
Proletari din toate țările, uniți-vil

eagulroșu
Organ al Comitatului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

In ziua de 17 aprilie a. c. tovarășii lori Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, 
și Chivu Stoica, membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R.. secretar al C.C. al P.M.R., au plecat la Mos
cova pentru a transmite tovarășului N. S. Hrușciov 
felicitările C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri al R. P. Romîne cu prilejul împli

nirii a 70 de ani.
La sosirea pe aeroportul Vnukovo din Moscova, to

varășii Ion Gheorghe Maurer și Chivu Stoica au fost 
înlîmpinați de A. N. Kosîghin, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., P. N. Demicev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., D. K. Ustinov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
U.R.S.S., președintele Consiliului Suprem 
Naționale a U.R.S.S. al Consiliului de 
U.R.S.S., și de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, Titus
nat cu afaceri ad-interim al R. P. Romîne în U.R.S.S., 
și colaboratori ai ambasadei romîne.

Miniștri al 
al Economiei

Miniștri al

Sinu, însărci-

înfăptuiri ale colectivului 
minei Vulcan

Tehnica nouă m abataj
De curînd, la abatajul 

frontal din stratul 18, blo
cul II sud de la mina 
Vulcan a fost introdusă 
o haveză de tipul K.M.P.
3. Aici lucrează brigada 
condusa de minerul Mi
hai Vasile. Odată cu fc 
Ieșirea havezei s-a trecut 
la armarea metalică cu 
stîlpi hidraulici GS 3-M 
combinat cu grinzi în

consolă V.D U. In urmă 
cu cîteva zile la acest 
abataj echipa de lăcătuși 
condusă de Ilieș Zaharia 
a montat într-un timp re
dus 
dat 
Plin 
nid
economiile de 
lemnos ce se realizează 
va crește simțitor și pro
ductivitatea muncii.

un transportor blin- 
de tipul SLASK-59. 
folosirea1 acestei teh- 
avansate, pe lîngă 

material

Folosind mașina de încărcat
In luna trecută, briga

da de pregătiri condusă 
de minerul Dan Constan
tin de la siectorul VIII 
investiții al minei Vulcan 
e fost înzestrată cu o ma
șină de încărcat de tipul 
E.P.M.-2. In luna martie, 
în 16 zile lucrătoare, bri
gada a reușit să înainte
ze cu 90 m 1 de galerie 
dublă; In această lună 
fiind plasată la săparea 
galeriei de transport din

blocul III de Ia orizontul 
480, această brigadă a 
reușit să îndeplinească 
planul de excavare a ste
rilului, în prima decadă, 
în proporție de 105 la su
tă — excavîrid în total 
240 m.c. față de 228 m.c. 
planificați. Se prevede ca 
în viitor această brigadă 
să sape, betoneze și ame
najeze 60 m 1 de galerie 
pe lună.

Unde mergem mîine ?
CINEMATOGRAFE —

Republica: O zi ca leii 
— producție a studiou
rilor italiene. 7 Noiem
brie > Tragedia optimis
tă — film sovietic pe 
ecran lat.

TEATRUL DE STAT

• Incepînd de la o- 
ra 16, elevii din clasele 
IX—X de la Școala me
die
vor 
Iul
-cte și treizeci tablouri 
intitulat: ..Din
inima".

mixtă din 
prezenta 

de estradă

Petroșani 
spectaco- 
îri două

disputa întîlnirea din 
cadrul categoriei В din
tre echipele Jiul Petri- 
la — Flamura Roșie 
Oradea.

• In deschidere, stu
denții din Petroșani vor 
intîlni la ora 14,30 pe 
partenera lor de cate
gorie regională Juri II 
Petrila.

• Lonenii vor urmă
ri... la ei acasă parti
da dint’re Parîngul 
Sebeșul Sebeș.

VOLEI

f

Pe urmele angajamentelor de întrecere

IN SECTOARELE
MINEI LUPENI

le-au
sec-

suc-

In perioada care a tre
cut de la începutul anu
lui, din abatajele minei 
Lupeni s-au trimis la ziuă 
cantități mari de cărbu
ne peste plan. Cele mai 
însemnate succese pe ca
lea realizării angajamen
telor luate in cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei 
obținut colectivele 
toarelor III și I B.

Care este cheia
șeselor acestor colective ? 
Am căutat răspuns la a- 
ceastă întrebare la sectoa
rele respective.

— Prin executarea lu
crărilor de pregătire la 
timp și de bună calitate 
s-a creat linia de front 
necesară realizării ritmice 
a producției;

— întreținerea galeri
ilor, a liniilor ferate din 
subteran și a instalațiilor 
mecanice s-a executat du
pă un grafic dinainte sta
bilit, organizîndu-se în a- 
cest scop echipe de între
ținere în trei schimburi.

—■ S-a organizat în con
diții optime transportul 
în abataje și galerii asi- 
gurîndu-se astfel aprovi
zionarea brigăzilor cu va- 
gonete și cu Materialele 
necesare producției.

Acestea sînt măsurile 
principale despre care 
ne-au relatat inginerii 
loan Iștvănuț, Mircea 
Voinea, șefii de sectoa
re

Prin măsurile amintite 
colectivul sectorului III, 
de pildă, a reușit să ex
tragă peste plan 9 000 t’o 
ne, față de angajamentul 
anual de 6 700 tone căr
bune.

Față de condițiile gre
le de zăcămînt în abata
je, minerii sectorului III 
au reușit să-și realizeze 
ritmic sarcinile și să dea 
peste plan însemnate can
tități de cărbune. Brigada 
l»i Pet’re Constantin, de 
exemplu, timp, de o lună 
și jumătate a avut de lup
tat cu o intercalație de 
gresie ce a împiedicat 
foarte mult desfășurarea 
procesului de producție. 
Totuși, prin ajutorul teh-

4 pae, 20 bani

Sîmbătâ
18 aprilie 

1964

Asul XVI 
XXI Nr. 4511

* -

KW "

И

Brigada condusă de Lauruc Mi hai din sectorul forestier Polatiște 
obține lună de lună rezultate însemnate în valorificarea superioară a. 
masei lemnoase. In clișeu: cîțiva din membru brigăzii la secționarea 
catargelor.

Л-

toată

un co- 
ai Tea-

• La ora 20, 
lectiv de actori 
trulul de stat din Pe
troșani va prezenta pie
sa de teatru „Vîrsta 
dragostei" de V. Ka - 
taev.

In sala de sport 
Institutului de mine, 
începere de la ora 
echipa studenților 
primi replica voleibaliș 
tilor de la G.S.M. Cluj. 

RUGBI

Știința Petroșani 
Știinta Timișoara; teren 
Jiul, ora 10.

PE STADIOANE
HANDBAT. IN 7

FOTBAL

• La Petroșani, 
stadionul Jiul, se

pe 
va

Știința Petroșani
C S.M. Sibiu ; teren Jiul, 
ora 9.

ca pînă 
să dea 

tone de 
pînă la

uico-organizaLoric primit 
din partea conducerii sec 
torului, brigada a reușit 
să-și depășească planul 
trimestrial cu peste 1 200 
tone de cărbune.

Executarea lucrărilor de 
pregătire la timp este un 
factor hotărîtor în asigu
rarea realizării planului 
de producție. La această 
betivitate putem scoate în 
evidență brigada condusă 
de Olteanu Alexandru, 
care într-un Ioc de mun
că unde din cauza pre
zenței metanului pușcarea 
era interzisă, în cursul 
lunii martie a executat 
numai din ciocan de aba
taj — 71 ml de. înain
tare. . ,

Și colectivul sectorului
1 В a obținut succese fru
moase în realizarea an
gajamentelor. Minerii de 
aici s-au angajat 
la finele anului 
peste plan 3 000 
cărbune din care
23 August 2 200 tone. Bi
roul organizat ei de par
tid împreună cu condu
cerea tehnică a sectorului 
au luat cele mai potrivite 
măsuri pentru a traduce 
în viață angajamentul 
luat. Băcanu Sava, Koos 
Ladislau, Marton Dionisie. 
Mihai Doroftei, Gheorghe 
Dumbravă șl alți mineri 
din sector au reușit să-si 
realizeze si să-și depă
șească sarcinile de plan 
in mod ritmic. In primul 
trimestru, colectivul sec
torului a trimis la ziuă
2 316 tone cărbune de bu
nă calitate.

In activitatea de des
chidere și punere în va
loare a noilor rezerve de 
cărbune, un rol impor
tant are executarea lu
crărilor geologice și mi
niere, sarcină ce revine 
colectivului sect’oruluj de 
investiții. Acest harnic co
lectiv de la mina Lupeni. 
a reușit să execute anul 
trecut circa 560 m î gale
rie peste prevederile pla
nului. Anul acesta, anga
jamentul minerilor de a 
executa peste plan 200 m 1

Ing. M. BARĂ •

(Continuare în pag. 3-a)

Pe șantierul Vulcan

Lucrările de construcție a blo
cului В 4 din Vulcan au început 
încă în toamna trecută, cînd s-au 
făcut primele săpături de fundații. 
Au urmat apoi zidăriile, acoperișul 
și diferite lucrări interioare : în pre
zent blocul este într-un- stadiu a- 
vansat, în cursul lunii mai urrnînd 
a fi predat în folosință. încă 50 de 
familii se vor putea muta în apar
tamente noi.

Apropierea datei recepției aduce 
în atenție întrebările : în ce fel au 
fost executate finisajele interioa
re, corespund ele unor norme ele
mentare, încît comisia de 
să poată prelua blocul? 
cate 
este 
crări 
strul
lerînd ca diferite echipe să facă 
adevărate „fușereli", unele 
cu urmări serioase pentru 
tari, 
este

recepție 
Din pă- 
întrebări 
unor lu-

răspunsul la aceste 
neplăcut. Calitatea 
este necorespunzătoare, mai- 
constructor Dobner Mihai, to-

chiar 
loca- 

Relatarea cîtorva exemple 
edificatoare :

Găurile coșurilor
se întîmplă ? Bucătăriile a-Ce 

partamentelor 9 și 10 de pe scara 
I, etajul II sînt vecine, perete în 
perete. Niște constructori „isteți" 
au lucrat în așa fel î-ncît găurile 
de coș vin... față în față: privind 
dintr-o bucătărie, vezi direct în 
cealaltă. Bine înțeles că atunci cînd 
se vor pune burlanele de sobă, fu
murile se vor întîlni unul într-al-

tul și... se vor întoarce înapoi în 
bucătării, neavînd tiraj, spre „bu
curia" gospodinelor și în dăuna 
confortului.

Locatarii
II

de pe scările 
și III... ’

cunoștință în curînd

instalații. Iată

de
cu
prin bucătăriile a-

pe casa scării, 
apă caldă prin

...Vor face 
cu unele isprăvi ale instalatorilor 
caloriferiști, care le pregătesc un 
nou sistem de 
cum ;

Radiatoarele 
sînt alimentate 
țevi, care trec
partamentelor așezate lîngă scară. 
In cursul montării rețelei de ilu
minat, electricienii au introdus în 
tencuială cabluri „Intenc" (învelite 
cu masă plastică) ce coboară de la 
duze la prize. Acum, instalatorii 
caloriferiști au săpat șănțulețe în 
pereți pentru țevile lor : dînd peste 
cablurile electrice, le-au împins 
mai înăuntru în fundul șănțulețu
lui, iar peste ele au așezat țevile 
prin care vă trece apa fierbinte, la 
80—90 grade. Bine înțeles- că în 
cîteva luni, căldura va arde izola
ția de masă plastică, ia sirma va 
veni 
sântă

în contact cu țevile. Intere- 
ispravă a instalatorilor,' nu ?

Un centimetru .
bucătării, chiuvetele sînt am- 

se 
Instalatorii a-

(Continuare în pag. 3-a)

ansam-

O pasăre „minune".

Cererile 
sul din

partidului Congre- 
Basutoland.

situației din Cipru, 
grevistă limitată în

A 7u-a aniversare
N. S. Hrușciov.
Primul spectacol al 
blului „Rapsodia romînă".
Evoluția
Mișcare
Asturia.

Unul din muncitorii harnici de la cariera de calcar din Banița — minerul Por- 
Dionisie.

t

In
plasate Йира uși încît acestea 
deschid peste ele.
paductori de pe acest șantier au 
găsit un sistem original de sîcîire 
a gospodinelor care se vor muta 
aici — pentru a-i „pomeni" în vecii 
vecilor. Astfel, la scara III din blo
cul 4, la apartamentul 4 ușa lo-



STEAGUL ROS®

CURTEA

chu)itați(> la di'uuipțtp amenajarea 
cu alei um*

NIMĂNUI

mult și

cu flori 
acoperit 
plaiuri.

Zveltă, gingașă, de fiecare dată 
alta și totuși mereu aceeași, ză
mislind viață și rod sub zăpezi 
și-я pulberi de brume nocturne, 
primăvara a sosit nu de 
le noi.

iată I Veșmlntul ei țesut 
ce- rid sfios la soare, a 
întreaga vale, înverzesc
susură din nou izvoarele, iar In 
pomete mugurii plesnesc in ve
sel ciripit de pasăre. Blinde, su
puse, tăriile înălțimilor, soli tainici 
ai munților cărunți, ajung din nou 
plnă la noi îmbălsămînd aerul. 
Retezatul, Paringul, Vîlcanul și 
Burlanul invită Ia drumeție.

Priviți I Sub larga înșeuare a 
coamelor încă albe, runcuri și bri
ne unde soarele răsare mai devre
me și apune mai tlrziu, ne oferă 
cu dărnicie comori de albe și vio
lacee nestemate. Sînt primii ghio
cei și primele brîndușe, Crăiasa 
primăvară, măiastră și atenta le-a 
făurit anume pentru

ni firelor de iarba, abia în- 
iar miresmele lor sini dea- 

îmbălătoare. Bătătorind 
potecile spre aceste minu-

Cea mai mare ciorbă 
de pește din lume

Cea mai uriașă ciorbă de pește 
din lume „se găsește" Ia lacul 
Kivu (cu o suprafață de 2 650 m p) 
din Africa ecuatorială. Cînd erupe 
vulcanul Kituro din apropierea la
cului, lava se scurge în lac și apa 
acestuia începe 
„Ciorba de pește" 
săptămînile. Cînd 
niștește, localnicii
peștele tocmai bun de 
Ultima dată s-a „gătit" 
nea ciorbă în 1948.

nimănui cine

să clocotească, 
fierbe astfel cu 
vulcanul se li- 
scot

locuiesc trei locatari, dintre care 
unul ester grădinar. Dar, Cu toate 
Că curtea respectivă este o curte 
comună, în care zilnic sînt văzuți 
zeci de tineri care vin la club și 
alții la aeromodelism, aspectul Său 
constituie o critică usturătoare la 
adresa tuturor acelora care se com
plac s-o Vadă în paragină.

Ё atît de greu să se repare gar
durile și porțile, apoi să se aducă 
două, trei camioane cu pămînt și 
să se amenajeze în curte un spa
țiu verde cu alei, tivit cu brîuri 
de flori...?

Nu-i greu de loc, dar atît tova
rășii de la I.R.T.A. cît și cei care 
dirijează activitatea cercului de 
aeromodelism, locatarii din curtea 
respectivă și tovarășii de la C.C.V.J, 
pînă acum au mutat de pe un u- 
măr pe altul sarcina bunei gospo
dăriri a curții. De acum vor trebui 
să se asocieze și ou eforturi co
mune să transforme curtea pără
sită într-un loc plăcut de recreere.

De necraeut, dar așa a. Pe dnd 
mii și mii de oameni transformă 
fostele maidane în spații verzi, 
parcuri »au locuri de joacă pentru 
copii, o curte este lăsată în para
gină.

Si ce curte... dreaptă ca masa și
mare cît »ă permită 
unei grădini de flori 
brite.

Dar dacă e curtea
să se preocupe de transformarea 
ei într-un loc plăcut de recreere ?

Curtea în cauză se află în Spa
tele gării din Petroșani, are cîte o 
intrare atît din 
din strada M. 
mai are nici o 
curte se află 
mașinilor mici ale autobazei I.R.T.A., 
o clădiri» destinată cercului de ae
romodelism, birourile serviciului de 
aprovizionare al C.C.V.J. și tot aici

partea gării, cit și 
Eminescu (dar nu 
poartă). In această 
clubul și garajul

din lac 
consumat, 
o aseme

Ascultă minerule, strungarule și 
tu sudorule! Pe Roșia, pe dealul 
Lazului și ѲЬогоса peisajele cu
noscute s-au schimbat.

Ghioceii și brindușele au împru
mutat tăpșanelor de aici ceva din 
culoarea azurului. Numărul fiori
lor e atît de mare Incit ei întrece 
pe cel 
colțite, 
dreptul 
primul
nate locuri, urcușul va fi răsplătit 
cu nebănuite surprize și satisfac
ții. Prilejul este Insă tot atît de 
scurt ca și frumoasa lună a iui 
Prier.

...Auziți î Ne cheamă pădurile. 
De pe colnice domoale sau de pe 
cobbtîșuri repezite, arbori seculari 
își mișcă ramurile cu glas abia 
șoptit. В luna transformărilor și a 
înnoirilor, a culorilor șf exploziei 
de flori, frumoasă și poate cea 
mai interesantă dintre toate pentru 
ochii atît de cercetători ai omului.

Străbătînd în fap
tul dimineții un 
crîng, un hugeac, 
o luncă sau un 
brădet nu le vom 
mai recunoaște 

în amurg. Au un 
farmec deosebit 
în aceste zile 
chiar și viroaqele, 

prăpăs-' 
căror 

pline de 
marmora 
zăpezilor

Termite mîncăcioase farmaceutice, obiecte 
chinărie, iată numai*

Peisaj de primăvară din Retezat.

adîncfmi 
umbre

a
persistă încă 
încăpățînate.

acest decor 
lipsit de vegetația 
abundentă a verii 
dar tulburător prin 
efervescenta sa re
venire la viață, a- 
riotimpul de primă
vară, și legate de 
el, încîntătoarele 
frumuseți ale na
turii capătă pen
tru noi o noud și 
adîncă semnifica
ție.
A. NIGHIFOREL

!

ROBOTUL CASNIC
Gospodinele anului 1970 vor scă

pa în întregime de multe corvezi : 
spălatul vaselor, dereticatul sau 
curățirea legumelor. Ele nu vor mai 
avea nici o grijă, „ajutorul" lor e- 
lectronic va face toate 
neplăcute sau obositoare, 
pîna casei se va putea 
plimbare foarte liniștită.

Un inginer englez,

treburile 
iar stă* 

duce la

Meredith 
Woolridge Thring, profesor la U- 
niversitatea din Sheffield, pune în 
prezent la punct un robot casnic 
care promite să fie 
știîncios.

Robotul casnic va 
înlocui o serie de 
fac deja parte din 
El va putea mînui 
piratorul de praf și 
va curăța vesela, 
gramului" Înregistrat în memoria 
sa electronică, el va fi în stare, 
potrivit ordinelor care îi vor fi 
date, să facă cea mai mare parte 
a treburilor casnice.

Acesta se va deplasa pe două 
perechi de picioare care îi vor a- 
sigura o mare stabilitate. Fiecare 
pereche va fi formată din doi ci
lindri, unul orizontal, altul verti
cal, acționați cu aer comprimat sau 
cu un motoraș electric încorporat 
îh aparat. Robotul casnic 
prevăzut cu picioare agile va 
urca și coborî treptele unei 
Pentru a pune masa sau a 
avea nevoie de mîinl foarte mo
bile care să efectueze mișcări pre
cise și ale căror gesturi să se poa
tă adapta diferitelor sarcini casni
ce. Aceste mîini trebuiau pe de o 
parte să fie suficient de „gingașe" 
pentru a mînui obiecte fragile, iar

supus și cotl-

dirija sau va 
aparate care 

utilajul casnic, 
mătura sau as- 
tot așa de bine 
Datorită „pro-

astfel 
putea 
scări, 
călca

»

A T ■

M. LUPENEANU

J

I 
У 
?
?

I

i
r4 

t r 
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farsă 
călători 
la un 

din Gui-

Termitele au jucat o 
foarte neplăcută unor < 
străini care au poposit 
han dintr-o localitate 
neea. Aceștia au uitat să-și așe
ze valizele pe o măsuță ale că
rei picioare erau puse în cutii 
cu petrol, la fel cum f’ ®rau de 
altfel puse și picioarele patului. 
In timpul nopții, termitele au 
ros valizele și au consumat total 
sau ■ parțial conținutul. In mod 
straniu, de, bani nu s-au atins.

â-

Afchar/ 
Teheran, 

absolut

.Submarin" comestibil
In timpul celui de-al doilea 

război mondial un avion aliat 
a mitraliat un „submarin" ina
mic în dreptul coastei spaniole. 
Puțin după aceea, pescarii spa
nioli au pescuit „submarinul" 
sfîrtecat de gloanțele mitralie
relor. Era vorba de fapt despre 
un „cetorhinos maximus", cea 
mai mare specie de rechin exis
tentă. Acești rechini ating 15-16 
metri lungime și, spre deosebire 
de restul semenilor lor sînt com
plet lipsiți de dinți, fapt care îî 
face inofensivi. Rechinii aparți- 
nînd acestei specii se 
cu peștișori mici și se
oameni. Carnea, uleiul și chiar 
oasele lor sînt o materie primă 
foarte prețioasă. Inșulină, uleiuri

de maro- 
cîteva din 

produsele care se obțin din 
ceste materii prime.

Normal și lotuși 
anormal

Clienții lui Ahmed 
negustor de fructe din 
îl considerau un om
normal și el însuși era de a- 
ceeași părere. Ahmed nu fusese 
niciodată bolnav. Nu de mult, i 
s-a întimplat insă un accident, 
fiind rănit într-o încăierare cu 
cuțite. El a fost transportat la 
spital, unde chirurgii care l-au 
operat au constatat cu surprin
dere că toate organele lui erau 
așezate invers -. inima în dreap
ta, ficatul, apendicele și vezica 
hilară în stînga. Cu alte cuvinte 
Ahmed era un normal cît se 
poate de anormal...

Paznici credincioși
Păsările s-au dovedit paznici 

mai buni chiar decît 
cunoaște din istorie 
Romă a fost salvată 
zie inamică datorită
gîștelor din Capitoliu. Puțini 
însă știu că lebăda domestică 
semnalează prezența oricărui in
trus, In Argentina se obișnuiește 
să se domesticească o pasăre 
mică Teru-Teru, care stă de pază

II în- 
de-a- 
să se

Inru-

hrănesc 
tem def I

>
(
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clinii. Se tru
că vechea Ve
de o inva- Un
,,vigilenței" se

și semnalează prezența străini
lor în apropierea locuinței. Na- 
turaliștii consemnează și exem
plul lui „Mareo", un corb do
mesticit, care ori de câte ori se 
îndepărta de casa stăpînilor săi 
vreo persoană purtînd o valiză 
sau un paehet, croncănea cît îl 
țineau puterile. Un paznic bun 
și o dădacă exemplară a fost 
„Maggie", o leoaică din Africa 
de sud, eăreia stăpîna ei 
credința copiii cind pleca 
casă. Nimeni nu îndrăznea 
apropie de ei.

Motor cu nisip
Se știe că mecanismele

dite cu ceasornicul,' au fost fo
losite de multe ori în industrie. 
Amintim ceasurile cu apă din 
antichitate și turbina cu apă mo
dernă, ceasurile eu arc și meca
nismele cu are.

Se pare că și ceasurile cu ni
sip au avut asemenea „rude", 
In teatrele antice din Roma, pen- 

deplasarea decorurilor masi- 
se folosea un motor cu nisip, 
cilindru uriaș deasupra căreia 
afla o placă metalică masivă 

era umplut 
orificiu din 
cilindrului, 
încet. Placa 
tr*un sistem de scripeți punea fh 
mișcare decorul.

cu nieip. Printr-un 
partea inferioară a 

nisipul se scurgea 
grea cobora si prin*
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pe de alta îndeajuns de puternice 
pentru a freca parchetul. In cursul 
experiențelor de laborator, cerce
tătorii și-au dat seama că pentru 
a evita orice risc robotul are ne
voie de trei mîini construite din 
tuburi metalice cu două degete 
mobile — pensete — care se jux- 
tapun.

Mlinile, care se pot ridica pînă 
la o înălțime de 2,5 metri și se 
pot învîrtî totodată, vor putea e- 
fectua o serie întreagă de opera
ții. Dacă va trebui să curețe un 
obiect de bucătărie, două dintre 
mîini 11 vor ține bine, în timp ce 
a treia mină, prevăzută cu un bu
rete, îl va curăța. Bateriile sale e- 
lectrice vor furniza energia nece
sară pentru o jumătate de oră. 
După această perioadă, robotul, rînd 
pe rînd bucătăreasă sau fată în 
casă, se va conecta singur la pri
ză pentru reincărcarea bateriilor.

La prototipurile care sînt expe
rimentate se ține seama și de es
tetica robotului: nici o gospodină 
n-ar dori să fie servită la masă de 
un „ajutor" mecanic cu aspect 
monstruos. De aceea robotul va fi 
prevăzut eu 0 caroserie elegantă.

-«©•# —

Epitafuri
Unui pesimist

Deasupra ta în primăvară
S-a așternut covorul verde 
Iar tu ești mort de astă tans*
...Și parcă tot nu-ți vine-a сгеце.

Unui neserios
După atîtea glume-n viață 
Eu credeam că-ți făcuși suma.
Dar aflai azi dimineață
Că te-ai întrecut cu... gluma.

-=0
X Statuie de sffnt 
I comercializată

Preotul din orășelul francez Har- 
bouey se pricepe să scoată bani 
plnă și din cele sfinte. Astfel, el 
scoate în fiecare an la licitație sta
tuia „făcătoare de minuni" a sf. 
losif. Aceasta este alocată celui 
care oferă mai mult și care are 
dreptul s-o țină acată timp de *12 
luni.

Frumoasele din pâdarea adormită
Comentînd descoperirea în a- 

propiere de Roma a cadavrului îm
bălsămat, conservat fn stare per
fectă, al unei tinere femei care a 
trăit cu veacuri in urmă, săptă- 
minalui sovietic „Nedelea" rela
tează intr-un articol intitulat „Fru
moasele din pădurea adormită" des
pre descoperiri similare făcute în 
U.R.S.S,

In 1928, eu prilejul reeietematl- 
zării Kremlinului a 'fost demolată 

• mlnăstirea Vozneșenski. Cînd a 
fost deschis cavoul Marfei Soba- 
kina, cea de-a treia soție a lui 
fvan cel Groaznic, care a murit U 
15 zile după nuntă, celor prezenți 
li s-a părut că se află în fața unui

i

culcată o 
de frutnoa- 
avut o pa* 
părut vie. 

avut prile-

miracol : în Sicriu era 
ttnără fată fermecător 
să, care dacă nu ar fi 
loare cadaverică, ar fi 
Cercetătorii istoriei au
Jul să întreprindă o călătorie cu 
peste 375 de ani în urmă, admirînd 
pe cea care prin tinerețea și fru
musețea sa a captivat pe 
Rusiei.

Un alt caz a avut loc ou 
înainte de 1930. Demolînd o
re veche, muncitorii constructori au 
descoperit sub o lespede o tinără 
de 16—17 ani, păstrată uimitor de 
bine. Ea purta o rochie scumpă *1 
părea cufundată într-un somn *• 
dine.

tarul

puțin 
clădl-

©

Focile gigantice au fost regăsite
„Vaca marină a lui Steller”, o 

specie de focă gigantică, era con
siderată ca fiind dispărută de pe 
glob de aproape două secole. 
Recent însă Institutul sovietic de

In patru rînduri
Studentul Gică Mânu, rug
bist la Minerul Vulcan ^a 

mers în mîini pe teren. 
Ca rugbist ești talentat 
lnsi-n petec tu (bai dat 
Pe teren faci chiar „minuni" 
Dacl-ncepi să mergi în mîini.

Unui chiulangiu
Nu te întrista de geaba, 
Nimeni nu ți-a spus: „ești nul", 
Dar să meargă bine treaba, 
Lasi-te frate de... chiul!

Unui twistman
Ești de multe .„admirat"
Pentru dansul însetat 
Dar bolnav, de-a ta pornire 
Medical, nu-ți dam scutire.

• cercetări marine în Pacific, a 
regăsit urmele acestei specii. 
Foca gigantică continuă să tră* 
iască în Marea Kamciatka, în a- 
propierea Capului Novarin.

©--------------

Ofertă echitabila
De cînd faimoasa închisoare a* 

mericană din insula Alcatraz a fost 
desființată, insula este de vînzare. 
Red Cloud — Norul Roșu ■— șeful 
indienilor Sioux, a adresat guver
nului S.U.A. o scrisoare în care 
cere ca insula să-i fie vîndută lui. 
In scrisoare se arată că indienii 
Sioux sînt dispuși să plătească 
pentru insula Alcatraz 49 de cenți 
aCrul de pămînt, adică tot atît cît 
au primit din partea americanilor 
cînd aceștia le-au confiscat pt- 
mlntul ce le aparținea în baza unui 
tratat impus in 1868
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Măsuri concrete pentru 
anului învătămîntului

In ultima sa plenară, comitetul 
de partid al minei Petrila a ana
lizat desfășurarea activității cer
curilor și cursurilor .învătămîntului 
de partid în vederea luării de mă
suri eficiente pentru încheierea cu 
rezultate bune a actualului an 
școlar.

Din această analiză a reieșit 
faptul că în acest an de învăță- 
mînt la mina Petrila s-au înregis
trat progrese însemnate. Majorita
tea cursurilor și cercurilor de în- 
vățămînt sînt cu lecțiile la zi. Te
zele teoretice, politica partidului 
nostru sînt studiate în strînsă le
gătură cu sarcinile practice con
crete ce stau în fața colectivului 
minei. In cadrul discuțiilor purtate 
în cercuri și cursuri se caută so
luții pentru îmbunătățirea continuă 
a muncii în vederea îndeplinirii 
sarcinilor economice. La ridicarea 
nivelului învătămîntului a contri
buit mult faptul că majoritatea 
cercurilor și cursurilor sînt condu
se de propagandiști cu experiență. 
© rodnică activitate desfășoară în
deosebi propagandiștii Donin Fran- 
cîsc, Iladie Gheorghe, Popescu Ni- 
colae, Ionescu Constantin, Ulrich 
Ernest, Radu Vaier, Ștefan Gheor
ghe, Grecu Simion, Croitoru Gheor
ghe și alții care participă cu re
gularitate la seminariile de instrui
re organizate de cabinetul de 
partid, pregătesc lecții cu un bo- 

*"g«t conținut, legate de viață. Ast
fel de lecții stîrnese interesul 
cursanților determinîndu-i Să vină 
tu regularitate la' cursuri, să parti
cipe activ la discuții în cadrul se- 
minariilor.

—o —

ta sectoarele 
minei Lupeni

(Urmare din pag, l-a)

de galerie, ceea ce înseamnă ter
minarea planului anual cu o lună 
mal devreme, începe să prindă via
ță. In planul de măsuri tehnico- 

д. organizatorice s-a preconizat ca 5 
• brigăzi dih cadrul sectorului să 
realizeze viteze medii de- pește 
100 ml pe lună. Brigada lui Dio- 
nlsie Pop de la orizontul 440 a 
atins deja acest obiectiv -, a rea
lizat în luna februarie 108 ml ga
lerie, iar în luna martie 90 ml 
betonare de galerie și rampă de 
puț.

Brigăzile de mineri conduse de 
Nicolae Ungureanu, Mihai Panți- 
ru, Pavel Mihuț, Horvath Carol, 
Ferenczi Balasz au obținut, de ase
menea, realizări promițătoare. Prin 
munca lui de zi cu zi, colectivul 
sectorului de investiții a reușit în 
cursul trimestrului să execute 116 
m I galerie peste plan.

Dintre măsurile luate în spriji
nul realizării angajamentelor men
ționăm : Înlocuirea cofrajelor din 
scîndură cu cofraje de metal la 
betonarea galeriilor, întrebuințarea 
la maximum a utilajelor din do
tare (mașinilor de încărcat, reîn- 
cărcătoarelor cu bandă etc.), in
troducerea perforajului umed la 
toate fronturile de înaintare și 
lărgirea unor galerii.

Prin folosirea tehnicii noi, prin 
buna organizare a muncii, minerii 
lupeneni vor repurta cu siguranță 
noi succese pe calea înfăptuirii 
angajamentelor.

—© = -

ЙІІІІ ВІНЕМЕНІШІ
30 de cetățeni dintre cei mai buni 

gospodari ai orașului Lupeni, ani
matori ai întrecerii patriotice pen
tru buna gospodărire a localității 
au primit, zilele trecute, insigna de 
fruntaș în întrecerea patriotică pe 
anul 1963, Printre aceștia se nu
mără • Hagău Vasiie, Nemeș loan, 
Bldo Carol, Letean Ană’, Recolta 
Iosif, Zamfir Iuliana. Sipoș Ludo
vic, Anghel Traian și Bugheș Va- 
sHi*, președinți de comitete de bloc 
șt depntaîțli Dbțiu Avram. Kocsik 
Mihai, Alexandru Constantin, Bi* 
dea Ecaterina și alții.

Birourile organizațiilor de bază 
din sectoarele II, III, IV, VII trans
port, VIII electromecanic și de la 
depozitul de lemn, au dobîndit o 
experiență prețioasă în conducerea 
cercurilor și cursurilor de partid. 
Ele execută un control eficient a- 
supra conținutului lecțiilor, se in
teresează nu numai de frecvența 
cursanților ei și de modul în care 
ei se pregătese pentru seminarii. 
La creșterea eficacității învățămîn- 
tului a contribuit mult faptul că 
aceste birouri informează propa
gandiștii asupra principalelor sar
cini ce stau în fața organizațiilor 
respective, asupra problemelor în 
spre care cursanții trebuie să-și 
îndrepte atenția. Comitetul de partid 
a organizat colective din care fac 
parte cei mai pregătiți tovarăși, 
cu experiență în munca de pro
pagandă, care controlează pregăti
rea lecțiilor de către propagandiști, 
ajută la înlăturarea unor lipsuri.

Ridicarea nivelului învățărnîntu- 
lui de partid, însușirea tot mai te
meinică de către cursanți a învă
țăturii marxist-leniniste, a docu
mentelor partidului nostru se eon- 
cretizează în faptul că marea ma
joritate a cursanților, între care 
minerii Cucoș Gheorghe, Cîșlaru 
Ioan, Novac Ștefan, Popovici Mi
hai, tehnicianul Tenczler Ștefan, 
inginerul Stoica Emil și alții se 
situează în fruntea întrecerii, fiind 
purtători ai insignei de fruntaș în 
întrecerea socialistă. Prin exemplul 
lor de muncă și comportare, cursan- 
ții fruntași exercită o influență po
zitivă în rîndul celorlalți mineri, 
tehnicieni și ingineri.

Plenara a analizat cu multă a- 
tenție unele lipsuri care mai există 
încă în învățămîntul de partid. S-a 
luat poziție critică față de propa
gandiștii Strună loan, Mihuț Va- 
sile, Mayer Alexandru, Picu Mir
cea, Butuza Petru, Boța loan, Lunel 
Marin, Keiling Rudolf, Firoiu loan, 
Siko Ștefan, Pop Zoltan și Simota 
Dumitru care lipsesc de la pregă
tirile organizate de cabinetul de 
partid și din această cauză întoc
mesc lecții an un slab conținut 
sau sînt rămași în urmă față de 
program.

La un nivel necorespunzător se 
desfășoară învățămîntul în organi
zațiile de bază nr. 1 și 5. Birou
rile acestor organizații de bază nu 
s-au preocupat în suficientă mă
sură de controlul activității cercu-
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NOTĂ

LUDNAI-PAȘA
...Este mașina mea / iSu 

vreau, nu dau voie l Să 
coboare toți cej cu abo
na nenfe, altfel nu plec 
ăe aici1

Si, consecvent, șoferul 
Eudnai scoate cheia de 
contact și coboară Jos. 
Apoi, după cîteva minu
te urcă din nou in ma
șină cu o nonă „ideie".

— Dați încoace abona 
mentelet

Și, brutal, cu de la ei 
putere, confiscă abona 
mentele de autobuz de la 
Imling Maria. Filimon 
Elena, Șeprodi Elena ?i 
alți oameni ai muncii de 
la termocentrala Paro- 
șeni. Au trebuit 35 de 
minute de parlamentăii 
insistente cu acest șofer 
să pornească autobuzul 
din stație : o femeie plîn- 
gea de ciudă că pierduse 
legătura cu trenul alți 
călători întîrziau de la 
lucru — doar șoierul sfi
da cu obrăznicie pe toți

. Nu stau in stații pen
tru că mașina consumă 
benzină 1 Nu aștept după 
călători 1 — vociferează
cu gura mare șoferul Lud- 
nai.

Datorită acestei atitu
dini reprobibt'e. In sta
ția Livezeni un călător a 
fost nevoit să sară din 
autobuz din mers pentru a 
putea coborî în stafia unde 
este oprire obligatorie, alti 

închiderea 
de partid

rilor și cursurilor. Tovarășii Miha- 
lak Rudolf, Darie Gheorghe, Ki- 
bedi Anton, Cozma Andrei și alții 
care răspund de activitatea unor 
cercuri nu au dat atenția Cuvenită 
acestei sarcini, neglijînd mobiliza
rea cursanților la consultațiile or
ganizate în scopul lămuririi și a- 
dlncirii unor probleme din pro
gramul de învățămînt.

Pentru Sporirea eficacității în- 
vățămîntului de partid s-au stabilit 
o serie de măsuri menite să înlă
ture lipsurile constatate. Printre 
altele organizațiilor de bază li s-a 
Indicat să analizeze activitatea 
propagandiștilor și cursanților ca
re neglijează ridicarea nivelului lor 
politic și ideologic. Spre a se a- 
sigura 0 informare operativă a 
propagandiștilor asupra celor mai 
importante sarcini economice, s-a 
luat măsura ca ei să participe la 
ședințele conducerii sectoarelor în 
cadrul cărora se dezbat probleme 
de producție. Se va organiza, de 
asemenea, periodic informarea pro
pagandiștilor cu cele mai impor
tante probleme legate de îndepli
nirea planului. Cunoscînd temeinic 
aceste probleme, propagandiștii pot 
să întocmească lecții cu un bogat 
conținut, strîns legate de activita
tea practică, să canalizeze discu
țiile spre principalele obiective ale 
producției. In felul acesta se va 
realiza îmbinarea armonioasă a pro
blemelor teoretice cu sarcinile 
practice.

Pînă la închiderea actualului ah 
școlar al învătămîntului de partid 
se vor organiza schimburi de ex
periență între cercuri și propagan
diști în vederea generalizării ex
perienței pozitive.

Secretarii organizațiilor de bază 
au fost îndrumați să repartizeze 
membrilor birourilor sarcina de a 
răspunde de un cerc în scopul 
pregătirii cu toată grija a discu
țiilor recapitulative de sfîrșit de 
an. Comitetul de partid va forma 
un colectiv care va ține în fata 
cursanților expuneri și consultații 
colective și individuale. La punc
tul de consultații se va înființa o 
bibliotecă volantă care va cuprinde 
documente de partid, manuale, bro
șuri, reviste etc. Gazetele de perete, 
stația de radioamplificare vor pu
blica materiale privind activitatea 
desfășurată de propagandiști și
cursanți în vederea pregătirii dis-
auțiilor recapitulative.

10 călători au trebuit să 
aibă un schimb violent de 
cuvinte cu șoierul Lud nai 
ca să oprească în sta
țiile Blocuri-Livezeni și 

cartier-Sarpați pentru a 
putea coborî I

★
6a un pașă tu/ce.,c — 

plin de ingîmfate, sama
volnic, obraznic cu călă
torii — așa se poartă șo
ierul Ludnai Ioan de pe 
autobuzul 52 ?52 cu care 
face cursa Petroșani — 
Uricani și retur. El uită 
că este în slujba călăto
rilor, iar nu călătorii la 
discreția toanelor lui. 
Prin purtarea lui. ei a- 
duce prejudicii întreprin
derii, discreditează stră-
daniile atîtor zeci de șo
feri harnici, conștiincioși, 
amabili din cadrul f.C O. 
care depun tot interesul 
pentru buna desfășurare 
a transportului in comun.

Conducerea sectorului 
auto al I.G.O. are datoria 
să ia măsuri pentru tre
zirea acestui „pașă" la 
realitatea zilelor noastre, 
la obligația de a se pur
ta civilizat în timpul ser
viciului pe care-1 execu
tă, iar pe autobuzul res
pectiv să fie pus un alt 
șoier, care să aibă a 
atitudine corespunzătoare 
*'tă de Călătorii

ȘT MIHAI

Aplicând în 
viață aceste mă
suri, organiza
țiile de bază, 

propagandiștii 
vor asigura în
cheierea cu re
zultate bune a 
actualului an 
școlar al în- 
vățămîntului de 
partid.

EUGEN KUn 
secretarul 

comitetului 
de partid 

al minei Petrila

= S P O R T =
Reprezentativa Vâli Jiului 
campioană regională

Timp de trei zile, popicăria din 
Lonea a găzduit etapa regională a 
campionatului republican de popi
ce ediția 1963/1964, la care au par
ticipat un număr de opt echipe, re
prezentând tot atîtea raioane și o- 
rașe de subordonare regională din 
cadrul regiunii Hunedoara. De la 
întreceri au lipsit nejustificat po
picarii raionului Orăștie.

La aceste Competiții, orașul re
gional Petroșani a fost reprezen
tat de echipa „Parîngul" din Lo
nea, cîștigătoarea campionatului o- 
rășenesc. Comportîndu-se bine cei 
șase componehți au reușit să ob
țină victoria și dreptul de a parti
cipa la etapele interregionale. Cele 
4 747 popice doborîte constituie o 
performanță frumoasă. Avi nd în 
vedere Insă faptul că in etapele 
viitoare și adversarii sînt mai va

Lipsă de
In cadrul campionatului orășe

nesc de fotbal, C.F.R. Petroșani a 
întîlnit recent pe Constructorul 
Lupeni. Ce să vedeți Insă. Echipa 
CF.R.-ului s-a prezentat pe teren 
numai în 9 jucători. Fină la pauză 
toate bune, exceptînd faptul că cei 
de la Constructorul, beneficiind de 
superioritate numerică, au introdus 
de cinci ori balonul în poarta ad
versă.

Ingenioși cum sînt, după epui
zarea pauzei, ce s-au gîndit cei de 
la GF.R. — că ar fi bine Bă nu mai 
apară pe teren deoarece astfel pot
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EIHIMJEUI
(Urmare din pag. I*a)

vește în chiuvetă... 1 cm. Dacă chiu
veta se punea cu atit mai tntr-o 
parte, ușa nu mai lovea în ea. Dar, 
n-au vrut instalatorii căci dacă u- 
șile se deschideau normal, cine-i 
mai pomenea ? La apartamentul 
6, distanța buclucașă este tot de 
un centimetru, la apartamentul 5 
se ridică la 7—8 și așa și la alte 
apartamente, Nu se putea evita 
Sîcîiala asta ?

Estetica unde-i ?
In finisajul acestui bloc sînt o 

seamă de deficiențe care țin de 
estetică, gust, bunul simț al fiecă
rui om, lucruri în aparență mă
runte dar totuși slcîitoare prin 
faptul că Vor sta zi de zi în fața 
ochilor locatarilor.

Una din aceste deficiențe se ma
nifestă în camerele de baie. Aici, 
oglinda, port-cristalul șl becul sînt 
montate în „ofsaid" unul față de 
altul. Spre exemplificare, scara I-a, 
apartamentele nr. 5 și 6 și altele. 
De ce nu se pot monta ele armo
nios t Este așa de greu ca instala
torul de apă și electricianul să co
laboreze între ei 7

La apartamentul 16 și altele par- 
ehetarul nu a mai ținut cont de' 
nivelul mozaicului. El a montat 
lamelele de parchet cu peste 1 cm 
mai sus, făcînd astfel un prag ne
plăcut la instrarea în camere. La 

Echipa condusă de comunistul Deatcu Dumitru de la Depoul C.F.R. Petroșani exe
cută reparația unei locomotive cu ridicarea de pe roți. In luna martie, echipa a fost 
distinsă cu fanionul de evidențiată în întrecerea socialistă.

loroși, se impune ca eonducerea 
secției de popice a asociației Pa- 
ringul Lonea cit și jucătorii să 
privească cu și mai multă seriozi
tate pregătirea de viitor pentru ca 
în întîlnirile ce urmează rezulta
tele lor să fie din ce în ce mai 
bune.

Pe locurile următoare s-ou Cte* 
sat : Victoria Călău cu 4 462 p, d.f 
Ardeleana Alba Iulia 4 394 p. 
Minerul Deva 4156 p. d., Aurul 
Brad 4 154 p. d„ Voința Ilia 4064 
p. d„ Șurianul Sebeș 4 047 p. d. șl 
Retezatul Hațeg cu 3 926 p. d.

De remarcat că, granița celor 
800 p. d. nu a fost realizată decît 
de trei popicari, toți de la Parîn- 
gul Lonea — Albu Zoltan 825 p. d., 
Haidu Ștefan Э02 și Tecar Edmund 
cu 801 p. d.

S. BALOÎ
corespon'deât

disciplină
opri mărirea scorului. Zis și făcut. 
Clnd arbitrul a fluierat Începutul 
reprizei a doua, întîi a apărut pe 
teren Urecheatu Toma, apoi Szobo 
Alexandru și Nandro Mihai, spu- 
nîhd că apar imediat și ceilalți. 
Dar a apărut pe teren delegatul 
lor, Bogdan Cornel, și... jocul a 
luat sfîrșit, pe motiv că băieții lui 
sînt obosiți și că nu au fost toți.

Pentru a se curma odată pentru 
totdeauna acest obicei, comisia de 
fotbal va trebui să ia măsuri.

I. СІОЯТЕА 
corespondent

H ie імадп
casa scărilor, mozaicarul nu a fre
cat cum trebuie mozaicul, pe a- 
cesta rămînînd multe „umbre". Tot 
așa sînt insuficient frecate și plln- 
tele, iar muchie scărilor este lă
sată prea colțuroasă — nefiind ro
tunjită suficient — ceea ce va duce 
la degradarea ei la mici atingeri.

★
Asupra calităților lucrărilor de 

finisaj executate, trebuie să Ve
gheze în primul rînd muncitorul 
respectiv, șeful de echipă. O răs
pundere și mai mare revine în a- 
ceastă direcție maistrului de șan
tier și serviciului C.T.C. (controlul 
tehnic al calității) care au datoria 
să nu admită lucrări făcute de mîn- 
tuială. Și dirigintele șantierului 
respectiv poartă o răspundere în
semnată, pentru că lui, ca repre
zentant al beneficiarului îi revine 
obligația să urmărească zi de zi 
calitatea lucrărilor de construcții 
executate — pe faze de operațiuni 
— și să intervină cu hotărîte a- 
colo unde constată deficiențe. Du
pă cum se vede însă, la finisarea 
blocului В 4, fiecare s-a bizuit pe... 
celălalt și a ieșit un lucru de sla
bă calitate.

Este necesar ca luptei pentru ca
litatea finisajelor să i se dea im
portanța necesară, iar conducerea 
șantierului Vulcan să ia măsuri 
pentru îndreptarea acestei situații. 
Calitatea șă fie în atenția tuturor 
constructorilor I
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SEUL 17 (Agerpres).
La Seul au reînceput vineri de

monstrațiile studențești împotriva 
tratativelor japono-sud-coreene. U- 
nități de polițiști masate 
clădirilor guvernamentale 
tat să împiedice trecerea 
ților. Intre demonstranți 
țiști, anunță agenția
Press, au avut loc ciocniri.

în fața 
au cău- 
studen- 
și poli-

AssoGiated

-=©

Cererile partidului Congresul 
din Basutoland

(Agerpres). 
imediată 
acordarea

a autono- 
indepen- 

luna mar-

CAIRO 17 
Acordarea 

miei interne,
denței nu mai tîrziu de 
tie anul viitor, organizarea de a- 
legeri după principiul „un om — 
an vot", instaurarea în țară a unui 
regim cu adevărat democratic pe 
baza principiului „puterea aparține 
poporului și pentru popor" 
cestea sînt cererile pe care 
gația partidului Congresul 
Basutoland le v.a prezenta la 
ferința ce va avea loc 
la 21 aprilie în legătură 
ma viitorului acestui
englez. Aceste cereri sînt cuprinse 
în declarația dată publicității de 
către reprezentanta la Cairo a 
partidului Congresul din Basuto
land.

— a- 
dele- 

din
con-

la Londra 
cu proble- 
protectorat

©

recent un fenomen care a

Ѳ pasăre „ininwe"
ATENA 17. Corespondentul A- 

gerpres transmite :
In satul Horahakia din regiunea 

Hanea, de pe insula Creta, s-a în- 
tîmplat
devenit subiectul principal de dis
cuție în întreaga regiune. O pasă
re domestică care seamănă cu o 
cioară, de culoare negru cu alb, a 
început dintr-o dată să vorbească, 
chemînd tot timpul pe nume cu o 
dicțiune omenească pe cele trei 
fete ale proprietarului. Pasărea a 
fost crescută de mică de copiii a- 
cestui sătean. Cetățenii satului 
respectiv au denumit pasărea „pa
pagalul negru".

Ziarele scriu că un mare număr 
de curioși se perindă zilnic prin 
acest sat, pentru a vedea pasărea 
„minune", iar o asociație de 
rism din Hanea, mai practică, 
ganizează excursii în acest
care, pînă de curînd necunoscut, a 
devenit acum un centru turistic.

tu-
or-
sat

R. F. G.

MOSCOVA 17 (Agerpres).
Prin decret al Prezidiului Sovie

tului Suprem al U.R.S.S. lui N. S. 
Hrușciov i s-a decernat titlul de 
Erou al Uniunii Sovietice, Ordinul 
Lenin și Medalia „Steaua de aur" 
pentru merite remarcabile față de 
partidul comunist și de statul so
vietic în construirea societății co
muniste, întărirea puterii economi
ce și de apărare a Uniunii Sovie
tice, dezvoltarea prieteniei frățești 
a popoarelor din U.R.S.S., promo
varea unei politici externe leni
niste de pace, pentru merite excep
ționale în lupta împotriva cotropi
torilor hitlerlști în perioada Mare
lui Război pentru Apărarea Patriei 
și cu prilejul împlinirii a 70 de ani.

La 17 aprilie Leonid Brejnev, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a inminat lui 
N. S. Hrușciov Ordinul Lenin și 
Medalia „Steaua de aur". La ^cere- 
monia care a avut loc la Palatul 
Mare al Kremlinului, N. S. Hruș
ciov a fost felicitat de conducăto
rii partidului și guvernului sovie
tic, precum și de delegații din Re
publicile Sovietice Unionale.

C;C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovie
tului Suprem, Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S. au adresat Iui N. S. 
Hrușciov un mesaj de salut.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al 
de

P.M.R., președintele Consiliului 
Miniștri al R. P. Romîne, și to-

Chivu Stoica, membru al 
Politic al C.C. al P.M.R., 
al C.C. al P.M.R., au feli- 
N. S. Hrușciov cu prilejul

A 70*a aniversare 
a lui AL S. Hrușciov 

varășul 
Biroului 
secretar 
citat pe
împlinirii a 70 de ani.

In cadrul unei solemnități care 
a avut loc la Kremlin, Ion Gheor- 
qhe Maurer, i-a inminat lui N. S. 
Hrușciov Ordinul „Steaua Repu
blicii Populare Romine" clasa I-a 
conferit de Consiliul de Stat al 
R. P. Romîne.

N. S. Hrușciov a fost felicitat, 
de asemenea, de conducători de 
partid și de stat din țările socia
liste, precum și de alți oaspeți so
siți la Moscova. Cu acest prilej i 
s-au inminat: Ordinul „Leul alb** 
de gradul I, cu lanț de aur, al R. S. 
Cehoslovace, Ordinul „Suhe Bator" 
al R. P. Mongole, Ordinul „Karl 
Marx" al R. D. Germane și titlul 
de „Erou al R. P. Bulgaria".

Comitetul Central al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem și gu
vernul sovietic au oferit in marele 
Palat al Kremlinului un prînz în 
cinstea Iui N. S. Hrușciov. Au luat 
parte conducătorii Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și ai 
guvernului U.R.S.S., rudele lui N. S. 
Hrușciov, reprezentanți 
lor muncii.

Au participat, de 
oaspeții străini sosiți 
pentru a-1 felicita pe 
ciov, șefi ai misiunilor

ai oameni-

asemenea, 
în U.R.S.S. 

N. S. Hruș- 
diplomatice.

©

Evolufia situației din Cipru

al Tur- 
diferite- 
cipriote. 
capitala

A-

să

ф Mediatorul O.N.U. Tuomioja, va vizita Ankara 
ф Calm relativ în insulă

NICOSIA 17 (Agerpres).
Sakari Tuomioja, mediatorul 

O.N.U. în Cipru, a plecat vineri 
dimineața spre Ankara, unde va 
avea o serie de întrevederi cu mi
nistrul afacerilor externe 
ciei, F. C. Erkin, asupra 
lor aspecte ale problemei 
In cercurile politice din
Ciprului se subliniază că în cursul 
vizitei sale la Ankara, S. Tuomioja 
va cere guvernului tura să accepte 
propunerea de a plasa forțele sale 
militare, aflate în Cipru, sub con
ducerea comandantului forței O.N.U.

După întrevederile de la Ankara, 
Sakari Tuomioja, va pleca Ia 
tena.

NICOSIA 17 (Agerpres).
Situația din Cipru continuă

se mențină relativ calmă. In Cursul 
zilei de joi mediatorul O.N.U. în 
Cipru, Sakari Tuomioja l-a vizitat 
pe vicepreședintele Republicii Ci
pru, Kuciuk, cu care a avut o în
delungată întrevedere asupra unor 
probleme privind menținerea ordi
ne! în insulă. S. Tuomioja i-a de
clarat lui Kuciuk că în timpul vi
zitei sale la Ankara speră să aibă 

- unele întrevederi cu Rauf Denk- 
tash, președintele camerei Comu
nității turce din Cipru, căruia i s-a

Procesele împotriva 
criminalilor naziști

FRANKFURT PE MAIN 17 (A- 
gerpres).

In procesul criminalilor de la 
Auschwitz, martorul Henryk Wy- 
soczynski, a declarat că în lagăr 
se aflau cîini dresați special de 
către SS-iști care erau asmuțiți a- 
supra deținuților. EI' a precizat că 
Boger a spînzurat patru prizonieri 
în august 1944 în lagărul de la 
Birkenau. Martorul Erich Kulka, 
coautorul cunoscutei cărți „Fabrica 
morții", a recunoscut pe cinci din
tre acuzați. Intorcîndu-se spre a- 
cuzatul Capesius, care conducea 
farmacia din Auschwitz, martorul 
a declarat: 
pe acest om 
pe locul de

BONN 17
In orașul Bochum din R. F. Ger-

El este acuzat de partici- 
asasinarea a 6 110 oameni.
Schneider Samuel Glanz 

că li s-a promis deținuți-

mană continuă să se desfășoare 
procesul fostului SS-ist Hermann 
Blake, conducătorul ghetoului din 
Tarnow. 
parea la 
Martorul 
a arătat
lor libertatea în schimbul unei su
me de bani. După ce un număr 
mare de deținuți au fost strînși la 
un loc, ei au fost împușcați. Mar
torul a declarat, de 
l-a văzut pe Blanke 
cat un tînăr pentru 
cesta a prevenit un
ferească de conducătorul ghetou
lui. In ciuda mărturiilor depuse, 
Blanke a refuzat să recunoască a- 
cuzațiile, spunînd că el n-a omo
rî! pe nimeni și că a amenințat 
numai cu arma.

asemenea, că 
cum a împuș- 
motivul că a- 
detinut să se

„Cred că l-am văzut 
în uniforma SS-iștilor 
sosire al detinuților". 
(Agerpres).

Primul spectacol al ansamblalal 
„Rapsodia

personalităti 
general al

merită 
noastre,

a spus:

misiunilor diplo- 
la Paris.
dr. Victor Dimi-
R. P. Romîne la

Pe marea scenă a teatrului Al
hambra-Maurice Chevalier, în fa
ța a 2 500 de spectatori, ansamblul 
„Rapsodia romînă" a dat joi sea
ra primul său spectacol la Paris. 
La acest eveniment artistic au a- 
sistat, printre alții, Jean Basdevant, 
directorul general al afacerilor cul
turale din Ministerul de Externe, 
Emmanuel de Margerie, director 
adjunct în Ministerul de Externe, 
dramaturgul Marcel Ayme, regi
zorul de cinema Charles Spaak, 
Faurre Cormerey, directorul gene
ral al centrului național de cine
matografie din Franța, numeroase 
personalități ale vieții culturale și 
artistice, șefi ai 
matice acreditați

A fost de față 
triu, ambasadorul 
Paris.

O dată cu primele măsuri ale 
orchestrei și primii pași ai dansa
torilor interpretînd „Nunta de pe 
Someș", ropote de aplauze s-au 
auzit în sală. Dansul călușarilor, 
dansul moldovenesc, dansul fetelor 
de la Căpîlna, Balada lui Ciprian 
Porumbescu, Ciocîrlia, interpretată 
de Budișteanu, melodiile cîntate de 
Angela Moldovan și Ion Cristo- 
reanu, Damian Luca sau Nicolae 
Băluță au fost deosebit de apre
ciate de public, care a rechemat 
de multe ori la rampă pe artiștii 
romîni. Unul din momentele cele 
mai impresionante s-a situat spre 
sfirșitul spectacolului, cînd, ca 
răspuns la ,,bis"-urile repetate în 
entuziasmul celor prezențî, or
chestra condusă de Ionel Budiș
teanu a interpretat „Pe sub podu
rile Parisului”.

La sfirșitul spectacolului am stat
-------------- ©-

de vorbă cu citeva 
prezente. Directorul 
Centrului național de cinematogra
fie din Franța a declarat : „Este 
un spectacol cum rareori poți ve
dea, în care plastica se îmbină cu 
măiestria, în care totul este încin- 
tător. Folclorul romînesc cred că 
este unul din cele mai frumoase 
și interesante din lume. Artiștii pe 
care i-ați trimis la Paris 
mai mult decît aplauzele 
ei trebuie felicitați".

Cîntărețul Felix Marten
„Vă fac o mărturisire : Mă pasio
nează asemenea spectacole și în 
turneele pe care le întreprind în 
toată lumea caut să studiez cu a- 
tenție orice amănunt folclorio. 
Niciodată, mai mult ca în această 
seară, n-am simțit că folclorul se 
confundă cu adevărata artă. Totul 
a fost prezentat cu rafinament și 
gust. Deși sînt cîntăreț, astăzi dan
surile mi-au plăcut parcă mai mult. 
Ritmul, dinamismul dansatorilor, 
culorile costumelor, totul a fost 
la superlativ. Este un. spectacol de . 
mare succes și sînt convins că pa
rizienii îl vor aprecia".

Scriitoarea Elsa Triolet a arătat: 
„Pot să spun că este o poezie în- 
cîntătoare tot ce ne-au 
astă seară artiștii veniți
mînia. Ii felicit deopotrivă 
tăreți ca și pe dansatori, 
spectacol minunat".

Televiziunea franceză va
întregime spectacolul ansamblului 
„Rapsodia romînă" pentru a-1 re
transmite la posturile sale.

prezentat 
din Ro
pe rfn- 
Este un

filma in

TUDOR VORNICU
Corespondentă din Paris

interzis de către ministrul de in
terne al Ciprului să se reîntoarcă 
la Nicosia.

Tot joi, președintele Camerei 
Reprezentanților din Cipru, Glăfcos 
Clerides, a vizitat localitatea Ohi- 
koma, din apropierea Kyreniei, 
unde în ultimele zile au avut loa 
importante schimburi de focuri în
tre ciprioții greci și turci, precum 
și între ciprioții turci și contin
gentul canadian al forței O.N.U. 
în Cipru. In legătură cu aceste ul
time incidente, vicepreședintele 
Kuciuk a prezentat joi scuze ofi
ciale colonelului Edward Amy, co
mandantul contingentului cana
dian.
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Mișcare grevistă

Nueva" și „Carbones 
s-a declanșat o miș- 
limitată. Potrivit a- 

informate din Madrid

MADRID 17 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță 

că la două din principalele socie
tăți miniere spaniole din Asturia, 
„Carbones la 
de Langreo", 
care grevistă 
genției, surse
nu au precizat numărul minerilor 
participanți Ia această mișcare, sub
liniind doar că la Cele două socie
tăți lucrează peste 4 000 de mun
citori.

După cum subliniază France 
Presse, greva are însă o semnifi-

îîmitată în Asturia
! ■ ■ 

cație politică deosebită, ea iw 
declarată în ziua aniversării celei 
de-a doua republici spaniole. Agen
ția reamintește că marile mișcări 
greviste din 1962 au început tot în 
Asturia, dealtfel ca și grevele din 
1963 care au fost inaugurate prin 
încetarea lucrului la minele din 
bazinul Langreo.

Autoritățile spaniole au 
tăcerea asupra declanșării 
greve, de teamă ca această 
să nu fie urmată de un 
alte greve.

păstrat 
acestei 

mișcare 
lanț de

In citeva. rînduri
TEMA. In localitatea Tema 

din Republica Ghana a fost inau
gurată o nouă clinică pentru 
bolnavii de tuberculoză. La con
struirea ei a contribuit Organi
zația Mondială a 
Fondul Națiunilor 
copii (UNICEF).

Sănătății și 
Unite pentru

și 20 aprilie,PARIS. Intre 14
Ansamblul folcloric național din 
Cuba dă reprezentații Ia Teatrul 
națiunilor din Paris. Ansamblul 
este format din citeva sute de 
dansatori, cîntăreți și muzicieni 
amatori.

După spectacolele date la Tea
trul națiunilor, ansamblul va face 
un turneu în Europa.

PARIS. După cum anunță a- 
qenția United Press Internațio
nal, intre 21 și 30 aprilie va a- 
vea loc la Paris o întîlnire a 
peste 100 de specialiști seismo- 
graii din 30 de țări, pentru a 
discuta posibilitățile reducerii e- 
fectelor dezastruoase ale cutre
murelor de pămînt.

BRASILIAl Noul 
zilian, condus 
Humberto Castello

guvern bra- . 
de președintele 

Branco, a ți-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Republicii nr. 56. TeL interurban 322, automat 269.

nut joi o primă ședință în cursul 
căreia au fost luate în discuție 
problemele economice ale țării. 
Potrivit relatărilor agenției As
sociated Press, guvernul trebuie 
să facă față unei inflații in creș
tere și datoriei externe care se 
apropie de suma de patru mili
arde dolari. Nu au 
măsuri în această

laburiste pentru problemele e- 
conomice, a declarat că balanța 
de plăți a Angliei 
țește, iar țara este 
de inflație.

se înrăută- 
amenințată

ministru en-

DJAKARTA. Joi

fost anunțate 
problemă.

a sosit în In
donezia Keith Holyoake, primul 
ministru și ministru 
al Noii Zeelande. El 
aibă convorbiri cu 
Sukarno și cu alți 
ai Indoneziei in
flictului ivit prin 
Federației Malayeze.

de externe 
urmează să 

președintele 
conducători

problema con- 
constituirea

OTTAWA. In Canada au fost 
înregistrați Ia sfirșitul lunii mar
tie 456 000 de șomeri. Aceasta 
reprezintă 6,8 la sută din întrea
ga forță de muncă din (ară.

cuvîntul în 
din Camera

LONDRA. Luînd 
cadrul dezbaterilor 
Comunelor pe marginea proiec
tului de buget pe exercițiul fi
nanciar 1964/65, Douglas Jay, 
purtătorul de cuvint al opoziției

LONDRA. Primul 
glez, Douglas-Home, a anunțat 
joi în Camera Comunelor că, țî- 
nînd seama de creșterea crimi
nalității în tară în anii postbe
lici, guvernul englez a hotărît 
să instituie o comisie regală spe
cială, care să studieze cauzele 
care au dus la. această situație 
îngrijorătoare. Guvernul, a de
clarat el, intenționează să se o- 
cupe în primul rind de comba
terea criminalității în rindurile 
tineretului în vîrstă de pînă la 
21 de ani.

WASHINGTON. Lee Rankin, 
consilier al comisiei federale de 
anchetă asupra asasinării fostu
lui președinte al S.U.A., Ken
nedy, a declarat că există pers
pectiva ca raportul comisiei să 
fie prezentat președintelui John
son și poporului american în 
cursul lunii iunie. Rankin a in
dicat insă că. datorită marelui 
volum de lucrări, nu este exclus 
ca această dată să flfe
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