cu articolul intitu
lat „In sprijinul producției — ac
țiuni concrete, mobilizatoare" în 
care s-au analizat cauzele unor lip
suri în activitatea comitetului U.T.M. 
de la mina Lupeni, la redacție a 
sosit o scrisoare din partea tova
rășului Barna Constantin, • secreta
rul comitetului orășenesc U.T.M. 
Lupeni.

In scrisoarea sa tovarășul Barna 
arată că articolul amintit a fost 
analizat intr-o ședință a biroului 
comitetului orășenesc U.T.M. Lu
peni, în cadrul căreia au fost sta
bilite măsuri concrete pentru îm
bunătățirea activității desfășurate 
de comitetul U.T.M. al minei Lu
peni în sprijinul producției.

Membrilor comitetului orășenesc 
U.T.M. le-au fost repartizate sar
cini concrete privind sprijinirea 
operativă a comitetului U T.M. de 
la mină spre a desfășura o amplă 
muncă de mobilizare a tinerilor 
mineri la îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor de în
trecere luate de colectivul acestei 
exploatări.

dnieă
In dimineața aceea, brigada lui 

Drob Gheorghe a atacat parcă mai 
aprig stratul de cărbune. Firese. 
Avea doar orele, minutele limitate 
pentru fiecare operație. Perfora
rea, pgșcarea s-au executat la 
timp. Deci schimbul a pornit btție. 
Totuși în fața brigăzii s-a ivit un 
obstacol greu de trecut. Pușcarea 
a rupt într-o aripă doar o treime 
din front. In rest a rămas doar 
peretele ciuruit de perforatoare — 
o intercalate de ferosiderită — ва
ге s-a ivit ea o insulă de fier în 
stratul de cărbune. Totuși, elanul 
în muncă, tăria, pe care a dove
dit-© brigada în atîta rînduri în 
fața greutăților, au învins. Timp 
de cinci ore s-a luptat brigadierul 
și ortacii lui cu intercalata de 
stîncă dură. La a doua pușcare in
tercalata a fost lichidată. Rămî- 
nerea în urmă în privința vitezei 
de avansare a fost recuperată în 
cealaltă aripă unde s-a pușcat de 
trei ori în acel schimb. Deci, din 
primul schimb — 4 metri avansa
re, iar în prima zi brigada a îna
intat 13 metri, realizînd deci mai 
bine de două cîmpuri pe zi și ari
pă de abataj și o productivitate 
de 10 tone pe post.

ГЧира curățirea spițului și 
prăbușire, brigada a atacat 

un nou abataj. Au trecut de a- 
tunci două zile în care, așa cum 
scrie în „jurnalul de bord al a- 
batajului", un jurnal în care se 
trece zi de zi activitatea brigăzii, 
schimb cu schimb, minerii își a- 
ting obiectivul propus — realizea
ză avansări sporite —- două cîm
puri pe aripă. Și odată ce spo
resc realizările ortacilor lui Drob, 
ale rapidiștilor, cum li se spune 
lă mină în ultimul timp, crește și 
numărul brigăzilor -care le urmea
ză exemplul. Inițiativa este aplica
tă în încă două abataje cameră 
cu condiții asemănătoare, de că
tre brigăzile conduse de Gantz Ște
fan șl Șfitlic loan.
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LICITATE
№1 le legam iiilal minier Mi 
organizează în ziua de 23 aprilie 1964 

НИ Ш ПИТІИ ОЙНЕИ ийт MELOS PUSTIIRI:
— 1 post maistru construcții metalice
— 2 posturi maistru mecanic

Cererile de înscriere însoțite de celelalte acte se 
vor depune la secretariatul uzinei pînă la 10 aprilie 
1964. Actele ce trebuie depuse precum și celelalte condi
ții ce se cer concurenților sînt afișate la sediul uzinei.

Preparația cărbunelui Coroești
angajează imediat:

— 1 mecanic de locomotivă calificat, 
posedînd autorizație de circulație generală

— 2 șefi de manevră calificați
— 2 manevranți calificați.

Pentru angajare și orice alte relații, cei interesați 
se vor prezenta la sediul Preparației cărbunelui Coroești.

I.R.T.A. Hunedoara — Deva
— Autobaza Petroșani —

Recrutează candidafi pentru școala 
de șoferi profesioniști

Condițiile de înscriere la cursuri sînt ur
mătoarele :

Candid ații sâ fie absolvenți a 7 clase elementare, 
să aibă vîrsta între 17—25 ani, cu domiciliul stabil 
în raza orașului regional Petroșani.

Cei interesați se pot adresa pentru informații su
plimentare ta Autobaza l. R. T. A. Petroșani, str. 
Cărbunelui nr. 4. ti

I

O nouă edifie
Recent, la gazeta de perete 

„Cărbunele păeii" de la mina Pe
trila a apărut o nouă ediție. în
drumat îndeaproape de către co
mitetul de partid al minei, colec
tivul de redacție reușește Să abor
deze o tematică interesantă și ac
tuală. De apariția liecărei ediții se 
îngrijește unul din cei nouă mem
bri ai colectivului. w

Astfel, de ediția recent apărută 
s-a îngrijit tov. Dodica loan care 
a și scrie wn articol prilejuit de 
decernarea, la mina Petrila, a in
signelor și diplomelor de „Frun
taș în întrecerea socialistă pe a- 
nul 1963". Șeful sectorului ram
bleu, inginerul Panait loan, rela
tează într-un alt articol despre 
contribuția ce o aduce sectorul la 
realizările exploatării, felul cum se 
reduce timpul planificat pentru 
rambleiere. Inginerul Pătruică loan 
arată în articolul publicat felul 
cum sectorul de investiții a reușit 
să se situeze în rîndul sectoarelor 
fruntașe de la mina Petrila, fapt 
pentru care i s-a decernat diploma 
de sector fruntaș în întrecerea 
socialistă. Un alt articol analizea
ză felul cum se desfășoară învă- 
tămîntul politic la organizația de 
bază U.T.M. nr. 2 a minei. In ar
ticolul „Se impun sau nu măsuri ?“ 
maistrul Cristian Victor scrie des
pre greutățile ce le întîmpină în 
prezent sectorul II din cauza pre
siunilor mari, măsurile care au fost 
luate și sprijinul ce-1 solicită sec
torul din partea conducerii exploa
tării în ceea ce privește îndeosebi 
aprovizionarea cu armături de fier, 
material lemnos și vagonete goale.

De menționat că materialele sînt 
atrăgător prezentate într-o grafică 
îngrijită și toate sînt dactilogra
fiate. Noua ediția a gazetei de pe
rete, ca de altfel și cele preceden
te, atrage atenția cititorilor mai 
ales pentru că are un conținut con
cret și tratează probleme impor
tante. legate de activitatea de 
toate zilele a exploatării.

F. CRISTIAN



Cuvînfarea lui A. Novotny 
la Congresul Uniunii arhitecfilor 

din Cehoslovacia
PRAGA 27 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

C.T.K., luînd cuvîntul la cel de al 
II-lea Congres al Uniunii arhitec- 
ților din Cehoslovacia, A. Novotny, 
președintele R.S. Cehoslovace, a 
declarat că sprijinul acordat dez
voltării arhitecturii constituie „o 
parte integrantă a programului nos
tru, a politicii noastre".

Vorbitorul a arătat că în perioa
da de după anul 1945 a fost de
pusă o muncă uriașă de care po
porul cehoslovac are pe deplin 
dreptul să se mîndrească. Econo
mia națională a Cehoslovaciei, în 
care rolul principal 
tria. dispune de un 
voltat.

„In ultimii ani, a
în țara noastră s-a construit foarte 
mult, deși 
vadă că 
turnului 
deosebi 
o serie
am reușit să le rezolvăm întotdea
una". Președintele R.S. Cehoslova
ce a criticat construcțiile de lo
cuințe existente, care, de multe

ori, în ciuda solidității nu co
respund concepției modului de 
viață socialist din cauza monoto
niei și 
a spus 
tectura 
pentru
cate să realizăm construcțiile care 
corespund 
mondiale.

a nefinisării. Intenționăm, 
el, să creăm pentru arhi- 
noastră. toate condițiile 

Ca pe baza fondurilor alo-

dezvoltării arhitecturii

- = ©=-

adresată de NehruChemarea 
diferitelor grupări religioase 

ale țării
îl are indus- 
potential dez-

spus Novotny,

nu se poate să nu se 
creșterea rapidă a volu- 
construcțiilor capitale în- 
în ultimul timp a ridicat 
de probleme pe care nu

DELHI 27 (Agerpres).
Primul ministru al Indiei, Ne

hru, a luat cuvîntul joi seara Ia 
postul de radio Delhi. In cuvîn- 
tarea sa 
dian la 
prieteniei 
religioase 
la relațiile indo-pakistaneze și 
salutat apropiata întîlnire a i 
niștrilor afacerilor interne ai celor 
două țări care, potrivit spuselor 
lui, va avea „urmări favorabile" 
pentru relațiila indo-pakistaneze.

el a chemat poporul in- 
stabilirea „înț alegerii șl 
dintre diferitele grupări 
ale tării". El s-a referit 

i a 
mi-

Sub presiunea unor uriașe demonstrații

Adunarea Națională a Coreei de sud 
a suspendat negocierile de la Tokio

SEUL 27 (Agerpres).
Vineri dimineața, pe străzile 

Seulului, precum și in alte cîteva 
orașe important? ale Coreei de 
sud, 20 000 de studenți au ieșit 
din nou să demonstreze împotriva 
tratativelor ele ' la .Tokio pentru 
așa-zisa „normalizare" a relațiilor 
japono—siid-coreene. La Seul, 5 000 
de student! s-au îndreptat spre 
sediul Adunării Naționale, scan-

©

dînd lozinci prin care cereau în
cetarea negocierilor de la Tokio. 
Sub presiunea uriașelor demonstra
ții care au cuprins aproape în
treaga Goree de sud, Adunarea 
Națională a adoptat in unanimi
tate o moțiune privitoare la sus
pendarea negocierilor de la Tokio 
atît timp cît Japonia nu va res
pecta limitele apelor de pescuit 
sud-coreene.

In aceeași zi, președintele Pac 
Cijan Hi i-a ordonat lui Kim Chong 
Pil colaboratorul său apropiat să șe 
reîntoarcă urgent de la Tokio, 
unde fusese, trimis pentru a nego
cia cu oficialitățile japoneze.

Un raport al lui U Thant 
referitor la situația din Cipru

NEW YORK 27 (Agerpres).
Intr-un raport înaintat Consiliu

lui de Securitate în legătură cu 
situația din Cipru, secretarul ge 
neral al O.N.U. declară că forța 
O.N.U. care, începînd de vineri 
a intrai în stadiul operativ, tre
buie hă se bucure de colaborarea 
deplină a guvernului 
lor două comunități 
autorităților.

Secretarul general
nunță că l-a autorizat 
dantul forței O.N.U.. generalul in
dian Gyani, să stabilească contat 
tele pe care 
cesare pentru 
rea unităților 
nalînd că 
mai calmă,
că actuala ameliorare poate fi in
terpretată ca o indicație că cele

cipriot, a ce- 
a tuturorși

al O.N.U. a- 
pe corn an-

în
U

Ie va considera ne- 
a asigura funcționa- 
în subordine. Sem- 
Cipru situația este 
Thant arată : „Sper

două comunități intenționează ■ să 
dea dovadă de moderație, de co
operare cu O.N.U. în eforturile de 
restabilire 
normale de viață, ablinîndu-se 
ia orice acțiuni care 
urava situația".

Mediatorul O.N.U., 
după întrevederile 

va avea cu U Thant
- va sosi marți în Cipru.
Din Nicosia se anunță că în zorii 

zilei de vineri, forța O.N.U. — in 
cadrul căreia unităților canadiene 

,Ji s-au alăturat militari suedezi și 
iinlandezi — și-a preluat obligațiie 
de menținere a ordinei. Generalul 
englez Carver a anuntat că o par
te a trupelor de sub comanda sa 
au fost puse la dispoziția O.N.U., 
adăugind că 
turcești din Cipru vor fi înlocuite 
cu unități ale forței O.N.U.

cu O.N.U.
a păcii și a condițiilor 

de
ar putea a-

ч. Tuomioja, 
pe care le 

la New York-

unității? grecești și

©

In Senatul american
WASHINGTON 27 
Senatul american

50 voturi, contra 34 moțiunea ce
tind ca proiectul de lege privitor 
la drepturile civile să fie trimis 
în fata comitetului juridic al se
natului. Votul a intervenit după 15 
zile de dezbateri preliminare în 
cursul cărora senatorii sudiști au 
făcut tot posibilul pentru a-1 sa
bota. Votul este considerat ca o 
victorie pentru guvern, deoarece 
trimiterea proiectului în fața co
mitetului juridic

. natorii din sud 
nouă tărăgănare 
tnează deci ca
înceapă dezbaterile 
pra proiectului, care riscă însă 
să dureze luni de zile, deoarece su
diștii au anunțat că vor continua 
tactica „filibusterismului". ținînd 
unul după altul lungi discursuri, 
adesea fără legătură cu subjectul 
în discuție, doar pentru a amina 
la nesfîrșit dezbaterii? și punerea 
la vot a proiectului.

In cadru] unei conferințe de 
presă ținută la Washington, dr.

(Agerpres).
a respins cu

dominat tot de se
ar fi însemnat o 
a proiectului. Ur- 
lunaa viitoare să 

de fond asu- 
■ riscă

Martin Luther King, cunoscutul li
der al populației de culoare, a 
declarat că dacă senatorii sudiști 
nu vor. renunța la practica „fili- 

de cu- 
inacțivă și va re- 
energice 
sale.
va avea

vor. renunța la practica 
busterismului", populația 
ioare 
curge 
rarea

La
marș
statului Florida,
test împotriva încetinelii 
Congresul S.U.A. procedează 
examinarea și aprobarea proiectului 
de lege privitor la drepturile 
vile.

nu va sta
la acțiuni 
drepturilor 
28 marți?
spre Tallahassee, 

în semn

în apă-

loc un 
capitala 
de pro- 
cu care 

la

ci-

—«=©

GREVA MEDICILOR 
BELGIENI

BRUXELLES 27 (Agerpres), 
Joi noaptea, guvernul belgian

GORKI 27 (Agerpres).
La 

Gorki 
truită 
nave

Nava are aripi subacvatice și 
poate transporta 150 de călători. 
In locul motoarelor Diesel obiș
nuite, pe noua navă au fost insta
late motoare cu turbine cu gaze 
care deși ușoare sînt toarte pu
ternice. In îmbinare cu aruncătoa
rele de apă care înlocuiesc eticele, 
aceste motoare 
să dezvolte o 
pe oră.

In saloanele 
materiale plastice, 
late aparate automate 
diționarea aerului. Aparatura 
radio este completată cu o stație 
telefonică care permite efectuarea 
de convorbiri cu navele întîlnite 
în drum.

șantierul naval din 
de pe Volga a fost, 
una din cale mai 

fluviale din lume.
alipi

orașul
cons- 

rapide ♦

4

vor permite navei
viteză de 110 km

navei.
au

finisate cu 
fost insta- 

pentru con- 
de

O

încăierare în Camera 
Deputaților din Turcia

ANKARA 27 (Agerpres).
După cum anunță agenția U.P.I, 

joi, în Camera Deputaților din Tur
cia, s-а produs o adevărată încă
ierare între dsputațli Partidului re
publican al poporului (partid de 
guvernămînt) și deputății Partidu
lui dreptății (partid de opoziție).

In momentul cînd s-a trecut la 
votarea unei moțiuni guvernamen
tale menite a schimba sistemul de 
vot în Senatul turc, deputății ce
lor două tabere, insultîndu-s? re
ciproc, au început să arunce unii 
în alții cu servietele, . cărțile si 
alte obiecte. încăierarea a durat 
aproximativ 15 minute.

I
secretarul de stat Dean 

însoțit de un grup de ad- 
va pleca la Manila pen- 

participa la sesiunea con-

aflat in drum spre Olanda s-a 
oprit la Cairo unde, după cum 
a declarat la sosire va îtimînâ 
președintelui Nasser un mesaj 
personal al președintelui Indo
neziei Sukamo.

I

i
i

a 
hotărît organizarea urgentă de tra
tative cu reprezentanții medicilor 
belgieni, aflat; în grevă.

Greva a fost declarată după ce 
negocierile dintre reprezentanții gu
vernului și cei ai medicilor cu 
privire la intenția autorităților de 
a lua o serie da măsuri menite 
să schimbe actualul sistem sani
tar belgian au eșuat miercuri noap
tea. Medicii afirmă că noul sis
tem va fi atît în detrimentul pa- 
cienților '.ît și al lor.

Au reîncepui ciocnirile 
ia frontiera 

dintre Somalia și Etiopia
ADDIS ABEBA 27 (Agerpres).
In capitalele Etiopiei și Soma

liei s-a anunțat că la gianița din
tre cele două țări au reînceput 
joi ciocnirile militare. . . ■

Ciocnirile au raînceput în mo
mentul în care la tratativele care 
se desfășoară în prezent la Khar
tum între delegațiile celor două, 
țări în vederea reglementării con
flictului au (ost obținute anumite 
progrese. Guvernele Etiopiei și -So
maliei au publicat joi seara co
municate în care ÎȘ’. atribuie re
ciproc vina pentru reluarea osti
lităților.

★

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres).
împăratul Haile Selassie al Etio

piei a adresat mai multor șefi de 
state africane, inclusiv lui Ibrahim 
Abbond, președintele Sudanului, 
car? și^a oferit bunele oficii în 
soluționarea conflictului de fron
tieră dintre Etiopia și Somalia me
saje în care îi informează că^ .1 
timp ce la Khartum au loc tratati
ve între delegațiile celor două 
țări pentru a se ajunge la o So
luție, la frontieră au reînceput 
ciocniii militare violente. El acu
ză, trupele somaleze de a fi des
chis primele focul.

-=O—

Procesul criminalilor 
de la Auschwitz

FRANKFURT 27 (Agerpres).
In procesul criminalilor de la 

Auschwitz, martorul Kurt Posener 
a vorbit despre sinistrul comerț 
cu oameni practicat la acest la
găr al mortii. El a declarat că în 
schimbul unei cantități de pîslă 
albă pentru cizme de damă a cum
părat 16 deținuți de la acuzat \ 
Gerhard Neubert, fost SS-ist din 
serviciul sanitar al lagărului. De 
asemenea, martorul Posener a a- 
dus noi dovezi despre comporta
rea criminală a fostului coman
dant SS-ist Wilhem Boger, unul 
dintre acuzații princioali din proce
sul de la Frankfurt. Martorul a 
arătat că Boger poartă răspunde
rea asasinării a doi deținuți.

Procesul a fost întrerupt pînă la 
3 aprilie.

WASHINGTON. Departamen- 
> tul de Stat a anunțat că la 10 
! aprilie 
[ Rusk, 

juneți, 
tru. a
silfului ministerial al S.E.A.T.O.— 
Pactul Asiei de sud-est, care se 
ține între 13 și 15 aprilie. De la 
Manila Rusk va pleca la Taipe 
pentru consultări cu autoritățile 
ciankaișiste.

♦
♦ MOSCOVA. In urma vizitei
* oîiciale de 10 zile întreprinsă in 
î Suedia și Finlanda, Andrei Gro- 
f mîko, ministrul aiacerilor exter- 
1 ne al U.R.S.S., s-a reîntors Ia

27 martie lă Moscova. z

Ziarul „Wall 
citează date 

cărora de la 
război mondial

NEW YORK. 
Street Journal" 
statistice potrivit

î
*
**
♦
• cel de-al doilea
* numărul navelor comerciale ame

ricane s-a redus de la 5 000 
980. Statele Unite trecînd de 
primul loc in lume pe locul

f
«

e

la 
la
4.

23WASHINGTON. Intre 13 și 
aprilie, regele Hussein al Ior
daniei va întreprinde o vizită*

•
J oficială în Statele Unite. La Wa-
• shington el va avea întrevederi 
«cu președintele Lyndon Johnson 
! și cu secretarul de stat al S.U.A., 
jDean Rusk. Programul călătoriei
* sale prevede vizite la New 
t York, poligonul experimental de 
J la Cap Kennedy, Houston (Те-! 
■ xas), precum și în alte localități;

* CAIRO. Ministrul afacerilor
• externe al Indoneziei, Subandrio
♦-.............. .........................................................................

PEKIN. In dimineața zilei de 
27 martie, delegația Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist din Japonia condusă de S. 
Hakamada, membru în prezidiul 
și în secretariatul Comitetului 
Central, care a dus zilele trecute 
tratative cu o delegație a P.C. 
Chinez, a părăsit orașul Pekin | 
pentru a face o vizită de priete- j 
nie în R.P.D. Coreeană. După a- * 
ceaștă vizită, delegația 
poia in China.

se va îna- !
t
4

persoanele J 
din servi- ♦

ZANZIBAR. Toate 
de origină britanică 
ciile civile din Zanzibar va tre
bui să părăsească țara pînă la 
la 30 aprilie a.c., se spune intr-un 
comunicat al guvernului Zanzi-

4

♦

• 
barului. Comunicatul precizează 2 
că fac excepție ofițerii și meca- * 
nicii ocupați in ilota navală a • 
Zanzibărului, medicii și dentiștii, t 
care vor continua să iuncționeze ț 
în conîormitate cu prevederile î 
contractelor actuale. •

•
NEW YORK. Aviatoarea ame- • 

ricana Jerry Моск, care, singu- ! 
râ pe bordul unui avion de * 
rism efectuează in prezent 
conjurul lumii, a sosit vineri 
mineața pe aeroportul Santa 
cia din insulele Azore. După o 
scurtă escală Jerry Моск urmea
ză să plece spre Dakar.

tu- I 
in- •
di- *

I.u- «

I
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Г? ПАВП.1

29

sim-
8,00 

Tea-
„Fi-

martie
PROGRAMUL I. 7,10 Piese 

fonic? de compozitori romîni, 
Sumarul presei centrale. 8,30 
tru la microfon pentru copii : 
le din jurnalul de, călătorie al lui 
N. Prijevalski", scenariu radiofo
nie de Anca Livescu (partea I), 
9,30 Piese de estradă, 10,50 „In 
excursie" :— emisiune de cîntec? 
pionierești, 1.1,30 Muzică populară, 
12,00 
14,00 
loclii 
tori, 
cat fruntașilor de pe ogoare. 16,00 
Cintă orchestra de estradă a Ra- 
dioteleviziunii dirijată de Sile Di 
nicu, 16,45 Transmisiune sporti
vă, 18,00 Noutăți pentru iubitorii 
muzicii 
git o 
muzică 
Teatru 
mot pentru 
Shakespeare, 21,38 „Poftiți la daris" 
PROGRAMUL II. 7,35 „Ce frnmoasă- 
viața noastră" — progiam de cîntece 
cțin folclorul nou, 9,00 Mari cîntă- 
reti de operă, 10,00 Melodii popu
lare. 11,00 Transmisiunea concer
tului orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de stat ..George Enes- 
cu", 13,15 Cîntece si jocuri din

Interpreți de muzică ușoară. 
Din cele mai îndrăgite ffle- 
populare cerute de ascultă- 
15,20 Program muzical dedi-

16,45 Transmisiune
18,00 Noutăți pentru 

populare, 19,00 „Am îndră- 
melodie" — emisiune de 
ușoară romînească, 20,05 

la microfon :. „Mult zgo- 
nimic". de William

regiunile patriei, 14,05 Dansuri 
instrumentale, 14,15 La microfon : 
Satira și umorul, 15,30 Muzică u- 
șoară, 16,30 Din folclorul muzical 
a! popoarelor, 17,00 Noi înregis
trări de muzică ușoară. 17,40 In
terpret de frunte ai muzicii popu
lare : Ioana Radu, 19,05 Interpret! 
ei muzicii de operetă 19,30 Melo
dii de dragoste, 21,45 Muzică de 
dans.

- * Я ■ «
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29 martie
Noiembrie: 
Republica; 

Miracolul lu- 
1 Noiembrie: 
joi; Minerul;

LIVEZENI >

PETROȘANI, — 7 
Cascada diavolului ; 
Excrocii ; PETRILA : ' 
pilor; LONE A : — 
Sentința se va da 
La vîrsta dragostei : 
Codin ; ANINOASA : Luna de mie
re fără bărbat ; VULCAN : Strada 
mezinului; CRIVIDIACasa de la 
răscruce ,- PAROȘEN1 ! împotriva 
zeilor; LUPENI; O fi asta dra
goste ; BĂRBÂTENI : Mirajul ; U- 
RICANI : Misterul celor doi dofflni 
N.

Tiparul: I.PJL Subunitatea Petroșani 40 369


