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Prin buna întreținere a agregatelor
e- 

în- 
de 
so-

pă
cii 

tri-

Colectivul centralei 
lectrice din Vulcan a 
registrat un succes 
seamă în întrecerea
cialistă ce se desfășoară 
în cinstea celei de-a XX-i 
aniversări a eliberării 
triei. El și-a depășit 
279 000 kWh sarcinile 
mestriale de plan.

Paralel cu depășirea 
planului producției de e- 
nergie electrică, au fost 
realizate însemnate eco
nomii. Printre acestea se 
numără reducerea consu
mului de energie electri-

că pentru servicii interne 
dc la 8,8 Ia .sută cît a 
fost planificat la 8,67 la 
sută, precum și a consu
mului de combustibil con
vențional. Toate acestea 
au fost realizate prin res
pectarea cu strictețe a 
parametrilor agregatelor, 
prin folosirea rațională 

a acestora si străduința 
întregului colectiv de ai 
le întreține în bună sta
re de funcționare

STRĂUȚ STEI.IAN 
corespondent

Cadoul constructorilor
In curînd. locatarii din 

noul cartiei Braia-Lupen; 
îșt vor avea cinematogra
ful lor. De cum intri aici, 
observi că lucrările sînt 
pe terminate. Plăcile de 
mozaic de la intrare au 
fost montate încă din lu
na trecută. In prezent 
mozaicarul 
montează 
zaic din 
du-și mai 
reușește 
sarcinile zilnice de plan 
cu 3—5 m.p. de mozaic.

Folosind metoda în lanț." 
brigada 
condusă

trecută. In
Pîrvu Marin 

plăcile de mo- 
hol. Organizîn- 
bine munca, el 
să depășească

de parchetari 
de tovarășul Du-
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Interviu cu ing. loan Săbău șeful minei Uricani

Zilele trecute, de la mina afri
cani a sosit la redacție o știre îm
bucurătoare : minerii uricăneni au 
trimis la zi cea de-a 10 000-a tone 
de cărbune peste plan. Un .succes 
care vorbește despre întrecerea en
tuziastă ce s-a desfășurat în pe
rioada scursă de la începutul anu
lui în abataje între brigăzile mi

rată și chiar mai mult, vom avea 
și două numere de abataje rezer
vă. Asigurarea din. timp a liniei 
de front ne va preocupa și iii vi
itor. De aceea, vom urmări plasa
rea tuturor lucrărilor de pregătiri, 
ca sarcinile ce ne revin în punerea 
in exploatare a noilor ionturi de 
cărbune să fie realizate ritmic.

mitru Aurel a terminat 
circa 98 la sută din par
chetele sălii mari. Succe
se obține și brigada lui 
Berciu Gheorghe care 
muncește cu spor la zu
grăvirea și vopsirea inte
riorului cinematografului, 

și aceea de elec- 
în fruntea căruia 
Harangus Ariton, 

constructorii

precum 
tricieni 
șe află

Astfel, 
pregătesc locuitorilor car
tierului un cadou, un ci
nematograf nou, modern 
și frumos.

CÎRSTOIU VALENTIN 
corespondent

Un nou cabinet dentar
trecute în ca-Zilele

drul policlinicii din loca
litatea Petrila a fost a- 
menajat pentru mineri un 
nou cabinet dentar.

Dot'at cu lot necesarul 
de aparate și ustensile și 
deservit de specialiști cu 
înaltă calificare, noul ca-

binet dentar (unul dintre 
cele
Valea Jiului) va satisface 
cerințele paclenților și 
va putea scurta substan
țial durata obișnuită a 
tratamentelor stomatologi
ce.

mai moderne din

TEODOR MERCA 
corespondent

Luna aceasta brigada de pregătiri condusă de mi
nerul Sorescu Constantin de la sectorul II al minei 
Lîricani a excavat peste sarcinile de plan 232 in c 
steril Fotografia noastră prezintă pe 
schimbul condus de Goron Anton 
brigadă.

membrii din 
din această

VEȘTI DIN LUPENI
Intr-o singură zi 

fier
Zilele trecute organiza

ția U.T.M. din cadrul sec
torului I В al mjnei 
Lupeni a inițiat o ac 
tiune de muncă patriotică 
la colectarea fierului 
vechi din sector, la care 
au participat peste 20 de

vechi
M toae

tineri. Cu acest prilej 
s-au colectat mai bine de 
10 tone 
această 
că s-au 
Abagiu
Felix, Rusu loan 
nă loan.

de fier vechi. In 
acțiune patriot'i- 
evidențist tinerii
Marian, Voinici 

și Căta-

In sprijinul producției
La lucrările miniere de 

investiții, se folosesc în
semnate cantități de be- 
tonite de diferite dimen
siuni. Cum minerii de la 
sectorul de .investiții al 
minei Lupeni realizează 
avansări sporit'e, la un 
moment dat stocul de be- 
tonite era pe terminate. 
Fără să rrfai aștepte so
sirea lor de la Livezeni, 
conducerea sectorului a

organi-
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o Drumul aluminiului

ca 
ur- 
a- 

ar-

alte dăti. Iarna .care 
dă tîrcoale îi obligă 

cînd în cfn’d pe geolo- 
și muncitorii acestei

de 
in- 
de 
in

Pînă acum, drumul alu
miniului era lung și cos
tisitor. El venea uneori 
de peste mări și țări, cale 
de mii de kilometri, 
să ajungă în cele din 
mă la noi la prețuri 
proape de cele ale 
gintului și platinei.

La Oradea și Slatina, 
oamenii marilor șantiere 
pregătesc scurtarea vechi
lor drumuri ale aluminiu
lui. Acest metal atit 
prețios și de necesar 
dustriei constructoare 
mașini va fi plămădit
marile și complexele uzi
ne pe care, în două lo
calități îndepărtate una 
de alta, le înaltă unul și 
același constructor: so
cialismul. Drumul atît de 
lung al aluminiului va în
cepe astfel din Apusenii 
noștri Munții aceștia, cu 
c neasemuită împletire de 
frumuseți policrome, din 
care timpul si oamenii an 
cioplit filoane de aur. au 
sub carapacea de stîncă. 
aproape de suprafață. o 
altă bogăție — bauxita.

La Dobresi'i, localitate 
situată în zona, munților 
Pădurea Craiului, primă
vara a întîrziat anul a-

cesta parcă mai mult de- 
cît 
mai 
din 
gii
exploatări de bauxită să 
îmbrace pufoaicele. Nu
mai munca est'e aceeași : 
intensă, pasionantă. Oa
menii și munca... Nopțile 
inginerului Ion Igna, șe
ful șantierului, sînt ciun
tite. Exploatarea de bau
xită se întinde pe o su
prafață considerabilă. Se 
ivesc mereu probleme: 
repartizarea de forte, so
luții, grija fată de oameni 
si instalații. Inginerul tre 
buie să le știe pe toate, 
să le cunoască și împreu
nă cu oamenii lui, să le 
rezolve fără întîrziere. In 
alte puncte ale proaspă
tului șantier alti pio-ier- 

romînesc. 
comunis- 

frun-
socialis 

frigul zăpada 
dovedit 

putut 
reali- 
fel și 

riie

ai aluminiului 
Pentru brigada 
tului Dan Gavrilă. 
tas 
fă.

în întrecerea 
iarna.

vînturile s-au
neputincioase, n-au 
fi impedimente în 
zarea planului La 
pentru artificierul

Dunea. Tractoristul Nico- 
rut Petre a străbătut zil
nic drumurile troienite 
ale șantierului, deschizînd 
cale liberă mașinilor.

Acum, cînd primăvara 
nu mai e o părere, oame 
nii și mașinile lor, exca
vatoare, perforatoare S: 
autobasculante, duc zi! 
nic, mai încordat parcă, 
bătălia cu piatra. In fata 
lor. muntele îsl lasă adu
se măruntaiele la lumi
nă. Adormită de veacuri 
și trezită acum, piatra a- 
ceasta va străluci în al
bul mat al aluminiului. 
Mii de tone de bauxită, 
spălată in instalații spe
ciale, așteaptă marea me
tamorfoză a electrolizelor 
de la Oradea și Slatina. 
Cînd la cele două mari 
combinate se vor produ
ce primele șarje de alu
miniu romînesc cei care 
vor sărbători acest succes 
se vor gîndi de bună sea
mă și Ia acest drum înce
put la Dobrești lg acest 
proloa care se scrie în 
prezent în munții Păd î- 
rea Craiului.

R. RĂZUS
AL. BRAD 

(transmis nrin Agerpres)

solicitat ajutorul 
zațici U.T.M. și de sindi
cat pentru organizarea u- 
nei acțiuni de mutică pa
triotică pentru refacerea 
stocului. La acțiunea în
treprinsă au răspuns bri
găzile de mineri condu
se de tovarășii Aprico- 
poaie Ioan, Pop Dionisie, 
muncitori din sectoarele 
montaj cît și electricie
ni. In total au participat 

de munci- 
în majori- 
tineri. Ast- 
s-a asigu- 

necesarul

norilor uricăneni, despre măsurile 
tehnico-organizalorice aplicate la 
această mină >n scopul creării u- 
nor condiții optime de muncă mi
nerilor, în scopul realizării ritmice 
a sarcinilor de plan și a angaja
mentelor de întrecere. Succesele 
obținute i-au determinat pe mine
rii din Uricani să-și îmbunătățeas
că angajamentul de întrecere. Ast
fel, cu prilejul adunării pentru de
cernarea diplomei’ C.C.S. de evi- 
denffată în întrecerea socialistă pe 
ramură exploatării Uricani, colecti
va/ minei și-a mărit angajamentul 
anual de la 12 000 tone de cărbu
ne ia 17 000 tone, din care pînă 
la 23 August se vor realiză 13 500 
tone: peste..plan; în ce privește 
creșterea productivității muncii, 
angajamentul a fost sporit de la 
10 la 20 kg. pe post peste nivelul 

.planificat, iar., la e&onojpii angajțt- 
a fost mărit de la 120 000, 

250 000 lei. Este n holărîre 
de harnicul colectiv al mi-

meniul 
lei la 
demnă 
nei.

al ziarului
Sâbău Ioan,

trecut de la

inițiativa la incă 4 a- 
a generaliza experien- 
care au atins avan- 
conducerea minei, în

și cu efi- 
Se va urgenta, 

terminarea pregătirii și 
exploatare a blocului П 
17—18. Tot în acest tri- 
vor pune în funcție • 
rectificat armături Т.Н., 
pentru șist, o nouă sta-
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80 
tori, 
tate 
fel, 
rat
de betonite pen
tru lucrările de 
investiții.

A. MICA 
corespondent

— Cum sînt asigurate condițiile 
pentru înfăptuirea angajamentelor 
sporite ? Iată întrebarea pe care a 
adresat-o un redactor 
nostru tovarășului ing. 
șeful minei.

— In perioada ce a
începutul anului, colectivul exploa
tării noastre a cîștigat o bogată 
experiență în lupta pentru înfăptui
rea angajamentelor de întrecere. 
Pentru realizarea integrală a anga
jamentelor îmbunătățite vom acor
da o deosbbită atenție folosirii ex
perienței de pină acum, ne-a rela
tat Iov Săbău. Vom avea in vede
re, îndeosebi, asigurarea liniei de 
front necesare. In primul trimestru, 
planul de pregătiri pe exploatare 
a fost realizat Ia metri liniari intr-o, 
proporție de 109,5 Ia sută. Aceasta 
ne permite să avem linia de front 
prevăzută - în planul M.T.O. asigu-

O altă cale pe care vom perse
vera spre a obține realizări cit mai 
însemnate în creșterea producției 
și a productivității muncii este 
sporirea vitezelor de avansare în 
abataje. In primul trimestru, față 
de trimestrul precedent, inițiativa 
„două cîmpuri pe schimb și aripă 
de abataj" a fost extinsă la încă 4 
brigăzi. In trimestrul II preconizăm 
să extindem 
bataje. Spre 
ța brigăzilor 
sări sporite,
colaborare cu comitetul sindicatu
lui a prevăzut organizarea in cursul 
acestui an a unei sesiuni tehnico- 
științifice cu toți șefii de brigadă 
și cadrele tehnice pe tema „două 
cîmpuri pe schimb și дгіра de a- 
bataj".

Conducerea minei va urmări in 
continuare aplicarea prevederilor 
din planul de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice la termenele 
ciența prevăzută, 
bunăoară, 
punerii in 
din stiatul 
mestru se 
mașină de 
funtcularul
ție de ventilatoare la puțul 4, a 
stație de transformare la orizontul 
580, se va continua sectorizarea a- 
limentării cu energie pneumatică, 
în care scop se va monta o rețea 
de alimentare pe puțul 4. Iată doar 
cîteva măsuri care vor îmbunătăți 
condițiile de muncă ale brigăzilor 
de mineri, asigurindu-le posibilități 
spre a-și spori continuu realizările..

Succesele noastre viitoare vor 
depinde in mare măsură de serio- 

. zitatea cu care, se vor achita bri
găzile de mineri și personalul teh
nic de sarcinile încredințate, de 
buna organizare a muncii, .întări
rea disciplinei și aprbvizionarea 
optimă a locurilor de muncă. Pe 
această linie conducerea minei și 
conducerile sectoarelor vor anali
za decadal activitatea brigăzilor, 
cum sint aprovizionate, condițiile 
lor de muncă, precum și felul 
ii se acordă asistența tehnică 
cesară spre a-și realiza ritmic 
cinile de plan. Totodată 
preocupa în continuare 
calificării cadrelor. Vom 
ca cursurile organizate 
scop, care cuprind 200 de munci
tori mineri, electromecanici să se 
desfășoare în cele mai bune con- 
dițiunl. Conducerea minei va ur
mări, de asemenea, respectarea 
graficului de concedii pentru sala- 
riați spre a evita eventualele greu
tăți din cauza lipsei de efectiv.

O rezervă însemnată pentru spo
rirea realizărilor noastre o consti
tuie îmbunătățirea calității pro
ducției. In primul trimestru, mina 
noastră a fost penalizată cu mai

aim
пе-
sar-
vane 

ridicarea 
asigura 

în acest

(Continuare in pag. 3-a)
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Aspect' de muncă de la depozitul de lemn din gara Banița. Muncitori forestieri din 
cadrul I. F. Petroșani pregătesc buștenii pentru expediere.



Reserseie geologice ale Antarcticii

Note șl comentarii

Munca științifică desfășurată în 
Antarctica cu prilejul Anului Geo- 
fizic Internațional a dat la iveală 
date noi asupra continentului aco
perit de ghețuri veșnice. Astăzi 
se consideră ca si^ur că acum a- 
proximativ 150 milioane de ani. A- 
merica de Sud, Australia și chiar 
Africa și Asia de sud erau mult 
mai apropiate de Antarctica decît 
în momentul de față. Structura geo
logică a insulelor subantarctice și 
chiar a Noii Zeeland e, cît și a 
podișului chilian sînt foarte apro
piate- de structura geologică a Ce
lui de-al șaselea continent. După 
părerea glaciologilor. Antarctica a 
fost acoperită de gheată acuitn cir
ca 50 milioane de ani. Pînă atunci 
ea aviJSese un climat subtropical si 
chiar tropical, cu păduri uriașe de 
ferigi și sequoia, din care s-au 
format marile, zăcăminte de căr
bune. Geologii de la stațiunile ame
ricane de cercetări de pe Insula 
Ross și de Ia poalele munților Ere
bus au descoperit mari zăcăminte 
de cărbune Care se întind pe o 
snprafa'ă de circa 2.50 000 km. p. 
și ajung chiar la suprafață îh 
apropiere? ghețarului Matkav, Geo
logii americani își desfășoară acti
vitatea în partea centrală și vesti- 
tică a Antarcticei și fac dese cir
cuite geologice Cu sânii cu motor, 
pornind de la stațiunile fixe. Pînă 
acum au descoperit în trei locuri 
diferite minereuri cu continui bo-

Pețtele care l$l schimbă sexul 

gat de fier, crom, antimoniu, mo
libden, plumb și chiar uraniu. In 
munții Thiel s-a descoperit un u- 
riaș meteorit de fier și importante 
zăcăminte de cărbune, iar In mun
ții Horlich o pădure împietrită. La 
Hut Point s-a găsit rocă vulcanică, 
cu conținut slab de acid silicic — 
ceea ce indică o veche activitate 
vulcanică.

Geologii sovietici de la stațiu
nea Mirnîi, cercetlnd lanțul mun
ților Maud, în lUngime de 700 km. 
au descoperit minereuri de fier 
aur, mică si chiar terenuri diamran- 
tifere. Munca geologilor sovietici 
a durat doi ani și pe baza ei s-a 
obținut o mai bună cunoaștere a 
structurii geologice. Regiunile de 
răsfirit și cele de apus ale Antarc
ticii sînt de origini geologice dia
metral opuse. Regiunea de apus 
constă dintr-o platformă străveche, 
pe care sînt așezate stratificați! 
groase sedimentare, acoperite cu 
gheată în grosime de 200 pînă la 
3 000 de m. în timp ce regiunea 
răsăriteană este străbătută de lan
țuri de munți de origină recenta. 
Cele două regiuni sînt despărțite 
probabil, de o falie (crăpătură de 
pămînt) adîncă, in partea cea mai 
îngustă a continentului, între Mă
rile Weddel și Ross. Savanții so
vietici și-ан sistematizat rezultate
le cercetărilor prin întocmirii unei 
hărți geologice amănunțite a regiu
nii răsăritene a Antarcticei.

. Un lucru este Cert: Antarctica 
conține uriașe bogății naturale,

1 care așteaptă să fie valorificate.

Trecînd peste văi și dealuri, fu- 

nicularul duce pe calea aeriană 

cupele pline ochi cu cărbune. Al

tele transportă sterilul la haldă. $i 

unele și altele sînt necesar» ex

ploatărilor miniere.

Usa rece,
In primOvara anului trecut, fa

milia Koszta Mihai s-a mutat in a- 
pcr lament ui 32 din blocul 34 al 
cartierului Livezenl. Erau toarte 
bucuroși oamenii ce primiseră cafti 
noua'. Pînă in noiemtrie anul tre
cui familia Koszta n-a oferit ve
cinilor surprize. Dar, din această 
lună a început buclucul. Locatari, 
de ia opartamentul 32 au uitat 
robinetul de la apa rece deschis și 
a fost inundat apartamentul lor și 
al altora. Vecinii au lost convin# 
că este Vorba de o întîmplare. Dar 
spre marea lor surpi indere — și 
neplăcere —■ in ziua de 4 aprilie 
a.c. locatarii de la apartamentul 32 
au „uitat ‘ iar robinetul deschis. 
Cu o singură deosebire insă : acum 
au lăsat deschis robinetul de tu 
apă caldă. In acest timp iatniHa 
Koszta era plecata la cinemato
graf. Apa a început sfi-și caute 
drum. Ața a ajuns la apartamentui

Nicolcioiu
Așa e el. Ii place să-și tragă 

spuza peste turta Im, că deh, el, 
Nicolciohi loan, nu poate să ră- 
mtnă în coada clasamentului între
cerii dintre filatori. Dar șl cum pro
cedează el numai fruntaș n-o să 
tie! Iată de ce.

Vine ia serviciu, intră în fila
tură, preia mașina de filat de la 
schimbul celălalt și se ocupă să 
care după sine la cărucioare. $i 
cară, și cară, de parcă or avea 
pe mașina lui bobine filate, gata 
pentru transport, deșt pentru în
tregul schimb li ajung două căru
cioare. Dar să îndrăznească vreun 
filator sâ-i ia dfh cărucioare.

El se amuză Cn faptul că fi-a
---------------©_--------

Descoperirea unui microorganism 
prezent în cazurile de cancer

alta caldă
tovarășului Sirrtion loan șt urma 
sâ „speie' si etajul 1. intre timp 
la apartamentul 2<3 funde locuiește 
iov. Chiainaș Vasile) mobila a iași 
acoperită cu prelate, s-au pus in 
funcțiune găleți, lighiene. Ploua
in apartament de parcă se / omise 
potopul. Л fost nevoie sâ tie spar
tă ușa de la apartamentul cu pri
cina.

Și iată că sosește acasă și lo
catara Koszta Ana. Văzînd cele în- 
timplate, știți pe cine a găsit din- 
за vinovat ?. Pe cei care furnizea
ză apa caldă . C iriosă părerea 
cetățcnei Koszta Ana <

Locatarii de <a scara II din blo
cul 34 sherd că pe viitor vecina 
lor de la apartamentul 32 nu le 
va mai oferi surprize • nici cii apă 
caldă si nici cu rece.

F. CRISTIAN
(După o sesizare primită de la 

un grup de locatari)

se amuză
concentrat un șir de cărucioare în 
jurul mașinii sale, iar tovarășii sdț 
de muncă n-au ia dispoziție nici 
măcar unui ca să poată trece la 
descărcarea mașinilor de bobinele 
filate.

Cei pasă lui ,cd ie creează greu
tăți celorlalți. ‘ El să iasă bine 
Ăsla-i „principiul" după care se 
călăuzește Nicolcioiu. Dor cum tot 
învățul are un dezvăț, conducerea 
secției filatură a Viscozei Li -•eni 
va trrb ’i să-l „înțarce" pe Nicol
cioiu de obiceiul de a se „a- 
muza" pe seama producției.

După corespondența lui
V. DOBROIU

Zoologul dr. F. K. Liem do la 
Universitatea Leyden a ajuns la o 
importantă descoperire. După cer
cetări îndelungate, savantul a con
statat că peștele Monopterus albuș, 
un fel de tipar, care ’ trăiește în 
mlaștinile și orezăriile din sud- 
vestul Asiei, își schimbă sexul în 
cursul vieții. Peștele își începe 
viața ca femelă, apoi, odată cu 
creșterea corpului șl după o pe
rioadă de tranziție, devine mascul. 
Doctorul Liem a adunat 96 de pești 
pentru cercetări, ținîndu-i sub ob
servație timp de mai multi ani. 
S-a putut constata că în primii ani 
toate exemplarele erau de sex fe
minin, pește 30 de luni însă numai 
67 la sută din ele și-au păstrat 
sexul, iar 33 la sută aveau un sex 
tranzitoriu. Peste trei ani situația 
a fost următoarea : 6 la sută erau 
femele. 66 la sută de sex tranzito
riu, iar 28 la sută se transformase
ră în masculi. Savantul susține că 
schimbarea sexului se produce la 
fiecare individ in cursul vieții a- 
cestor pești, ca urmare a acțiunii 
unui hormon, și că reprezintă un 
mecanism de adaptare la mediu.

—

Broasca țestoasă 
„doctor**

O broască țestoasă care trăiește 
la spitalul european din Nakatsu 
(Japonia) are reputația de a vin
deca j unghiurile lombare și dure
rile renale. Puterea ei a fost dez
văluită de unul din doctorii spita
lului, care avînd o criză de lomba- 
go și vrind cu orice preț să joace 
golf, și-a reamintit un vechi re
mediu al triburilor Kibuyu din Ke
nya și al zulușilor din Africa de 
sud și s-a așezat pe spatele broaș
tei țestoase ; durerile au incetat 
Imediat. Amuzat, doctorul a reco
mandat acest remediu unor prieteni 
aflați în aceeași situație care s-au 
vindecat cu toții. Acum multe per
soane vin de Ia mare depărtare 
pentru a se așeza pe spatele broaș
tei, căreia i s-a dat numele de 
„doctor".

Medicii dau următoarea explica
ție : poziția pe care trebuie s-o ia 
corpul pentru a rămîne în echilibru 
pe spatele broaștei face ca nervul 
deplasat să revină la locul lui ini
țial.

ARTA Șl BUSINESS
Pictorului suprarealist Salvador 

Dali i .se pot reproșa multe, în a- 
fară de faptul de a-și neglija a- 
facerile. De curînd el a înființat o 
fabrică de cămăși care nu trebuie 
călcate după spălare. Latura pu
blicitară nu a fost neglijată. In zia
rele spaniole reclame mari care îl 
înfățișează pe patronul noii fabrici

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

Șanț a jista
Jandarmeria din Meisenheim 

(R.F.G.) a arestat recent o fetiță de 
11 ani pentru șantaj.

Intr-o scrisoare adresată unei 
văduve, aceasta cerea suma de 
1 000 mărci, amenințînd-o în caz 
contrar cu moartea. Suma trebuia

ciocnirea în Cosmos a două cor
puri donținînd grafit.

Leopard 4* Leoaică 
Leoponul

Cu elțiva ani în urmă, într-o 
grădină zoologică din Japonia 
s-a născut un animal neobișnuit 
leoponul, Pînă acum nu exista 
în natură un asemenea animal. 
Părinții lui sînt un leopard și o 
leoaică.

Șfruful pașnic la oi
Un struț care poartă origina

lul nume de doctor Watson, este 
unica pasăre păstor din lume. El 
păzește circa 100 de oi la ferma 
unui oarecare Grasen din Aus
tralia. Stăpînul său l-a dresat 
atît de bine îneît nu fnai are ne
voie de un alt păstor.

Mamă adoptivă
Maimuța Petty din Grădina 

zoologică din Saint Peterebourg 
(statul Florida, S.U.A.) „a în
fiat" un șoricel alb care intrase 
întlmplător în cușca ei. Toate 
încercările de a-i lua maimuței 
șoricelul au fost zadarnice. Pețly 
își strîngea odorul la piept și 
se împotrivea din răsputeri. De 

într-o impecabilă cămașă, bineîn
țeles de fabricație proprie.

Dali era cunoscut pînă acum ca 
pontif al artei nefigurative. Iată 
însă că atunci cînd e vorba de un 
„business" gras, „artistul" nu se 
dă înlături să-șl renege crezul și 
să accepte ca însăși propria șa per
soană să fie larg expusă vederii 
publicului.

la 11 ani
depusă într-o cutie de scrisori la 
miezul nopții.

Poliția a declarat că fetita era 
o mare consumatoare a literaturii 
polițiste care inundă rafturile libră
riilor și ale chioșcurilor de ziare.

altfel, ea se poartă ca o adevă
rată mamă, duioasă și grijulie — 
își împarte hrana cu copilul a- 
doptiv, îl curăță de purici, se 
joacă cu el și îl culcă noaptea 
într-un colț din cușca ei.

Balenă domesticită
Swifty, balena de o specie 

foarte rară, a fost capturată în 
largul coastelor Californiei. Du
pă șase zile. Swifty ajunsese des
tui de familiara pentru a lua un 
pește din mina i 
nici. In mai puțin 
mîni ea Învățase 
mos" la fel ca un 
cere de mincare.

unuia dib paz- 
I de trei săptă- 

să „facă fru- 
cîine pentru a

Diamante dm cer
Cercelînd recent cu ajutorul 

razelor Roentgen un meteorit, 
oamenii de știință au descoperit 
în el diamante, printre care unele 
destul de mari.

Se pare că nu este unica co
moară picată din cer. S-au mai 
găsit diamante și în alți meteo
riți.

Astronomii presupun că pie
trele prețioase s-au format prin

*r

Cîțiva savanți englezi au reușit 
să izoleze un microorganism care 
pare să fie prezent în toate formele 
de cancer. Microorganismul căruia 
i s-a dat numele de „ameba cromo- 
tosa" este mai mic decît o amebă 
și corpul său este prevăzut cu ven
tuze. Se pare că microorganismul 
pătrunde în corpul omenesc în co
pilărie și rămîne acolo inactiv mult 
timp, pînă cînd este stimulat de 
ceva. Atunci începe să se „agite" 
contamlnînd celulele din jur.

Descoperirea a fost făcută de un 
grup de cercetători de la labora
torul spitalului din Houslow, 
Middlesex, care in curînd își vor 
publica rezultatele complete ale 
experiențelor și cercetărilor efec
tuate timp de șase ani.

Descoperirea face să încolțească 
speranța că se vor putea dezvolta 
metode noi pentru tratarea cance
rului. Se pune întrebarea de ce 
numai unele persoane care poartă

Operație 
pe un nou născut

chirurg Veaceslav 
din Moscova a operat 

vînzătoarei Antonia Ta* 
născut de numai 36 ore. 
s-a născut perfect sătlă- 

— avea 
printr-o 
laptele 

stomac,

Tînărul 
Frântev 
copilul 
rassova 
Acesta
tos, dar, îndată ce a început să 
sugă S-a înecat cu laptele. S-a 
constatat că pruncul suferea de 
o afecțiune congenitală 
esofagul blocat si legat 
fistulă de trahee, îneît 
supt în loc să ajungă în 
ajungea in plămîni.

Singura șansă de a salva mi
cuțul de la moarte era o opera
ție urgentă si complicată. Ea a 
fost efectuată sub narcoz' de 
tînărul chirurg care a separat 
traheea de esofag și a cusut fis
tula. O parte din operație a tre
buit făcută 
medicul să 
Operația a 
cui pacient 

pe dibuite fără ca 
vadă cum lucrează, 
reușit perfect și mi
se simte excelent.

în organismul lor ameba cromotosa 
se îmbolnăvesc de cancer î La a- 
ceastă întrebare savanții nu pot 
da încă răspuns. Poate că un virus 
provoacă o infecție care „pune în 
mișcare" microbul. Este posibil aa 
și alți agenți cancerigeni să pro
voace activizarea amebei cromo- 
tosa.
—

Crabi uriaji
Recent, au sosit cu avionul Ia 

Paris din Alaska 24 de crabi u- . 
riași, de 1,5 metri diametru, des
tinați muzeului oceanografie din 
Monaco. Crabii uriași vor fi in
stalați într-un bac frigorific, a- 
menajat special în acest scop.

----- © = -

Se montează o nouă lampă de neon.
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Pe șantierul Aninoasa

O

Un angajament care., nu prinde viață
Constructorii grupului de șan

tiere Lupeni și-au luat numeroase 
angajamente mobilizatoare în 
întrecerea socialistă. Printre aces
tea este și următorul:

,.Din cele 722 apartamente, la 
recepția calitativă un număr de 
550 să obțină calificativul „bine", 
10C apartamente „foarte bine", iar 
72 apartamente calificativul de 
„excepțional".

Au trecut două luni și jumăta
te de le luarea acestui angaja
ment. Cum este tradus el în viață 
pe șantierul Aninoasa unde un lot 
al grupului de șantiere din Lupeni 
construiește două blocuri -—Al 
și A 2 — cu un total de 64 apar
tamente ? Corespunde calitatea lu
crărilor angajamentului luat?

Sobe doar pentru un an ?
La cele două blocuri din Aninoa- 

sa, nu sînt posibilități pentru in
troducerea încălzirii centrale. De 
aceea, în camere se vor construi 
sobe de teracotă pentru încălzirea 
locuințelor, Dar, cum se execută 
aceste sobe ?

In primul rînd, focarul sobei se 
căptușește cu... cărămidă obișnuită 
în loc de cărămidă șamot I Cit va 
tine oare o asemenea cărămidă o- 
bișnuită într-un focar unde se ar
de cărbune ? In cel mai bun caz 
numai o iarnă, apoi toate sobele 
vor trebui recăptușite din nou!

Tot la aceste sobe, se clă
desc cahlelele de teracotă fără a 
se monta ușile de focar : la o mon
tare ulterioară se mai poate asi
gura o bună rezistență a lor ? Bi
neînțeles că nu! Iată cum se face 
un lucru de slabă calitate, fără 
ca diriginții de șantier să observe 
ceva. Apoi după predare, neca
zurile le vor avea locatarii. Felul 
de amplasare a sobelor, cu ușița 
către interiorul camerelor — re- 
ducîndu-se astfel cu 1 m. spațiul 
de așezare a mobilei —- trebuie 
rezăvut încă odată de către be
neficiar !

Gospodina unde cjMeșfe ?
ІА aceste blocuri, apartamentele 

de lîngă scară au un fel de mar
chiza mică în bucătărie, pentru

Pe șantierul 
Livezeni. lucră
rile de construc
ție a noului 
cvartal V se 
desfășoară din 
plin. Luna vi
itoare, primul 
din aceste blo
curi urmează să 
fie deja dat în 
folosință — pînă 
la 23 August 
numărul aparta
mentelor pre
date urmînd să 
treacă de 20o

IN CLIȘEU : 
Dulgherul Bu
suioc Marin lu- 
crînd la monta
rea cofrajelor 
de la fundația 

i *wiui nou blue
I - В 14

*

• *

Tînăra laborantă 
Vodislav Viorica 
de la secția epu
rare chimică a u- 
zinei Paroșeni este 
fruntașă în între- 
cerea socialistă pe 
anul 1963.

lat-o în clișeu 
verificînd pute/ea 
calorică a cărbu
nelui.

♦ *

amplasarea sobelor de gătit. Ce se 
întîmplă însă. Această marchiză 
ește mică, abia are 80 cm. Cum se 
poate instala în ea o sobă de gă
tit ? Dacă o pui de-a curmezișul, 
nu se mai poate deschide complet 
ușa cuptoiului din cauza distanței 
mici pînă la perete: tava poate fi 
introdusă numai în... picaj. Pentru 
așezarea în lung, nu se găsește 
însă așa sobă mică în comerț. Cum 
va găti gospodina ?

Intrare... opriți
Amplasarea ușilor ridică, de ase

menea, probleme la aceste blocuri. 
Astfel, în dormitor, nu se pot in
troduce dulapuri de haine, biblio
teci sau alte obiecte asemănătoare 
care au un diametru de peste 
40 cm.! De ce î Pentru că ușile 
de la sufragerie și dormitor sînt 
în așa fel montate îneît fac un 
unghi care пц lasă trecerea nici 
unui obiect în dormitor a cărui 
diametru trece de 40 cm. și are o 
lungime de .1,5—2 m.

O asemenea problemă de gre
șită amplasare a ușilor se ridică 
și la unele cernere ale apartamen
telor, unde eAe sînt prevăzute să 
se deschidă peste... sobele de te
racotă. Deci, ușa se va deschide 
de abia, pe jumătate 1

In fel. ргоЫеійе de calitate a 
lucrărilor se ridică și la zidării, 
tencuieli, plasarea necorespunză- 
toare a prizelor electrice, care își 
așteaptă rezolvarea.

...Angajamentul privitor la cali
tatea lucrărilor trebuie respectat 
întocmai și de către constructorii 
din Aninoasa. (Este adevărat că 
și termenele de execuție sînt ln- 
tîrziate față de grafic). De aceea, 
conducerea grupului Lupeni îm
preună cu beneficiarul blocurilor 
respective, trebuie să ia măsuri 
hotărîte pentru îndreptarea acesi 
tei situații. Lupta pentru executa
rea lucrărilor de bună calitate tre
buie să stea permanent în atenția 
constructorilor din Aninoasa. Cu- 
vînful dat trebuie respecta*!

MIHAI ȘTEFAN

;....... ......... ------------------

Sarcina de partid 
mijloc de educare șl activizare a membrilor 

și candidaților de partid
Educarea partinică a membrilor 

și candidaților de partid este o 
sarcină de mare răspundere a or
ganizațiilor de bază. Printre mul
tiplele forme de educare, sarcina 
de partid ocupă un loc de seamă.

Rezolvarea cu succes a impor
tantelor probleme pe care le ridi
că realizarea sarcinilor de plan, 
viața internă de partid, munca de 
propagandă și agitație necesită 
participarea activă a tuturor mem
brilor de partid.

Biroul organizației de bâză de 
la preparația Lupeni se preocupă 
îndeaproape de repartizarea de 
sarcini concrete membrilor și can
didaților de partid, atrăgîndu-i 
astfel la muncă concretă pentru 
ridicarea nivelului muncii de partid, 
pentru îndeplinirea sarcinilor eco
nomice. Din cei aproape 150 mem
bri și candidați de partid, multi 
îndeplinesc sarcini permanente. 
Astfel 11 membri de partid fac 
parte din biroul organizației de 
bază, 3 sînt organizatori de grupă, 
81 sînt aleși în organele sindicale, 
38 în organele U.T.M., iar alți to
varăși activează în cadrul conduce
rilor celorlalte organizații de masă. 
И tovarăși sînt propagandiști la 
învățămîntul de partid sî la învă- 
țămîntul politic U.T.M. etc.

La repartizarea sarcinilor de 
partid, biroul organizației de bază 
a ținut cont de aptitudinile și 
perspectivele fiecărui tovarăș in 
parte. Propagandiștii la învățămîn
tul de partid și U.T.M. au fost re
crutați dintre cei mai pregătiți 
membri de partid care au experien
ță în munca de propagandă. Ih 
conducerea asociației sportive au 
fost recrutați tovarăși cu pasiune 
pentru disciplinele sportive, în co
lectivul de redacție al gazetei de 
perete — tovarăși potriviți pentru 
această muncă. O importantă deo

------- ___0-------------

Cu privirea
(Urmare <Un pag. I-a)

multe sute de tone cărbune pentru 
depășirea conținutului de cenușă 
din cărbunele extras. Spre a redu
ce conținutul de cenușă de la 44 
la 35 la sută, in cadrul exploatării 
noastre s-a format un colectiv de 
ingineri care studiază posibilitatea 
îmbunătățirii sistemului de exploa-

—- ------- -O-

161 propuneri de inovații
In toate exploatările miniere din 

Valea Jiului, la preparațli și la 
U.R.U.M.P. inovatorii desfășoară o 
activitate susținută în vederea so
luționării unor probleme care să 
ducă la îmbunătățirea procesului 
de producție, la mecanizarea unor 
procese care cer un volum mare 
de muncă, la folosirea mai rațio
nală a utilajelor și agregatelor și 
ridicarea randamentelor de func
ționare a acestora. Activitatea ino
vatorilor s-a soldat cu însemnate 
succese. In primul trimestru din 
acest an la cabinetul tehnic al 
C.C.V.J, au fost înregistrate 161

, propuneri de inovații.

sebită s-a acordat repartizării de 
sarcini candidaților și noilor mem
bri de partid, deoarece aceștia nu 
au încă experiență în munca de 
partid. |

Pe lîngă sarcinile permanente, 
biroul organizației de bază repar
tizează sarcini de partid temporare 
privind antrenarea muncitorilor la 
diferite acțiuni pe linie de pro
ducție sau activități obștești, edu
carea activului fără de partid etc. 
S-a încetățenit metoda ca de fie
care candidat de partid să se o- 
rupe cîte un membru de partid 
care să-l îndrume spre a deveni 
evidențiat în producție, să-și ridi
ce necontenit nivelul politic și 
ideologic. Această metodă a dat 
rezultate bune. Tovarășul Avra- 
meșcu Liviu, prim-maistru la sec
torul de preparare a primit sarci
na să se ocupe de tov. Oprea Ia- 
cob pentru a-1 califica în muncă. 
Această sarcină a fost dusă la în
deplinire, tov. Oprea Iacob Califi- 
cîndu-se ca preparator de cărbune. 
Tovarășului Anghel Traian, mem
bru de partid, i s-a repartizat can
didatul de partid Brîndușoiu Gheor- 
ghe, tovarășului Mateaș Simion — 
candidatul Gonczi Petrum, tovară
șului Ghiciu Iosif —- candidatul 
Lozincz Emetic pentru a se ocupa 
de formarea lor ca membri de 
partid.

In repartizarea sarcinilor tre
buie evitat ca unii membri sau can
didați de partid să aibă prea mul
te sarcini, iar alții deloc. Deși pu
ține, la preparația Lupeni mai sînt 
cazuri de atribuire unor membri 
de partid a prea multe sarcini. 
Așa de exemplu, tovarășul Hercsik 
Francisc are nu mai puțin de opt 
sarcini, între care: instructor ne
salariat al comitetului orășenesc 
de partid, membru în comitetul 
sindicatului, președinte al comisiei

spre viitor
tare a straielor 17—18 și alegerea 
la suprafață a sterilului.

Colectivul exploatării noastre a 
pășit în cel de-al II-lea trimestru 
al anului CU convingerea că sarci
nile de plan la toți indicatorii, pre
cum și angajamentele de întrecere 
sporite le va realiza integral și în 
termen.

Dintre acestea, 98 se aplică de
ja în procesul de producție. Econo
miile antecalculate prin aplicarea 
numărului respectiv de inovații 
se ridică la 340 000 lei. Cele mai 
multe propuneri de inovații au 
fost înregistrate la minele Uricani 
și Lupeni și la preparația Petrila.

12 aprilie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,06 Melodii popu
lare. 8,30 Teatru la microfon pentru 
copii, 9,35 Miniaturi de estradă, 
11,03 Muzică din operete în inter
pretarea soliștilor noștri, 11,30 Cîn- 
tecc și jocuri populare, 12,00 In
terpret do muzică ușoară, 13,10 
De toate pentru toți, 14.00 Muzică 
populară cerută de ascultători, 
16,00 Melddii distractive, 16,30 Mu
zică din opere, 17,00 Transmisiune 
sportivă, 18,30 Cărți care vă aș
teaptă 19,00 „Am . îndrăgit o me
lodie” — emisiune de muzică u- 
șoăra rontînească, 19,30 Album de 
romanțe. 20.05 Teatru la microfon : 
,,D-ale carnavalului''. Comedie de 
Ion Ltica Caragiale, 21.19 Muzică 
de dans PROGRAMUL II. 8,00 
Clubul voioșiei 9.00 Muzică din 
opere cerută de ascultători. 10,00 
Melodii populare. 10.33 Cîntă or
chestra de estradă a Radiotelevi- 
ziunii, 11,00 Transmisiunea concer
tului orchestrei simfonice și coru
lui Filarmonicii de stat ..George 
Enescu . 13.15 Melodii populare,
13,45 Mutică ușoară interpretată 
de Victor Bunea 14 15 Ta «rii-ro 

de ingineri și tehnicieni, propa
gandist la un cerc de ezonomae 
concretă, membru al colectivului 
de redacție al gazetei de perete 
etc. Tovarășul Chișu Elisei are 
șapte sarcini, tovarășul Anghel 
Traian — cinci sarcini etc. Pe de 
altă parte alți tovarăși ca Miroa 
loan, Răgan Constantin, Iușan Va- 
sile nu au nici un fel de sarcini.

Cei care au prea multe sarcini 
se înțelege că nu le pot duce la 
îndeplinire în condițiuni bune. Da
toria biroului organizației de bază 
este de a redistribui sarcinile în 
așa fel ca să nu fie unii membri 
de partid cu prea multe sarcini, 
iar alții să nu aibă deloc și să ră- 
mînă inactivi.

Repartizarea sarcinilor nu este 
însă totul. Pentru a obține rezul
tate cît mai bune este necesar un 
control sistematic asupra îndepli
nirii lor.

Intr-una din zilele trecute, în a- 
dunarea generală a organizației de 
bază s-a analizat felul cum mem
brii și candidațli de partid își dac 
la îndeplinire sarcinile ce le stat 
încredințate. Cu acest prilej 9-eu 
stabilit măsuri pentru întărirea 
preocupării membrilor și candida
ților de partid față de îndeplinirea 
sarcinilor. S-a arătat că controlul 
îndeplinirii sarcinilor nu trebuie 
să se rezume numai la ședințe și 
adunări. Este necesar un control 
operativ, de zi cu zi la locul de 
muncă al fiecărui membru și can
didat de partid. A controla înfăp
tuirea sarcinilor înseamnă în pri
mul rînd a da un ajutor practic, 
efectiv membrilor și candidaților 
de partid în activitatea lor. Urmă
rind felul cum membrii și candi- 
dații de partid își îndeplinesc sar
cinile de partid avem posibilitatea 
de a elimina lipsurile pe parcurs, 
asigurînd astfel reușita acțiunilor 
întreprinse.

Repartîzînd sarcini concrete tu
turor membrilor și candidaților de 
partid, asigurînd controlul înde
plinirii lor în bune condițiuni, 
munca organizației de bază va pu
tea fl din ce în ce mai rodnică.

NICOIAE POPON
—=O = — 

A apărut î
S.B. KAN

Istoria ideiler socialiste
269 pag. 7,25 lei
Lucrarea se ocupă de socialis

mul utopic premarxisț începînd cu 
opera lui Thomas Morus și a l® 
Tonffiiaso Canpanella. Sînt evocate 
figuri luminoase de militant! care 
și-au consacrat viața fericirii ceter 
ce muncesc, ca G. Rabeuf, A. 
Blanqui și alții. Ediția romînească 
a fost completată cu un studiu des
pre T. Diamant și „falansterul” de 
la Scăeni, semnat' de Gh. Dobre.

fon: Satira și umorul, 15,00 Voei 
de neuitat, 15,30 Muzică ușoară,
16.30 Din cîntecele și dansurile 
popoarelor, 17,00 Muzică ușoară, 
17,40 Interpreți ai muzicii popu
lare Maria Tănase, 18,30 Melodii 
de dragoste, 19,05 Scene din ope
rete, 19,30 „Noutăți... noutăți" e- 
misiune de muzică ușoară, 19,55 
„Cîntec, joc. și voie bună" — pro
gram de cîntece și jocuri populare,
20.30 Muzică ușoară franceză, 21,00 
Muzică .de dans, 21,30 Ce știm 
despre cârti: 21,45 Invitație la dans,

—- —■ o -—

12 aprilie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Viață sportivă! REPUBLICA: Un 
surîs în plină vară; LONEA — MI? 
NERU : Nu-i loc pentru al treilea ; 
LIVEZENI : Tot. aurul din lume; 
ANINOASA: Lumină de iulie; 
PAROȘEN1 : Inelele gloriei; BĂR- 
BĂTENl : O perlă de mamă.
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Delegația de partid $i guvernamentală 
a U.R.S.S. a plecat spre patrie

BUDAPESTA 10 (Agerpres).
La 10 aprilie a părăsit Buda

pesta, plecînd spre patrie, delega
ția de partid și guvernamenta'a 
a Uniunii Sovietice, în frunte cu 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. care 
a fost în Ungaria într-o vizită ofi
cială de prietenie.

In Gara de Est delegația a fost 
condusă de J. Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., și de alți con
ducători ai Republicii Populare Un-

N. S. Hrușciov și- J. Radar

ple- 
Un- 
re
de

gare.
au rostit cuvîntări.

★
Ambasadorul extraordinar .și 

nipolențiar al U.R.S.S. în R.P. 
gară, G. A. Denisov, a dat o 
cepție în cinstea delegației
partid și guvernamentale a U.R.S.S., 
in frunte cu N.S. Hrușciov.

Din partea ungară la recepție 
au fost de față Janos Kadar, Istvan 
Dobi, precum și alte persoane ofi
ciale.

N.S. Hrușciov și J. Kadar au ros
tit toasturi.

Ѳ

Intervenția președintelui Johnson 
în conflictul feroviarilor din S.U.A

WASHINGTON 10 (Agerpres).
In cadrul unei conferințe convo

cată la Casa Albă, președintele 
Johnson e cerut reprezentanților 
sindicatelor muncitorilor feroviari 
și ai companiilor de căi ferate să 
mențină „stătu quo"-ul în diferen-

- = ©=-

perioadă 
se evita 
generale 

incalcula-
americane. Repre- 

au consimțit 
președintelui, 
greva pentru

Evoluția evenimentelor din Cipru
NICOSIA 10 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al forței 

O.N.U, în Cipru a anunțat că au 
fost trimise întăriri în nordul in
sulei, în urma izbucnirii unor cioc
niri in preajma localității Kyrenta.

Primul grup de militari irlandezi 
a sosit în Cipru și se așteaptă so
sirea întregii unităti suedeze care 
urmează să fie inclusă în forța 
O.N.U. Ministrul de externe ca
nadian, Paul Martin, a declarat la 
O.tawa în Camera Comunelor că 
secretarul general al O.N.U. a ce
rut Canadei să studieze posibilită 
țile de sporire a efectivului pe 
care-1 pune la dispoziția forței 
O.N.U. în Cipru.

Adjunctul secretarului general al 
O.N.U. pentru problemele politice.

U Thant va tace 
o vizită la Paris

Ѳ

vicepreședintele Ku- 
agenției U.P.I., vice- 
criticat forța O.N.U.. 

ea nu a izbutit să

Ralph Bunche, care se află într-o 
vizită de trei zile în Cipru, a avui 
succesiv întrevederi cu președintele 
Makarios și 
ciuk. Potrivit 
președintele a 
susținînd că
impună diminuarea tensiunii în in
sulă. De asemenea, Kuciuk a avut 
o întrevedere cu S. Tuomioja, me
diatorul O.N.U. centru Cipru.

La Istanbul, R. Denktash, lide
rul comunității ciprioților turci, și-a 
exprimat nemulțumirea într-o con
ferință de presă fată de poziția 
O.N.U. în Cipru, în special pentru 
faptul că forța O.N.U. colaborează 
cu guvernul cipriot. în vederea 
menținerii ordinei.

NEW YORK 10
Agenția France Prcsse anunță 

că U Thant, secretarul general al 
O.N.U. va sosi la 26 aprilie la 
Paris, unde va participa la lucră
rile Comisiei de coordonare admi
nistrativă a Organizației Națiunilor 
Unite.

In cursul șederii la Paris, secre
tarul general va fi oaspetele oficial 
al guvernului francez și va fi pri
mit de președintele de Gaulle,

(Agerpres).

0=-

Creșterea îngrijorătoare 
a nivelului apelor în Africa 

centrală și răsăriteană

300 de cetățeni greci din Istanbul 
exercitarea profesiunilorobligați să-și înceteze

ANKARA 10 (Agerpres).
După cum anunță agenția Fran

ce Presse, autoritățile turcești din 
Istanbul 
grup de 
locuiesc

au pus în vedere unui 
300 de cetățeni greci care 
la Istanbul ca în timp de

15 zile să-și înceteze exercitarea 
profesiunilor. Autoritățile turce au 
făcut în acest scop apel la o lege 
în vigoare, 
nilor străini 
să practice

care interzice cetăț?- 
pe teritoriul Turciei 

anumite profesii.

KUALA LUMPUR. In fiecare an 
peste 5 000 de persoane mor de 
tuberculoză in Malaya, arată un ra
port guvernamental publicat zilele 
trecute la Kuala Lumpur. La o 
populație de 7 000 000 de oameni 
în Malaya se înregistrează in fie
care an 25 000 de noi cazuri de 
tuberculoză.

dul care îi opune pe o 
de 20 de zile pentru a 
declanșarea unei greve 
care ar provoca pagube 
bile economiei
zentații sindicatelor 
în parte la cererea 
acceptînd să amîne 

• o durată de 15 zile.
Eforturile anterioare de mediere 

ale ministrului 
au dus la nici

Conflictul se
companiilor de 
sonalul auxiliar 
vele Diesel.

----- =©

muncii Wirtz, nu 
un rezultat, 
datorește hotărîrii 
a concedia per- 
de pe locomoti-

Ѳ

STOCKHOLM. Un chirurg sue
dez a transplantat un rinichi de la 
un tată fiului său într-o operație 
care a durat patru ore. Starea ce
lor doi pacfenți este bună. Fiul, îți 
prezent în vîrstă de 17 ani, s-a 
născut cu un singur rinichi, mai 
mic decît normal. Este prima dată 
cînd o asemenea operație este e- 
fectuată în Suedia.

In preajma alegerilor 
din Republica Mali

NEW YORK 10 (Agerpres).
Consiliul de Securitate a adoptat 

joi după-amiază o rezoluție, 
plînge acțiunile militare 
gliei împotriva orașului. 
Harib. Rezoluția condamnă 
cipiu acțiunile represive

care de- 
ale An- 
yenrenit 
în prin- 

ca fiind

KAZAN. După cum transmite 
agenția TASS, cîntăreața romînă 
Mafia Grebenișan a interpretat cu 
succes pe scena Operei 
din Kazan rolul Tatianei 
ra „Evgheni Oneghin" 
kovschi.

de stat 
din ope- 
de Ceai-

președin-ANKARA. La 9 aprilie, 
tele Republicii Turcia, Cemal Giir- 
sel, a semnat un decret prin care 
este grațiat fostul președinte al 
partidului democrat turc, Ermip 
Kalaîat.

Ermin 
in 1960 
procesul

BAMAKO 10 (Ageipreș).
In cadrul unui mare miting con- 

sâciat alegerilor în Adunarea Na
țională a Republicii Mali, care se 
vor desfășura duminică președin
tele Modibo Keita a declarat că 
în fața tării stă sarcina de a-și în
tări independenta politică și econo
mică. Deși întîmpinărn greutăți se
rioase, a spus președintele nu vom 
renunța niciodată la calea ce du
ce spre dezvoltarea noastră.

Modibo Keita a declarat că po
porul din Mali va face t’otul pen
tru a ajuta țările africane aflate 
încă sub dominația colonială să-și 
obțină independența. El a îndem
nat poporul la vigilență, deoarece 
unele cercuri coloniale încearcă 
să discrediteze politica de indepen
dentă a guvernului.

■ —

Pearson despre necesitatea 
modificării constituției 

canadiene

incompatibile cu Carta O.N.U. Ea 
invită părțile interesate „să dea 
dovadă de cea mai mare moderație 
cu scopul de a evita noi incidente 
și de a restabili pacea în regiune" 
și . cere secretarului general „să fa
că uz de bunele sale oficii pentru 
a încerca să reglementeze proble
mele în suspensie, în acord cu cele 
două părți".

In favoarea rezoluției au votat 
9 membri ai Consiliului de Securi
tate. S.UA. și Marea Britanie s-au 
abținut.

♦
conStituția canadiană va 
fie modificată „pentru a 

cerințelor vremurilor

OTTAWA 10 (Agerpres).
In cadrul unei conferințe de pre

să ținută la Quebec, primul minis
tru canadian, Lester Pearson, a de
clarat că 
trebui să 
o adopta 
noastre".

„Constituția canadiană a fost e- 
laborată în urmă cu o sută de 
ani, dar în acest interval s-au ivit 
probleme importante între guver
nele provinciale și guvernul fede
ral care reclamă o soluție", a spus 
primul ministru.

Kalafat fusese condamnat 
la închisoare pe viață Ia 
de la Yassiada.

TEHERAN, 
trul afacerilor 
Giuseppe Saragat, care se află în* 
tr-o vizită oficială în Iran, a fost 
primit de șahul Iranului.

La 9 aprilie minis- 
externe al Italiei

Ѳ sentință care încalcă constituția americană
NEW YORK 10 (Agerpres).
Curtea supremă a statului Geor

gia, judecind procesul unui grup 
de persoane de culoare care au 
organizat pichete în restaurantele 
în care negrii nu sînt serviți, a 
stabilit că asemenea demonstrații

SJASS;

Convocarea Congresului federal 
brazilian

reprezintă o „violare a drepturi
lor particulare".

Totodată. Curtea statului a con
damnat 16 negri la închisoare, cu 
suspendarea pedepsei și diferite 
amenzi: pentru că au intrat într-una 
din cofetăriile orașului Atlanta, 
zervată numai pentru albi.

Avoca ții apărării au declarat 
această sentință reprezintă o
călcare a constituției americane și 
au declarat că vor face recurs la 
Curtea federală supremă.

re-

că
în-

T

4 
î 
î*

LUSAKA 10 (Agerpres).
Delegații din Rhodesia de nord, 

Burundi, Congo și Nyassaland ur
mează să se întîlnească la 20 apri
lie la Usumbura pentru a discuta 
problema creșterii generale a ni
velului apelor în Africa centrală 
și răsăriteană, provocată de ploi 
neobișnuit de abundente căzute în 
ultima perioadă în această re
giune.

Creșterea apelor este deosebit c 
marcantă în regiunea lacului Tan- 
ganica, cu care se mărginesc cele 
patru țări. Ca urmare a revărsă
rilor mii de animale sălbatice au 
pierit, iar navigația este 
îngreunată.

extrem de

Ѳ

Secretarul de 
al S.U.A., Dean 
a plecat spre Manila

stat 
Rusk

WASHINGTON 10 (Agerpres).
Vineri dimineața secretarul de 

stat' ăl S.U.A., Dean Rusk a plecat 
spre Manila unde va participa la 
conferința ministerială S.E.A.T.O^ 
ce se va deschide luni 13 aprilie.

DE PRETUTINDENI
Explozie în Cosmos

WASHINGTON 10 (Agerpres).
La Observatorul astronomic 

Mount-Palomar din California a 
fost înregistrată o nouă explozie 
în Cosmos. Ea este cea mai înde
părtată explozie în Cosmos care 
a fost observată pînă acum. A- 
ceastă explozie cosmică emite o 
cantitate uriașă de lumină și unde 
radio. Fenomenul înregistrat de 
Observatorul astronomic din Cali
fornia s-a produs la o distanță de 
mai multe miliarde de ani lu
mină, distanță de 10—20 de ori 
mai mare decît cel mai îndepăr
tat obiect cosmic observat pînă 
acum.

documentelor oficiale, vor fi înlo
cuite cu automobile.

Această hotărîre a fost' luată în 
ciuda protestelor hotărîte ale lo- 
cotenent-colonelului, John Miller, 
care răspunde de grajdurile regale 
și a cerut ca trăsurile să fie păs
trate, deoarece fac parte din tra
dițiile curții regale britanice.

O raritate

•BRASILIA 10 (Agerpres);
Congresul federal brazilian a 

fost convocat de președintele său, 
senatorul Auro de Moura Andrade, 
pentru a proceda sîmbătă la ale
gerea președintelui și a vicepreșe
dintelui republicii, care vor asuma 
răspunderea puterii executive pînă 
la alegerile prezidențiale din 1965. 
Pentru postul de președinte se pre
zintă doi candidați : generalul 
Humberto Castele Branco, fost 
șef al statului major al armatei, 
și generalul Amaurv Kruel, coman
dantul regiunii militare Sao Paulo.

Președintele și vicepreședintele 
vor Ți aleși separat, prin scrutin 
secret, de cele două camere con
vocate în ședință plenară.

Președintele interimar. Ranieri 
Mazzilli s-a înapoiat la Brasilia,

O

I 
î ♦

în ѵідоате constituția din 
dar dă președintelui dreptul 
decreta starea de asediu sau 
o prelungi pe o perioadă de 

dă 
de 
pe

venind de la Rio de Janeiro, adu- 
cînd cu el pentru a prezenta Con
gresului așa-numitul „act institu
țional" semnat de cei trei miniștri 
ai forțelor armate. Acest act men
ține 
1946, 
de a 
de a
30 de zile. De asemenea, actul 
comandanților militari dreptul 
a suspenda drepturile politice 
o durată de zece ani si de a anula
mandatele legislative, fără ca per
soanele afectate de aceste măsuri 
să aibă dreptul de a se adresa ins
tanțelor judiciare. Acest act urmea
ză să fie valabil pînă la 31 ianua
rie 1966. data investirii președin
telui, care va fi ales la 3 octom
brie 1965.

Procesul primului grup 
de militari 

care au participat 
la tulburările din Kenya
NAIROBI IO (Agerpres).
La Nairobi a început 

primului grup de militari 
participat la tulburările ce 
loc la începutul 
mata Kenyei.

In fața Curții 
părut primii 16
a fi avut un rol conducător în a- 
ceastă răscoală.

După cum se știe, soldații afri
cani și-au exprimat nemulțumirea 
față de prezența ofițerilor străini.

procesul 
care a 

au avut
acestui an în ar-

4 f a
£
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Spectacol pentru șoferii 
de taxi din Tokio

TOKIO IO (Agerpres).
Peste 800 de șofeti de taxi din 

Tokio au fost invitați de autori
tățile locale să asiste la o repre
zentație cu piesa 
gerac", jucată în 
la cei mai mare 
litate.

Prin aceasta se
Iiarizarea șoferilor de taxi cu „na
surile lungi" ale occidentalilor, 
care se presupune că vor veni să 
asiste la Jocurile Olimpice de la 
Tokio de anul acesta.

„Cyrano de Ber- 
limba japoneză 

teatru din loca-

urmărește fami-

marțiale au corn- 
soldați acuzați de

I 
î

înlocuirea trăsurilor 
din serviciul personal 

al reginei Angliei
LONDRA 10 (Agerpres).
Trăsurile cu cai din serviciul 

personal al reginei Elisabeta a 
Angliei, folosite pentru transportul

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA î Petroșani, Str. Republicii nt, 56. TeL interurban 322 < automat 269.
... . ■

mă cu peste 20 de ani.

Prejudiciile aduse

NOVOROSSIISK 10 (Agerpres). ;
După cum anunță agenția TASS, • 

pescarii colhozului „Drujba" din ,, 
Ținutul Krasnodar (litoralul cau- j 
cazian) au prins în Marea Neagră ; 
un delfin. Lungimea sa este de un ■ 
metru și 45 de cm., iar greutatea,, 
de 59 kilograme.

O asemenea raritate, care face • 
parte din rîndul animalelor mari- 4 
ne de culoare albă, а mai fost • 
pescuită în Marea Neagră în ur- J 

î 
I

de cutremur întreprinderilor ț
de prelucrare a peștelui 4 

din Alaska j
NEW YORK 10 (Agerpres). j
Cutremurul de pămînt din Alas- ♦ 

ka a adus mari prejudicii între- 4 
prinderilor pentru prelucrarea peș- I 
telui de pe insula Kodiak, princi- î 
palul centru al producției conser- j 
velor de crabi din Alaska. Un nu
măr de cinci întreprinderi pentru 
conservarea peștelui au fost com- 1 
plet distruse, iar altele avariate, f 
Potrivit unor aprecieri preliminare 4 
aproape 50 la sută din flota de • 
pescuit din regiunea insulei Ko- j 
diak a fost avariată. *
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