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Comunistul Bîzu Nicolae este 
unul dintre cei mai vrednici maca- 
ragiști ai șantierului de construc
ții din Livezeni. Dragostea lui față 
de muncă, precizia cu care ridică 
la înălțimi materialele pentru noile 
blocuri i-au adus știma și aprecie
rea tovarășilor săi de muncă.

In clișeul de față, membrul de 
partid Bizu Nicolae se pregătește 
Й5 urce în cabina macaralei pentru 
a l începe o nouă zi de muncă.
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NOILE CONSTRUCȚII ALE DILJEI
Mina Dîlja, care în anul viitor 

va intra în rîndul exploatărilor 
miniere productive ale Văii Jiului, 
a devenit un adevărat complex de 
șantiere. In adîncuri ia tot mai ma
re amploare rețeaua de galerii, pu
țuri etc. necesare extragerii căr
bunelui. Iar la suprafață, o dată cu 
venirea primăverii, au prins viață 
noi și noi șantiere.

Prinde contur rețeaua 
căilor ferate normale
Intrarea în producție a minei 

Dîlja face necesară legarea aces
tei exploatări cu rețeaua de cale 

^fergtă normală. Efectuarea acestor 
lucrări se află în prezent pe primul La marginea incintei minei, ca-

Cartierul Livezeni se dezvoltă contitiuu. Anul acesta, alături de cele 1670 apartamente existente, se vor adăuga încă alte 700 apar
tamente — cvartalul V — aflate deja în plină construcție.

In fotografia de față se vede o imagine din cvartalul IV, predat în folosință anul trecut: tot așa vor arăta blocurile și în noul 
cvartal V, care se ridică acuma. " •

Succese ale colectivului 
minei Lonea

Ciihme peite plan
Ca urmare ,a muncii pline de 

însuflețire, în luna martie minerii 
loneni au extras peste sarcinile de 
plan 3907 tone de cărbune iar ran
damentul planificat, pe exploatare, 
a fost .<epășit cu 0,043 tone/post. 
In întrecerea dintre sectoare, pri
mul loc îl ocupă sectorul V care 
a trimis la ziuă cu 2039 tone căr
bune mai mult decît prevăd sarci
nile de plan. O activitate rodnică 
au desfășurat-o și sectoarele I, II 
și IV care aii depășit sarcinile de 
plan cu 932. 1684 și respectiv 1090 
tone de cărbune. La aceste reali
zări, un aport deosebit l-au adus 
brigăzile conduse de minerii Farcaș 
loan, Iacob Petru, Miclea Ioan III. 
Bîrluț Clement, Danciu Moise și 
Maxim Grigore.

Viteie îpeiitt de amsare
Prin buna organizare a muncii, 

aplicarea armăturii metalice cu 
stilpi G.ILH. și grinzi de funii, fo
losirea perforatoarelor rotative, a- 
provizionarea corespunzătoare ■ cu 
vagonete goale și material lem 
nos, la abatajul frontal nr. 802-803 
din stratul 3 de la sectorul II al 
minei Lonea se obțin lună de lună 
viteze sporite de avansare. In ul
timele două luni, viteza planificată 
a fost depășită cu 8 metri liniari. 
Frontaliștii de la abatajul nr. 802- 
803- reușesc să scoată ritmic două 
fîșii într-o zi de lucru și-Să trimită 
la ziuă 60—65 de vagonete de căr
bune pe schimb. Drept urmare în 

plan. Colectivul unui șantier C.F.R. 
execută concomitent atît rețeaua 
liniilor ferate normale, cît și po
dul de cale ferată de peste Jiu. 
Deși au început de curînd, lucrările 
se află într-un stadiu avansat. S-au 
escavat mii de metri cubi de pă- 
mînt, au fost întinse panourile de 
linii ferate prinse pe traverse, ca
re urmează să fie montate. Iar la 
podul de cale ferată, betonierele 
toarnă pilonii de susținere. Același 
șantier va construi și podul rutier 
peste Jiu.

îndiguirea albiei Jiului 
și alfe construcții
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luna februarie depășirea sarcinilor 
de plan a atins 406 tone de: cărbu
ne, iar în martie 400> de tone. Pen
tru strădania ce o depun în mun
că, alături de șeful brigăzii — mi
nerul Baciu Ioan, se evidențiază 
îndeosebi minerii JacOtă Traian 
Karâcsony Ioan, Bart Iosif și Ni- 
lescu Gheorghe. Pe baza realiză
rilor din anul trecut, brigăzii de 
frontaliști i-a fost acordată recent 
titlul și diploma de brigadă frun
tașă în întrecerea socialistă, iar în 
acest an, brigada continuă să se 
mențină în rîndul celor eviden
țiate.

haliți le tsrnsn
• Echipa de lăcătuși condusă de 

Ulici Vasile de la sectorul He in
vestiții al minei Lonea a executat 
în cursul lunii martie o lucrare 
importantă : montarea conductei 
necesară rambleierii abatajelor de 
la blocul III est și blocul IV din 
sectorul IV. Conducta a fost insta
lata în suitorul de aerăj ce leagă 
orizontul 615 cu suprafața, pe o 
distanță de 360 de metri. In acest 
fel se reușește pentru prima dată 
să se rambleieze abatajele din blo
cul III est și IV de la sectorul IV. 
Cu ocazia recepției efectuate la 
șfîrșitul lunii martie s-a constatat 
că lucrarea a fost executată în 
bune condițiuni de calitate și mai 
repede cu o zi decît termenul 
stabilit. Pentru această reușită me
rită laude tofi cei 12 componenți 
ai echipei.

re în partea dinspre oraș e limi
tată de albia Jiului, escavatorul 
mușcă adînc pămîntul, făcînd lo
cul necesar construcției unui zid 
puternic: se îndiguiește malul
drept al rîului. Construcția acestui 
dig va permite amenajarea incintei 
acestei noi mine, în vederea înce
perii unor noi și importante con
strucții. Astfel, în curînd va înce
pe construcția clădirii administra
tive, a băii, lămpăriei, casei de ca
zane, a magaziei de materiale. A- 
cestor lucrări, a căror execuție a 
fost încredințată I.C.M.M. li se a- 
daugă și turnul de apă industrială, 
a cărui fundație a și fost săpată.

І ♦

ț Moment solemn. Tovarășul Blaj Traian, președintele comitetu- f
: lui executiv al Sfatului popular al orașului Petroșani prinde in- * 
• signa de „Fruntaș în gospodărirea orașelor" pe pieptul tovarășu- * 
■ lui GreșkOvits Emeric, pentru succesele frumoase dobîndite ,în • 
; buna gospodărire și înfrumusețare a circumscripției din care face 
i parte. «
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MUNCA POLITICA —
mai strîns legată 
de îmbunătățirea calității cărbunelui

Minerilor de la Lupeni, li se ?e- 
re să trimită cocsarilor cărbune de 
bună calitate. Dacă la producție, 
rezultatele lor sînt promițătoare, 
mina depășindu-și sarcinile de plan 
la zi cu peste 900 tone cărbune 
cosificabil, în privința calității 
producției extrase rezultatele nu 
sînt satisfăcătoare.' Potrivit norme
lor stabilite, cărbunele cocsificabil 
de ia Lupeni trebuie să conțină 
cel mult' 33 'Ia Sută cenușă. Or, în 
luna: ianuarie cărbunele dat de la 
Lupeni a atfntittut 34 c la sulă, ce
nușă, iar în februarie procentul 
de cenușă depășește pe cel admis 
cu 2,4 la sută. In luna martie, 
cărbunele extras conține, de ase
menea, 35,1 la sută cenușă, cu 2,1 
la sută mai mult față de admis. 
Depășirea normei de cenușă prevă
zute a atras după sine penalizări 
care, cumulate, se ridică la peste 
630 000 lei,' ceea ce grevează a- 
supra angajamentului de a reduce 
continuu prețul de cost la pro
ducția brută.

Să vedem care sînt cauzele care 
fac ca minerii din Lupeni să dea 
cărbune de slabă calitate. In pri
mul rînd trebuie arătată insuficien
ta preocupare a cadrelor tehnicb- 
inginerești .. pentru îmbunătățirea 
calității producției. О I parte din 
cadrele tehnice justifică slaba 
preocupare pentru calitate invocînd 
pe de o parte greutățile generate 
de condițiile de zăcămînt iar'pe 
de altă parte lipsa de scîndu.ră 
pentru podirea corectă a abataje
lor. Este drept că lipsa de mate
rial pentru podit îngreunează ac
tivitatea pentru extragerea unei 
producții de calitate. Aceasta nu 

înseamnă că nu se poate face mai 
mult în privința calității, în dome
niul mobilizării muncitorilor ,1a ale
gerea manuală a șistului în abataje. 
La banda care duce cărbunele de 
la culbutor spre preparație, dese
ori se pot vedea blocuri de piatră 
în greutate de pînă la 50 kg., blo
curi caire puteau fi alese chiar în 
abataj.

Faptul că în luna ianuarie mina 
Lupeni a avut rebutate 1 454 tone 
de cărbune pentru conținutul mare 
de cenușă trebuia să alarmeze în
tregul colectiv, începînd de la con- 
ducerea exploatării și pînă jos la 
fiecare sector, brigadă’ în parte. 
Din păcate nu s-au luat măsuri e- 
ficiente pentru îndreptarea lucru
rilor. Dimpotrivă, în loc să se îm
bunătățească situația în domeniul 
calității producției, în luna februa
rie, mina a fost mai aspru pena
lizată. Ea a avut rebutate 2j812 
tone cărbune, aproape dublu față 
de ianuarie. In martie colectivul 
minei a fost penalizat cu alte 2 313 
tone de cărbune pentru șist.

Acest lucru dovedește că la mi
na Lupeni nu s-a făcut totul pen
tru ca problema calității cărbune
lui să constituie o preocupare de 
masă, obiectivul principal al între
cerii socialiste. Munca politică de 
masă nu a fost destul de temeinic 
axată pe calitatea, producței. Deși 
comitetul de partid a analizat în 
decembrie calitatea producției, nu 
s-a urmărit cu destul simț de răs
pundere felul în care conducerea 
tehnico-administrativă a exploatării, 
conducerile sectoarelor se strădu
iesc să traducă în viață hotărîrile 
adoptate în această privință. Deși 
în prima lună a anului indicatorul 
de calitate nu a fost realizat, nici 
una din organizațiile de bază de 
Ia mina Lupeni ■ nu au analizat 
problema calității producției, cu 
toate că' era absolut necesar. Acest 
lucru nu. s-a făcut nici în luna 
februarie (cu excepția organizați
ilor de bază din sectorul I В și 
III) cînd ■ lucrurile au stat cu mult 
mefi- rău.

Slaba calitate a cărbunelui se 
datorește și faptului că trfunca po
litică de la om la om se desfă
șoară nesatisfăcător. Cei 1 200 de 
agitatori din sectoarele minei nu 
au fost îndrumați de •; birourile 
organizațiilor de bază să organi
zeze convorbiri să țină mereu vie 
atenția brigăzilor și . a fiecărui 
miner asupra calității producției. 
In organizațiile de bază din sec
toarele I В (secretar- tov. Koos La- 
disloii). III (secretar iov. Nan TYa- 
ian' V sud (secretar tov. Sălcea- 
nu Petru) si altele, instruirea agi
tatorilor se face numai la zile mari, 
iar activul fără do partîd nu es
te în destulă măsură atras la ac
tivitatea acestor organizații.

In majoritatea brigăzilor sînt a-

Z. $U$TAC

(Continuare în pag. 3-a)
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Perspectivele televiziunii

I O A
Consoltație tehnică.
—~----- © - -

Sauanții sovietici 
despre cauzele 

încălzirii pămîntului
Ahalizlnd cauzele Încălzirii cli

matului Pămîntului, geofizicienii 
sovietici au ajuns Ia concluzia Că 
acest lucru s-a produs in legătură, 
probabil, cu intensificarea activită
ții solare și saturarea necontenită 
a atmosferei cu acidul carbonic, 
emanat de Întreprinderile indus
triale. Q încălzire s-a produs și In 
Nordul îndepărtat. In tundră, care 
ocupă întinderi imense în nordul 
U.R.S.S., au apărut în ultimii 50 de 
ani 40 de specii de păsări și ani
male, care trăiau înainte mult mai 
ÎS sud.

G

POD
DIRIJAT

RULANT 
PRIN RADIO

Care slnt perspectivele televi
ziunii în următorii 25 de ani î La 
această întrebare savanții din în
treaga lume dau răspunsuri simi
lare. Televizorul de buzunar, de 
aproximativ aceeași dimensiune ca 
un aparat de radio cu translatorii, 
a și fost pus in vfnzare. In viitor 
se va trece la un stadiu și mai a- 
vensat. Programele de televiziune 
nu vor mai fi urmărite pe ecranul 
aparatului de televiziune ci pe niște 
ecrane foafte subțiri, fluorescente, 
care vor putea fi atirnate pe perete. 
Un singur aparat de recepție va 
deservi mai multe ecrane așezate 
în încăperi diferite.
25 de ani vom 
leviziune în 
tridimensională 
fonic.

Amatorii de
dispoziție aparate de 
prevăzute cu dispozitiv 
gistrare care vot putea înregistra

In următorii 
avea aparate de te- 
culori, cu 
și sunet

filme vor
tehnică superioară 
Moscova a fost

imagine 
stereo-

La Școala 
„Bauman" din 
creat un pod rulant electromagne
tic dare funcționează fără mecanic, 
fiind dirijat prin radio. La coman
da operatorului, macaraua-robot ri
dică diferite greutăți cîntărind pî
nă la 10 tone, le transportă și le 
coboară la locul fixat.

Există sisteme de dirijare a fie
cărui mecanism în parte. Semnalele 
unei instalații portative de radio 
emise, de gabarit mic, slnt recep
ționate de un creier electronic 
care transmite comanda mecanicu
lui respectiv.

O"

100 de ani 
sau numai 25 ?

Anna Berggren și-a sărbătorit la 
29 februarie cea de-a 25-a aniver
sare a nașterii sale, deși a împlinit 
de fapt 100 de ani. Dezlegarea e- 
ftigtnei este simplă: dna Berggren 
«»a născut la 29 februarie 1864. 
Victimă a calendarului, ea nu a 
aVut parte decît de o aniversare 
la patru arii.

Profesor
Lipsa cadrelor didactice în Fran

ța obligă de multe ori pe direc
torii unor licee și altor școli să 
recurgă la mica publicitate a zia
relor pentru a completa locurile 
Vacante ale colectivelor de cate
dră. O întîmplate tragicomică s-a 
petrecut zilele trecute în legăturii 
cu această 
din nordul

La liceul 
Artois, cu

de pro- 
căroto 

la mica 
ziare, 

prezen-

situație într-un orășel 
Franței.
din orașul Bruay en 

peste 2 500 de elevi,
etau vacante 22 de posturi 
fesor pentru completarea 
direcția a dat un anunț 
publicitate a principalelor 
Printre alti candidați s-a
tat și un individ cu certificate 
In regulă (ulterior acestea s-au do
vedit a fi fost false) care a fost 
angajat ca profesor de istorie. Lec
țiile Iui însă erau cel puțin stra

nii. Intr-adevăr 
el preda elevilor 
că Revoluția din 
1789 nu a înce-

_ = ©=-

avea ]a 
televiziune 

de tnre-

și apoi reproduce scenele televi
zate, așa Gum un magnetofon repro
duce programele de radio.

Camerele de luat vederi voi a- 
junge la dimensiuni atît de mici 
îneît vor putea fi transportate de 
un jokeu în timpul unei curse, per- 
tnițînd astfel telespectatorilor să 
urmărească cursa văzută de pe 
spinarea calului. Cablurile coaxiale 
vor fi înlocuite cu raze Laser care 
vor transmite programele inter-țări. 
Transmisiile intercontinentale se 
vor realiza în continuare Cu aju
torul sateliților artificiali.

Previziunea cea mai îndrăznea
ță afirmă că tehnologia televiziu
nii nu se va opri la ecranul televi
ziunii ci că în viitor imaginile vor 
fi transmise direct centrului vizual 
din creier unde vor produce im
pulsuri vizuale normale. Se speră 
că prin această metodă și orbii vor 
fi în măsură să urmărească pro
gramele de televiziune.

---------------©---------------

DESCHID CÎND VREAU
De cînd cu primăvara, soarele 

apare tare devreme. La ora 7,30 
dimineața e înălțat mult pe bolta 
azurie. Cam tot pe această vreme 
merg spre casă și minerii din Uri- 
cani, care au fost în șutul de noap
te. Unii dintre ei se mai abat din 
cînd în cînd și pe la bufetul nr. 
40 din Sterminos. Servesc cîte o 
țuică să poată dormi mai bine. Așa 
au făcut și în ziuă de 27 martie. 
Potrivit orarului, bufetul 
chide la ora 7. Barmana 
se scoală însă odată cu
Sotffeltfî, SȘă că nu deschide bufe
tul mai 
tate, ori

— De

cînd vreau, e bine? 
să spunem barmanei 
de loc. La drept ver

— Deschid
Noi ținem 

că nu-i bine 
bind nu-i bine nici că-i murdărie
in local, nici că la bar se perindă 
persoane ce n-au nimic comun tu 
bufetul. Să sperăm că după critica 
aceasta se vor lua măsuri ca toate 
să fie bune.

se des- 
Cloti nu 
răsăritul

Ѳ
D. C.

repede de șapte și juffiă- 
opt fără un sfert.

ce nu respectați orarul de 
deschidere tovarășă ? i-ati 
indignați pe bună dreptate 
mineri.

Petroșani ar 
instalării unui 

cvartalul de

„originar

spus
ClțIVa

dari
ei la... 15 august;

- ...Oficiul P.T.®.R.< 
studia posibilitatea 
telefon ințeroraș în 
locuințe Viscoza-Lupeni, fie îa co
fetăria „Crinul", ori lă frizerie did 
cartier, ca astfel locuitorii acestei 
porțiuni a orașului să nu mai fie 
nevoiți să se deplaseze pînă la te
lefoane pentru o convorbire tele
fonică în Cadrul orașului.

Ș T I A T
Mimetismul sau imitarea naturii 

înconjurătoare din motive de apă
rare atinge la insecte adevărate 
culmi ale perfecțiunii. Astfel, capul 
insectei Mahtua Religiosa (Călugă
rița) se confundă cii frunza pe cârc 
stă. Greierul din America de Sud 
are două perechi de ochi, dintre 
care cei de deasupra sînf „falși", 
ochii adevărați fiind dedesubt. Es- 
tatomoza australiană nu este aco
perită cu frunze și nici nu are în 
loc de cap un dovlecel; acestea 
sînt părți ale corpului ei care au 
aceeași formă și culoare ca și plan
tele înconjurătoare.

Unele animale maritime recurg 
la mijloace dintre cele mai origi
nale pentru a se apăra de dușmani. 
Anelidele tubulare se ascund în- 
tr-un fel de tub blindat imediat ce 
simt pericolul, 
stă intr-un fei 
mîne plină cu
fluxului. O serie de viermi și de 
rime se ascund în

Crevetele de «tiISip 
de butelie care ră- 

apă Și--in timpul re-

pereții unor ga-

G

Arbori cu
un

lerii pe Care le sapă singuri, Mo
luscă Folada tși găsește adăpost în 
gropi și cu ajutorul unui sifon as
piră apa cu microorganismele ca
re li servesc drept hrană. De ase
menea ea aruncă jeturi 
fața dușmanilor care se 
deschiderea gropii.

de apă In 
apropie de

★

Kiwi — o pasăre de 
Noua Zeelandfi — care 
este vinată eu ajutorul reflectoa
relor ее o orbesc. Este o pasăre 
curioasă care are nările In vîrful 
ciocului ?i a cărei femelă depune 
un ou cîntărind 6 treime din greu
tatea el. Modul său de a-și găsi, 
hrana este din cele mai curioase. 
In fiecare zi, la crăpatul zorilor, 
Kiwi se pornește pe un dans fre
netic tivind
mintul să
viertnișorii
sînt prinși
tate de necrezut. In momentul .de 
față pasărea Kiwi este pe dalei de л ■ 
dispariție.

noapte din 
nu zboare,

drept scJp să făcă pâ- 
Vlbreze. In felul acesta 
din păttlînt ies afară și 
de pasăre cu o rapidi-

înălțime respectabilă

put la 14 iulie, cînd a fost 
mată Baitilia, 
că Ludovic al XVI-lea nu a fost' 
decapitat pe eșafod, ci a căzut de 
pe o schelă și și-a frînt gîtul. 
„Profesorul" de istorie se ameste
ca și în alte materii, afirmînd, de 
pildă, că petrolul este sîngele tur
cilor uciși în Templul din Ieru
salim, că Pămîntul se învîrteșl'e 
în jurul lunii, ș.â.m.d.

Intr-o bună zi — simțind că ce
va e în neregulă — „profesorul 
de istorie1' a dispărut. El a fost 
descoperit într-un alt oraș, Bet
hune, unde se angajase la liceul 
din localitate, de astădată ca „pro
fesor de științele naturii". Poliția 
l*a arestat pentru escrocherie. Scurt 
timp după aceea, în Urma unui 
consult medical profesorul 
internat într-un ospiciu...

...I.C.O. 
la fiecare 
instalate cutii pentru hîrtii pentru 
ca pasagerii, la coborîrea din auto
buz, să depună biletele de călă
torie.

Petroșani s-ar îngriji ca 
stație de autobuze să fie

PRUN
rămii

să vi- 
impli-

EuCaliptul este 
arbore cu caracteris 
tici foarte interesante. 
Pădurile de eucalipți 
par niște colonade 
ihiense : înălțimea ma
ximă pe câte o a- 
ting copacii este de 
155 de metri, între- 
cînd pînă și arborele 
Sequoia, care ajunge

doar pînă la 109 
tri. Pădurile de 
câlipți nu dau umbră, 
deoarece frunzele dis
puse paralel Se rotesc 
după soare, pentru ca 
razele acestuia să 
bată pe muchia frunzei.

Filozoful Unamuno 
susține că nu este

me-
eu-

nimic mai plăcut de
cît să citești într-o 
pădure de eucalipți. 
Aceasta se datorește 
faptului că ei 
proprietatea de a 
tenua zgomotele și 
a alunga insectele
ajutorul parfumului 
pe care ii emană.

au
â*
de
cu

oco

I

cu îneci 130 turiști nerclb- 
ca și mine să vadă iru- 
oraș portuar sovietic —

plecat din portul nostru

vigilent
■ In unele bănci 

din S.U.A. s-au 
instalat aparate 
fotografice, cu o- 
biective speciale, 
care înregistrează 
o imagine la fie
care 15 secunde. 
Dacă împotriva 
băncilor respec
tive se săvîrșește 
un atac cu mîna 
armată, răufăcă
torii, fotografiați 
fără voia lor, vor 
putea fi repede 
descoperi ți

Slnt unele amintiri care 
adine săpate în minte.

Doream nespus de mult 
zitez Odesa. Visul mi s-a
nit. lată-mă pe motonava Transil
vania 
datori 
moșul 
Odesa.

Am
Constanța. Luminile cazinoului au 
rămas undeva în urmă, pierdute fn 
bezna marină. Marea e supărată, 
mugește, se spune că in larg valu
rile ating Înălțimi pînă la 8 m. 
E o noapte neagră ca și numele 
mării. Am plecat. Sîntem în larg 
Doar farul din Constanța licăreș
te in depărtare parcă ar fi un li
curici. Motonava înaintează in bez
nă. După o noapte neagră, cu va
luri infuriate, către ziuă marea s-a 
liniștit, parcă obosita.

Dimineața vasul nostru se apro
pia de Odesa. Orașul apare ca o 
uriașă potcoavă avi nd nouă 
trărl. -Așteptam 
debarcării.

In port ne 
dragi, un grup 
tici.

Orașul minunat ne întimpfna cu 
zgomotele specifice marilor orașe 
Am urcat in autocarele care ne-au 
fost puse la dispoziție și am por
nit să admirăm orașul cu Străzi
le sale mari, itumoase sclipind de 
curățenie. Am vizitat instituții de

știință, facultăți, iăcașe de cultură 
și de artă. Nu se pot Îmbrăca în 
cuvinte admirațiile noastre pentru 
tot ce am văzut. Ce bine mi-a prins 
ca mai acum cifiva ani am urmai 
cursurile populare de limba rusă. 
Acum puteam să conversez cu 
prietenii noștri sovietici, în limba 
lor.

După-amiază am vizitat gara din 
Odesa. La un moment dat atu avut

Note turistice
CU alei 

coca tier!

soci orașul ne-a pri
st га juite de oleandtl, 
si chipăruși

hi- 
cu emoție clipa

așteptau prieteni 
de oameni sovie-

câ ne aflăm intr-un lăcaș 
Gata terestră din Odesa 
dintre cele mat frumoase 
lume. Construită In stil

impresia 
de artth 
este una 
gări din
semibatoc cu cupolele pictate, nu 
ștU ce să admiri in’li Construc
ția gării, curățenia ce domnește 
aici ojf ornamentele de arta.

Cetățeanul sovietic păstrează cu
rățenia orașului său. El пи-și a- 
prinde o țigara pi na nu ajunge 
in dreptul unei cupe-scrumleră 
pentru depozitarea chibritului stins 
și a mucului de țirjara Asemenea 
cupe-scrumiere se găsesc la anu
mite intervale pe trotuarele Ode- 
sel avind formă de lloare.

In renumitul pasaj a: Ode se i am 
intîinit numeroși vizitatori din ță
rile prietene și din toate colțuiî'e

Pe Ion* 
ascunse

lumii. Ne-ат cunoscut după ntipte- 
siile de admirație zugrăvite pe 
chipurile noastre, pentru frumosul 
ce ne intimpina la fiecare pas in 
orașul sovietic.

Ajungem în fața operei. Este 
matineu, cu „Frumoasa adormită". 
Tentația e prea mare. Intrăm. Sala 
operei e de o frumusețe rată, iar 

■ spectacolul feeric. La reîntoarcere 
coborim cele 193 scări, ca de mar
moră albă, cate duc pe malul mă
rii, Ziua a trecut pe nesimțite. Ur
mează ora blecăril de la Odesa 
spre Soci.

...Ajunși la
mit 
cu
dul ultramarih al mării 
printre cocoț ieri apar !ci-coio vile 
albe, sclipind în soare, sanatorii, 
rase de odihnă și de cultură. A* 
Itașl de pitorescul stațiunii, de 
clima du ce subtropical sute de 
mii de oameni ai muncii se pe
rindă fn această stațiune unde în 
flecare an se construiesc noi și 
noi sanatorii și case tie odihnă.

Am văzut doar două din frumoa
sele localități a'e Uniunii Sovie
tice dat ne-atn umplut inimile de 
un sentiment puternic de admira- 
tie fofă de tot ce am văzut in 
Odesa Și soci și ne-ат înapoiat 
in țară cu amintiri de neuitat.

ANA COrNEA 
Învățătoare
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Райте Mrnieie,
lntr-un cadru sărbătoresc, Ceior 

tt«i vrednici, și mai pricepeți 
muncitori ai unității LL.L. Patriia 
U s-au decetnat joi după aartaiă, 
în sala clubului sindicatelor, in-: 
sjgna de „Fruntaș în întrecerea 
socialistă pe anul 1983". La festi
vitate au participat toți muncito
rii și funcționarii unității.

De la masa prezidiului, biroul 
grupei sindicale a dat citire unul 
referat cere » constituit o trecere 
în revistă a succeselor dobîndite 
în anul trecut în întrecerea So
cialists de colectivul acestei uni
tăți. Anul trecut, muncitorii și func
ționarii de aici, mobilizați de or
ganizația de partid și-au îndeplinit 
Cu 10 zile înainte de Vreme plă
nui de producție și au reâlitat 
economii în valoare de 70 000 lei. 
Muncitorii unității I.I..L. au con
tribuit prin munca lor la înfrumu
sețarea orașului. S-au efectuat re
parații capitale la imobilele din 
străzile Minei, 11 Iunie. Victoriei, 
Alex. Sahia, Republicii și altele 
care au ZChimbat înfățișarea ora
șului.

—»(5»

Hui pillllti — nil ițite 
l№ta ft inhiiltlilm 

tallillll tlrlmlil
(Urmare din pag. l-a)

de nădejde, care fn repe
tate rînduri au dovedit că știu să- 
și îndeplinească cu cinste sarcini
le. Cit de utilă ar f! organizarea 
de convorbiri pe tema calității în 
brigăzile conduse de Petre Con
stantin, de frații Ghioancă, As- 
lău loan, din sectorul Ш, Ca
re, ce-i drept, dau cărbune 
mult, dar șl cu mult șist vizibil, 
îh luna februarie ■ brigada lui Pe
tre Constantin a avut rebutate 310 
tone de cărbune, iar Cele ale fra
ților Ghioancă 559 tone la un loc.

In vederea Îmbunătățirii calită
ții producției, este necesar ca co
mitetul de partid sfi purtă cit mai 

s «surind în aplicare foile volante pe 
care și le-a preconizat șl să ie 

^trimită brigăzilor de mineri indi- 
Jeîndu-le acestora să acorde aceeași 

grifă calității cărbunelui ca și 
cantității. Birourile organizațiilor
de bază trebuie să traseze sarcini 
concrete membrilor și candidaților 
de partid în privința îmbunătățirii 
calității producției, să urmărească 
felul cum se îndeplinesc aceste 
sarcini. Ѳ activitate mai susținută
In domeniul calității trebuie să 
desfășoare și grupele de partid, 
grupele sindicale, organizațiile de 
tineret.

O altă măsură, și cea mai im
portantă, care va duce la îmbună
tățirea calității cărbunelui este în
tărirea controlului. în acest sens 
se recomandă ca după pușcare 
maiștrii mineri, inginerii, să stea 
mal mult în abataje, la fronturile 
de lucru unde să supravegheze 
modul în care se alege șistul, să 
lămurească temeinic muncitorii a
supra necesității extragerii unei 
producții de calitate. Artificierii 
Să He îndrumați să puște separat 
sterilul din intercalați! ori de cîte 
ori este necesar. Inițiativa ..Nici 
un vagonet de cărbune rebutat 
pentru șist" să fie îmbrățișată de 
toarte brigăzile și în jurul acestei 
initiative să se desfășoare o sus
ținută muncă politică de masă. 
Prin intermediul agitației vizuale, 
prin articolele scrise la gazetele 
de perete, prin stația d<. rțidiofica- 
re, să fie popularizate brigăzile 
de mineri care aleg cu conștiin
ciozitate sistul, iar cei care tiu 
dau atenție acestui lucru să fie 
criticați,

FurnallștU au nevoie de cocs 
eu rezistență mare, luciu pe care 
eocsarîi se străduiesc să-l asigure. 
Bate însă nevoie ca din abatajele 
minei tu peni să plece spre pre- 
parătie un cărbune special pentru 
Cocs tai uri cOhtinul redus de ce- 
tilisfl. ta tceWâ Br trebui să se 
flîhdessM Wți ЮѴМГШі de la taina 
La peni.

pentru prisnpwe
Pentru succesele obținute, la 

cadrul adunării grupei sindicale, 
16 muncitori ai unității au primit 
insigna de fruntaș In întrecerea 
socialistă. Printre aceștia se numă
ră zidarul Șef de brigadă Szuhari 
Iuliu, dulgherul șef de brigadă 
Schuller Frideric, zugravul șef de 
brigadă Moldovan Qheorghe șt alți 
muncitori din brigăzile lor. Totodată 
brigăzile conduse «le tov. Luță 
I.adislau și Tudorovici loan au fost 
declarate fruntașe în întrecerea 
socialistă pe anul 1983 și au pri
mit diploma de brigadă fruntașă. 
Pentru conducerea competentă a 
unității, tovarășului Chioreanu Ia- 
cob, șeful unității i s-a decernat 
insigna de fruntaș în întrecerea 
socialistă.

După cum au subliniat mai multi 
vorbitori printre care muncitorii 
Tamaș Vasile, Ciocîrlă Stan, Șchio- 
pu Constantin, Moldoven Gheor- 
ghe, Schuller Frfedrlc. Tudorovici 
Ioan, și alții, întregul colectiv al 
sectorului este hotărit ca în cins
tea celei de a XX-a aniversări a 
eliberării patriei noastre să obți
nă succese și mai frumoase în mun
că. Cu prilejul festivității de joi 
după amiază, colectivul unității 
l.L.L s-a angajat' să îndeplinească 
planul de producție pe anul 1964 
Cu 12 zHe rrtai devreme.

.....................

Vînzătorul Ghițoaica Gheorghe de la magazinul O.L.F. nr. 44 din 
cartierul Ltvezeni. in primul trimestru al anului, acest magazin și-a în
deplinit planul în proporție de 113 la sută.

——Q... ... ..

Trafic maxim, întreținere zero
Mina Dilja, situată pe malul 

drept al Jiului, e legată de orașul 
Petroșani de o singură arteră de 
circulație. Strada aceasta e străbă
tută zilnic de zeci, sute de cami
oane care duc spre mină lemn, 
bolțari, utilaje, balast, și multe alte 
materiale necesare construcției noii 
mine. In plus, pe această stradă se 
află distribuția de cărbuni, gara
jele LR.T.A. care implică un intens 
transport auto. Unui asemenea tra
fic auto, numai' o arteră bine în
treținută îi poate face față. Reali
tatea este însă că această stradă

Seară literară
De curînd, în sala de festivități 

a grupului școlar minier din ora
șul Petroșani a avut loc o seară 
literară consacrată comemorării a 
75 de ani de la nașterea marelui 
poet romîn Mihail Eminescu.

Cu acest prilej tovarășa profe
soară Viorica Părăianti a ținut o 
expunere îh legătură cu viața și 
opera lui Mihail Eminescu —- lu
ceafărul poeziei romînești. La rân
dul lor elevii scolii profesionale

----- ---------O.

Cărți pentru capii
Dinu L., Lenkisch St.. Teatrul 

de păpuși. (Colecția „Mâini înde
mânatice"). Editura tineretului, 116 
pagini — 3,75 lei.

Marin iancu Nicoiae, După ne
gură, soare... povestiri. Editura ti
neretului, 246 pagini — 5,25 lei.

Nagy Istvăn, Spre tabăra din 
pădure roman. In românește de

Realizări 
toți indicii

In" fața ceferiștilor din codrul 
R.CM.-ului Petroșani stau în acest 
an sarcini sporite. Pentru a putea 
face fața acestora, conducerea 
R.C.M.-UlUi a luat o serie de mă
suri menite să contribuie la mări
rea capacității de transport a sec
țiilor de circulație și a stațiilor. 
Astfel, s-a dispus ca Vagoanele 
goale din seria KUASF care merg 
goale la Lupeni să fie oprite în 
stația Vulcan și să se încarce în 
drum. Prin această metodă s-a a- 
juns lă o mai bună folosire a par
cului de vagoane. De asemenea, 
s-a introdus remorcarea tuturor 
trenurilor de marfă ce circuli în
tre Lupeni—Petroșani cu dublă 
tracțiune. S-a evitat astfel forma
rea de trenuri suplimentare pe a- 
ceastă secție, în vederea aducerii 
la timp a vagoanelor provenite 
din descărcări. In stația Bănită 
continui să crească producția de 
calcar metalurgic. Pentru ca încăr
carea calcarului să se facă ie timp 
s-au luat măsuri de a se dirije la 
această stație numai vagoane de 
mare capacitate — KUASF, iar pen
tru manevrarea vagoanelor la în
cărcare s-a prevăzut ca două lo
comotive să stea uri timp mai în- 

nu este deloc întreținută. Mai ales 
în apropierea podului de peste Jiu, 
două făgoșuri adinei, săpate de 
roți, fac ca mașinile să circule cu 
mare greutate, iar cînd plouă, no
roaiele foc circulația aproape im
posibilă.

Nu puține neplăceri crează a- 
ceastă stare de lucruri cetățenilor 
care locuiesc dincolo de Jiu și sînt 
nevoiti să circule pe această 
stradă.

Secția de gospodărie a sfatului 
popular trebuie să analizeze situa
ția acestei artere de Circulație șl 
să ia măsuri.

au recitat versuri din opera poe
tului, iar corul comun al școlii co
merciale și aî grupului școlar mi
nier a interpretat cântece, pe ver
surile marelui poet.

La această seară literară au par
ticipat un număr de peste 100 de 
elevi ai școlii profesionale, ai șco
lii comerciale și ai scolii de maiștri 
mineri din localitate.

C. IOAN 
corespondent

Mihail SeVastos și Szâșz Jânos, E- 
ditura tineretului, 464 pagini — 
iQ,70 lei

Otlone Clelia, Eftimiu V., Un an 
întreg, ed. П-a. Editura tineretu
lui, 20 pagini — 4 lei.

Theodorescu Cicerone, Jâtszoter. 
(Versuri. In limba maghiară). Edi
tura tineretului, 72 pagini — 9 lei. 

frumoase 
de transport 
deiungat In Banița. Aceasta din 
cauză că nu se putea face față în
cărcărilor cu cele trei trenuri lo
cale, cari circulă ia intervale prea 
mari de timp.

Pentru încărcarea mărfurilor și 
în special a buștenilor în stația 
Baxu Mare S-a dispus a se opri In 
stația Pui vagoanele ITD necesare, 
iar cu o locomotivă dublă, care 
are o perioadă liberă, acestea sînt 
duse de la Pui la Bani Mare. In 
acest fel vagoanele nu mal sint 
aduse pină la Petroșani și de alei 
iar înapoi la Baru Mare cum se 
făcea pînă nu de mult și, totoda
tă, ele ajung mai devreme Ia în
cărcare.

Prin asigurarea stațiilor Cu va
goane goale pentru încărcarea 
mărfurilor prezentate la transport 
s-a ajuns Ca de la începutul anu
lui și pînă în prezent să se încarce 
și să se expedieze 123 473 tone 
mărfuri peste plan.

Ѳ atenție deosebită este acor
dată și celorlalți indicatori de 
plan. Pentru folosirea rațională a 
parcului de locomotive au fost 
scoase din programul minimal tre
nurile 2511/2890 pe distanța Petro
șani-—Simerie și retur. 8-a făcut 
prin aceașta o economie de o lo
comotivă din turnus ți de o dublă 
de Pui. Pentru expedierea vagoa
nelor din direcția Petroșani spre 
Simeria, în colaborare cu mecani
cii de locomotive, s-a hotărât ca 
toate trenurile să fie formate cu 
tonaj sporit. Din direcția Simeria 
vagoanele sînt aduse cu trenurile 
în circulație pînă la Subcetate, 
iar de aici se formează un tren 
suplimentar cu locomotivele duble 
de Pui, care au o perioadă de inac
tivitate in unele ore din zi. Prin 
compunerea trenurilor cu tonaje 
sporite pe toate secțiile s-a ajuns 
ca tonajul pe tren să crească în 
această perioadă cu 7 la sută. In 
centrul atenției este, de asemenea, 
folosirea judicioasă a locomotive
lor de dublă și multiplă tracțiune 
Datorită strânsei colaborări dintre 
operatorii ae ia mișcare și cei de 
la tracțiune, precum si întocmirii 
programului de circulație în func
ție de necesitățile exploatării, s-и 
ajuns ca locomotivele duble să fie 
mai rațional folosite.

O colaborare strinsă există între 
R C.M. și întreprinderile ce efec
tuează transporturi pe Colea ferată. 
Ajutorul reciproc dintre calea fe
rată și unitățile pe care le deser
vește ajută la realizarea unor in
diei de calitate superiori celor 
planificați.

I. CRIȘAN 
corespondent
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5 aprilie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei cenfrâle, 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii : „File din jur
nalul de călătorie al lui N. Prje- 
valski". Scenariu radiofonic de 
Anca Llvescu (partea a II-a), 9,30 
Piese de estradă, 10,00 Ciclul de 
emisiuni de inițiere muzicală: „20 
de ani de succese ale culturii mu
zicale romînești" — Muzica de 
cameră (A) : Miniaturile vocale și 
instrumentale, 10,45 Ansambluri ar
tistice școlare, 11,03 Pagini alese din 
operete, 11,31 Cîntece și jocuri 
populare, 12,00 Interpreți de mu
zică ușoară, 12,40 Uverturi la o- 
perele lui Mozart, 13,10 De toate 
pentru toți, 14,00 Melodii populare 
Cerute de ascultători, 16,00 Tan- 
gouri, 16,45 Transmisiune sportivă, 
18,00 Noi înregistrări de muzică 
populară, 18,30 Cărți care vă aș
teaptă, 19,00 „Am îndrăgit o me
lodie" — emisiune de muzică u- 
șoată romînească, 19,30 Program 
pentru iubitorii de romanțe, 20,05 
Teatru la microfon : „Strigoii" de 
Hehrik Ibsen, 21,40 Muzică ușoară. 
PROGRAMUL II. 8,00 Clubul voio
șiei, 8,30 Sumarul presei centrale, 
8,38 Estrada dimineții, 9,00 Pagini 
din opere le cererea ascultătorilor, 
10,00 Muzică populară, 10,33 Me
lodii de muzică ușoară. 11,00 Trans
misiunea concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat 
..George Enescu", 13,15 Din cele

„Schiorii*
Era în ultima zi de curs înain

tea vacantei de primSvari. ia 
pauze, grupuri de elevi se aduu&u 
și discutau despre ce o să facă și 
cum o să-și petreacă zilele de va
canță. Bucuria celor ctteva suite 
de elevi de la Școala generală de 
8 ani nr. 1 din Petroșani nu putea 
fi descrisă in cîteva cuvinte. To
tuși s-au găsit și ctțiva nemulțu
miți de programul stabilit și afișat 
cu acțiunile care urmau S3 aibă loc 
în perioada vacanței.

—* Tare am fi vrut să ochiem pu
țin, dar nimeni nu s-a îngrijit de 
acest lucru.

Aceste vorbe au ajuns însă la 
urechile profesoarei Pop Rozalia. 
Mare amatoare de schi, ac«Mta 
și-a zis:

— Ia să plec eu la munte cu 
„nemulțumiții" aceștia.

După puțin timp, prin toate Cla
sele trecu vestea:

■*— Cine este amator de schi să 
se prezinte la tovarășa profesoară 
Pop pentru a se înscrie la excursia 
ce va fi organizată. A doua ii un 
număr de 8 elevi din clasele a V*a, 
a VI-а și a VII-а urcau cărările ce 
duceau spre cabana Paring. Deși 
drumul a fost destul de greu, de 
îndată cri au poposit la cabană, au 
făcut încercarea pîrtiel. Cu toate 
că jos în oraș era primăvară, sus, 
la munte, era iarnă în toată re
gula.

Timp de o Săptămână s-a Simțit 
prezența celor 8 elevi la cabană. 
După oțele de schi, sub directa 
supraveghere a profesoarei, urma 
odihna bine meritată. Au fost or
ganizate excursii pînă la vîrful 
Paring și apoi pînă la poalele 
Cîrjei.

A fost foarte bine — au spus 
încercații schiori la plecare. Ne-am 
simțit ca într-o familie mai. mare. 
Petrecerea timpului împreună, in
tr-un mod cit mai plăcut a avut 
o mare influență și asupra Sănă
tății lor. Cînd au coborît erau cu 
toții bronzați de parcă făcuseră 
plajă la mare și plini de voie 
bună șl sănătate.

Elevii Cernăzean Ștefan din cla
sa a V-a, Crișan Radu, Gioancă 
Gheorghe și Hornak Iuliu distra 
VI-а și Suciu Lucian, Roman Adrian, 
Dănilă loan și Bodor Emeric din 
clasa a VII-а, abia așteaptă acum 
începerea cursurilor să povesteas
că colegilor, cît de frumos a fost 
la munte și cît de splendid Stră
lucește zăpada de pe Cîrja și Mân
dra în bătaia lunii, noaptea.

C. IONESCU 
corespondent

mai cunoscute melodii populare, 
13,45 Muzică ușoară interpretata 
de Constantin Drăghici, 14,25 „Săp
tămâna culturii maghiare1', 14,50 
Albumul vocilor celebre (moîitaj), 
15,30 Muzică ușoară, 16,30 „Drag 
mi-e cîntecul și jocul" — muzică 
populară, 17,25 Prelucrări corale de 
Dinu Stelian, 17,40 Interpreți ai
muzicii populare romînești: naistul 
Fănică Luca, 18,29 Muzică ușoară 
românească, 19,03 Din spectacolele 
Teatrului de stat de operetă, 19,30 
Muzică de dans, 20,00 Din folclo
rul muzical al popoarelor, 20,30 
Vă invităm la dans, 21,30 Emisiune 
literară. Calendar literar pe luna 
aprilie, 21,45 Muzică de dens

5 aprilie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Era noapte Ia Roma; REPUBLICA: 
Podul; LOX’EA — MINERUL: îm
părăția oglinzilor strlmbe,- PE- 
TR1LA : Mărul discordiei,• L1VE- 
ZENI: Omul merge după șbăre; 
ANINOASA; Colegii; VULCAN: 
Frații; CRIVIDIA : Soțul soției sale; 
BĂRBĂTENI Dă-i înainte fără fri
că; LUPENI; Nu-i loc pentru al 
treilea; URICaNI : Telefonista.
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Ședința festivă cu prilejul celei 
de a XIX-а aniversări 

a eliberării R. P. Ungare
Au

și N.
BUDAPESTA 3 (Agerpres). MTI 

transmite:
Vineri seara, cu prilejul celei 

de a XIX-а aniversări a eliberării 
Ungariei, la Opera de stat din Bu
dapesta a avut loc o ședință festi
vă. In prezidiul ședinței au luat 
loc, Istvan Dobi, președintele Con
siliului prezidențial al R. P. Unga
re, Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., șeful guvernului 
ungar, N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și membrii delegației de 
partid și guvernamentale sovietice.

Ședința festivă a fost deschisă 
de Istvan Dobi.

rostit cuvîntări Janos Kadar 
S. Hrușdov.

3 aprilie, din însărcinareaLa
Comitetului Central al P.C.U.S. și 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov a înmînat 
în Parlamentul ungar lui Janos 
Kadar Ordinul Lenin și medalia 
„Steaua de Aur" de 
nii Sovietice.

In aceeași zi, la 
avut loc ceremonia
coroane la Monumentul 
sovietici care au căzut în luptele 
pentru eliberarea Ungariei și 
Monumentul eroilor ungari care 
pierit în lupta pentru libertatea 
independenta poporului ungar.

Budapesta, a 
depunerii de 

ostașilor

Ia 
au
Și

©

(avinlările rostite de IIІШ ti Steienoo 
din Berkelej

ere în care omul are 
teroarea războiului și 
lele crescînde ce pot

acesta" — a spus el. 
omenirea a ajuns la 
cotitură Stevenson a 
„vechile pasiuni care

la ІІпіѵодШі
NEW YORK 3 (Agerpres).
Intr-o cuvîntare rostită joi seara 

la Universitatea din Berkeley (Ca
lifornia.) secretarul general al 
O.N.U., U Thant, făcînd o asemă
nare între Liga Națiunilor și Or
ganizația Națiunilor Unite, a sub
liniat că s-au înregistrat mari pro
grese în realizarea idealurilor ca
re, în 1919, au dus la înființarea 
l.igii. El a declarat că, începînd din 
1945, Carta O.N.U. a servit în re
petate rînduri la oprirea 
întîmpinarea războiului.

După U Thant a luat 
reprezentantul permanent
la Națiunile Unite, Adlai Steven
son. „Asistăm la începutul unei

sau pre-

cuvîntul
al S.U.A.

î N C
NICOSIA 3 (Agerpres).
Corespondentul din Nicosia al 

agenției France Presse, citind sur
se autorizate din capitala Ciprului, 
relatează că în urma refuzului gu
vernului Turciei de a-și retrage 
forțele sale armate în cazărmi, 
președintele Republicii Cipru, Ma
karios, studiază în momentul de 
față posibilitatea abrogării în mod 
unilateral a tratatului de garanție 
din 1960 prin care Grecia, Turcia 
și Marea Britanie sînt autorizate 
să mențină trupe în Cipru.

Președintele Makarios, arată
France Presse, consideră refuzul 
Turciei drept o violare a Tratatu
lui di.i 1960, potrivit căruia Gre
cia, Turcia și Anglia au obligația 
de a garanta integritatea terito
rială a Ciprului. Makarios a făcut 
deja cunoscută hotărîrea sa co
mandantului forței O.N U. în Cipru, 
generalul P. S. Gyani, căruia i a 
cerut sprijinul in vederea anulării 
tuturor privilegiilor de care se 
mai bucură în momentul de față 
contingentul turc în Cipru.

- = ©=_

Irakul condamnă bombardarea 
orașului yemenit Harib 

de către avioane engleze
BAGDAD 3 (Agerpres).
Ministerul Afacerilor Externe al 

Irakului a făcut cunoscut ambasa
dorului Marii Britanii la Bagdad că 
guvernul irakian condamnă bom
bardarea orașului yemenit Harib 
de către avioane engleze și că de 
acum poziția Irakului față de An
glia va depinde de atitudinea a- 
cestuia față de problemele țărilor 
arabe.

Guvernul Irakului, anunță agen
ția de presă irakiană, a dat dis
poziție reprezentantului său la 
O.N.U., să sprijine plîngerea Ye
menului în Consiliul de Secu
ritate.

de

Lucrările Conferinței 
pentru comerț și dezvoltare
GENEVA 3. Trimisul special Л- 

gerpres, N. Puicea, transmite:
In cadrul dezbaterii generale de 

vineri dimineața, Conferința Na
țiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare a ascultat cuvîntările 
șefilor delegațiilor Libiei, Mali. 
Yemen si R. P. Bulgaria.

După citirea mesajului
de președintele Camerunului, 
dat cuvîntul ministrului 
și economiei naționale 
Salem Al-Qadi, care a 
pe scurt problemele ce 
dezvoltării economice a

După delegatul Yemenului, 
nan Tarceci, a luat cuvîntul

adresat 
s-a 

finanțelor
al Libiei, 
prezentat 
se 

tării
pun 

sale.
Ad- 

Ivan

Budinov, ministrul comerțului ex
terior al R. P. Bulgaria. Arătînd 
că universalitatea și indivizibili
tatea comerțului mondial cer parti
ciparea tuturor statelor la lucră
rile conferinței el s-a referit apoi 
pe larg la stadiul actual de dez
voltare al economiei țării sale și 
la relațiile ei comerciale externe.

In ședința de după-amiază au 
mai luat cuvîntul : reprezentantul 
statului Sierra Leone, secretarul ge
neral al Organizației Europene 
pentru comerț și dezvoltare (OECD), 
reprezentanții statelor Niger, U- 
ganda, Togo și reprezentantul or
ganizației internaționale CISL.

PRAGA 3 (Agerpres).
După cum anunță CTK, mareșa

lul Abdalah As-Sallal, președintele 
Republicii Arabe Yemen, șî-a în
cheiat vizita în R. S. Cehoslovacă.

Ca urmare a convorbirilor pur
tate între reprezentanții celor două 
țări, președintele A. Novotny și 
mareșalul As-Sallal au semnat Tra
tatul de prietenie și colaborare în
tre Cehoslovacia și Yemen, precum 
și o declarație comună în legătură 
cu vizita lui As-Sallal în R. S. 
Cehoslovacă.

—

Cocteil oferit de tovarășul Gogu Rădulescu

Greva minerilor 
americani

GENEVA 
gerpres, N.

aprilie,

NEW YORK 3 (Agerpres).
La 3 aprilie au declarat grevă 

aproximativ 10 000 de mineri din 
statele Pennsylvania, Virginia de 
vest, Illinois, Kentucky și Indiana. 
Greviștii cer ca noile contracte de 
muncă să cuprindă revendicările 
lor privind îmbunătățirea 
țiilor de lucru.

(ului exterior, Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, V. Malinschi, Costin Mur- 
gescu, membri ai delegației R. P. 
Romîne precum și membrii su- 
pleanți.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă călduroasă, prietenească.

3. Trimisul special A- 
Puicea, transmite :

2 aprilie, șeful delegației 
Romîne la Conferința Națiu- 
Unite pentru comerț și dez-

La
R. P. 
nifor 
voltare de la Geneva, Gogu Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a oferit un cocteil 
în cinstea membrilor Biroului Con
ferinței.

Au participat Abdel Moneim Kai- 
suny, președintele Conferinței, Sir 
Patrick Reilly (Anglia), Pierre Fort- 
homme (Belgia), L. D. Wilgress 
(Canada), Jaroslav Kohout (Ceho
slovacia), Andre Philip (Franța), 
Kob Chiba (Japonia), Hersleb Vogt 
(Norvegia), dr. Witold Trampczyn- 
ski (Polonia), J. de Erice (Spania), 
Griffith Johnsonn (S.U.A), N. S. 
Patolicev,. (U.R.S.S.), vicepreședinți 
ai Conferinței, Georges Hakim (Li- 
tfăh), fățSdrtdriil conferinței,’ Sir 
Ronald V/aiker (Australia), T. Swa- 
minathan (India), Janez Stanovnik 
(Iugoslavia), președinți ai comite
telor conferinței. Au participat, de 
asemenea, vicepreședinți ai comi
tetelor conferinței, membri ai se- 

- cretâriatuluj conferinței și secretari 
ai celor cinci comisii, reprezentanți 
ai unor organizații specializate ale 
ON.U., ai C.A.E.R. și G.A.T.T., zia
riști. =

oroare 
de perico- 

generate 
Subliniind 
un punct 

declarat 
făceau ca 
unită au

fi
de 
că 
de 
că
Alianța Atlantică să fie 
început să piardă din forța lor" și 
a recunoscut că „Alianța se află 
în prezent într-o dezordine gravă". 
Pronunțîndu-se împotriva unei po
litici de izolare a S.U.A. pe plan 
international, vorbitorul a spus că 
..singura politică înțeleaptă a A- 
mericii este să continue căutarea 
cu răbdare a elementelor care u- 
riesc popoarele'1.

O

I P R U
HELSINKI 3 (Agerpres).
La Helsinki s-a anunțat că pri

mul grup de soldați și ofițeri fin
landezi care urmează să facă parte 
din forța O.N.U. din Cipru, vor 
pleca spre Nicosia la începutul 
săptămînii viitoare. Efectivul fin
landez pus la dispoziția acestei for
țe este de 707 soldați și ofițeri. 
Comanda contingentului finlandez 
a fost încredințată locot.-colonelu- 
lui Uolevi Kettinen.

. Din partea romînă au luat parte 
Victor Ionescu, ministrul comer-

I

In cîteva rînduri

Vene-

CARACAS. Un uriaș incendiu a 
izbucnit în dimineața zilei de 2 a- 
prilie în orașul Carupano din sta
tul Sucre, situat în sudul
zuelei. Un mare număr de maga
zine au fost cuprinse de 
Potrivit unor calcule preliminare, 
pagubele se evaluează la aproxi
mativ 250 000 dolari.

CAIRO. In Republica Arabă U- 
nită vor începe în curînd lucrările 
în vederea instalării unui reactor 
atomic pentru producția de ener
gie electrică. Reactorul, care va a- 
vea o putere de 150 megawați, va 
fi terminat în decurs de patru ani.

LEOPOLDVILLE. Comandantul ar
matei congoleze. Mobutu, va face 
o vizită în Anglia între 19 și 30 
aprilie. După cum transmite agen
ția ghaneză de informații, Mobutu 
va fi oaspetele mai multor unități 
militare engleze.

MANILA. Guvernul filipinez a 
trimis, la Kuala Lumpur, autorită
ților Federației Malayeze o copie 
a mesajului indonezian de accep
tare a propunerii de compromis 
îndreptate spre reluarea tratative-

flăcări.

cond •

proble-

econo-

lor de pace în legătură cu 
ma malayeză.

NEW YORK. Ministrul 
miei în guvernul R. F. Germane,
Kurt Schmucker a sosit la New 
York, într-o vizită oficială de zece 
zile. Ministrul vest-german a de
clarat la aeroport că va avea con
vorbiri cu oficialități americane 
privind în special probleme inter
naționale de interes general.

BAMAKO. Comisia de arbitraj 
alcătuită din reprezentanții a 7 sta
te africane pentru reglementare® 
conflictului de frontieră dintre A:j» 
geria și Maroc se va întruni la 27 
aprilie la Bamako.

DAMASC. Guvernul sirian a e- 
mis un decret de dizolvare a con
ducerii sindicatului învățătorilor. 
Decretul autorizează ministrul e- 
ducației să constituie o nouă con
ducere provizorie a acestui sindi
cat. De asemenea, autoritățile lo
cale au dreptul de a desființa con
ducerile actuale ale sindicatului 
din diverse localități, înlocuindu-le 
cu persoane care convin în mai 
mare măsură actualului regim 
baasist.

EVENIMENTELE DIN BRAZILIA
Desfășurarea evenimentelor din 

Brazilia a luat o întorsătură nefa
vorabilă forțelor democratice. Po
trivit ultimelor informații ale agen
țiilor de presă, cercurile de dreap
ta sprijinite de comandanții forțe
lor armate au reușit să răstoarne 
guvernul legal, să îndepărteze de 
la conducerea statului pe președin
tele Goulart și, într-o atmosferă 
de confuzie și încordare extremă, 
să impună ca președinte interimar 
al Braziliei pe Raniero Mazzilli, 
președintele Camerei deputaților. 
La ședința Congresului care l-a 
„ales" pe Raniero au participat 
156 de deputați (din 409) și 22 de 
senatori (din 58). Anunțarea fă
cută de Aro de Monro Andrade, 
președintele Camerei superioare că 
„funcția de președinte este consi
derată ca vacantă" a provocat, 
după cum relatează France Presse, 
reacții violente în rîndurile depu
taților Partidului Muncii din Bra
zilia (al cărui conducător era Gou
lart).

Actul formal al instaurării pre
ședintelui Mazzilli nu înseamnă 
însă nicidecum sfîrșitul dramei pe 
care o trăiește în prezent poporul 
brazilian. Reacțiunea dezlănțuită o- 
perează arestări în masă în rîndul 
militanților progresiști, a demis pe 
guvernatorii favorabili lui Goulart și

se răfuiește cu trupele rămase cre
dincioase guvernului legal. Caracte
ristică pentru actuala situație din 
Brazilia este atmosfera de puci mi
litar, evidentă în tot ce se înfăp
tuiește cu febrilitate pentru a se 
da o aparență „constituțională" 
măsurilor dictate de căpeteniile 
forțelor armate și cei care se află 
in spatele acestora — latifundiarii, 
marea burghezie reacționară și mo
nopolurile străine interesate să 
împiedice prin orice mijloace și 
cu orice preț punerea în aplicare 
a programului de reforme preco
nizat de președintele Goulart.

Trebuie, de altfel, subliniat din 
capul locului că în tabăra reacțio
nară, deocamdată învingătoare, nu 
domnește o reală unitate și este 
de presupus că lupte interne a- 
cerbe vor destrăma curînd frontul 
vremelnic închegat al complotiști
lor. „Observatorii se gîndesc. scria 
cu deplin temei ziarul francez „Le 
Monde", mai ales la ziua de mîine 
cînd diferiți lideri de dreapta. La- 
cerda. Mogalhaies Pinto și Adhe- 
mar de Barros vor trebui să-și îm
partă prada. Nu e mult de cînd 
aceleași persoane se găseau în la
găre opuse. Ele nu vor putea da 
uitării rănile ce și le-au pricinuit 
reciproc în trecut".

Cum s-a ajuns la complotul ac

tual din Brazilia ? După cum se 
știe, președintele Goulart, sub pre
siunea maselor, făgăduise reforma 
agrară și împărțirea unei părți din 
pămînturile moșierești țăranilor. 
Pentru înfăptuirea reformei agrare 
erau insă necesare anumite modi
ficări constitutionale. Majoritatea 
reacționară din Congresul brazilian 
se opunea luării unor asemenea 
măsuri. Și totuși Goulart a hotărît 
să o înfrunte deoarece situația a- 
nacronică din economia braziliană 
și cerințele maselor impuneau de 
urgentă reforme structurale. Pe de 
altă parte, hotărîrea de a stabili 
monopolul statului asupra rafină
rii petrolului, măsurile preconizate 
în vederea punerii bogățiilor na
turale ale tării în slujba dezvoltă
rii economice și a ridicării nivelu
lui de trai a] poporului brazilian, 
au alarmat nu numai" reacțiunea in
ternă dar și monopolurile străine 
care dețin poziții puternice în via
ta economică a Braziliei.

Lovitura militară declanșată cu 
scopul de a împiedica reformele 
amintite nu reduce însă cu nimic 
acuitatea problemelor cu care era 
confruntat Goulart. S-a văzut cu 
acest prilej că și în rîndul forțe
lor armate (sprijin sigur al reac- 
țiunii în America Latină) s-au ma
nifestat ezitări, că între corpul de

comandă reacționar și trupe, inclu
siv gradele inferioare se întrevede 
o ruptură. Simptomatică în această 
privință a fost manifestarea mari
narilor din Rio de Janeiro. La mi
tingul desfășurat cu participarea a 
3 000 de marinari în uniformă, 
vorbitorii au cerut camarazilor lor 
să se alăture muncitorilor, țărani
lor și studenților în lupta pentru 
reforme de structură. Reacțiunea 
a sesizat primejdia și a acționat 
cu repeziciune. Din păcate riposta 
guvernului la complot a fost sla
bă, ceea ce a și adus pentru mo
ment cîștig de cauză complotiști
lor reacționari.

Ce concluzie se poate trage din 
desfășurarea evenimentelor din 
Brazilia ?

Fără îndoială că succesul forțe
lor de dreapta, în condițiile eco
nomice si sociale actuale din Bra
zilia, nu poate fi decît efemer, 
deoarece problemele cărora Gou
lart nu le-a putut da o rezolvare 
pozitivă rămîn mai departe pe or
dinea de zi. sînt la fel de urgente. 
Invățind din prezenta experiență 
amară, poporul brazilian își va 
continua lupta, împotriva dictatu
rii militare, creîndu-și drum spre 
înlocuirea unor orînduieli devenite 
încă de multă vreme perimate șl 
anacronice, frînă în calea oricărui
progres spre libertatea și bunăsta
rea maselor.
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