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asupra fascismului

acestei duble sârbă- 
nostru cinstește tra

revoluției populare, 
doborîrea guvernului

ACȚIUNI TINEREȘTI
La colectarea 
fierului vechi

Biroul organizației U.T.M. de 
explorări — șan- 
initiat de la în- 
pînă în prezent 

muncă pa

la
întreprinderea de 
tierul Livezeni a 
ceputul anului și
numeroase acțiuni de 
triotică. Zeci de tineri au răspuns 
cu entuziasm participînd la ame
najarea zonelor verzi dintre blo
curile nr. 44, 45, 46. Ei au săpat 
44 de gropi pentru puieti de arbori 
ornamentali și au transportat zeci 
de brazde cu iarbă verde. Totoda
tă ei au colectat și expediat oțe- 
lăriilor patriei 16 000 kg fier vechi

Printre tinerii care au partici
pat la aceste acțiuni se numără 
tov. Palea Cornel, Nicolescu loan, 
Șeuleanu Cornel, Chirilă Ilie, Sora 
Marin, Petru Constantin, Manole 
Petre.

tru rezultatele obținute pînă în 
prezent, fanionul de unitate frun
tașă a fost cîștigat de unitatea de 
pionieri a Școlii generale de 8 ani 
nr. 1 din Petrila. Pionierii de la 
această 
ore de
re 250
pentru
dafir și de liliac sălbatic.

școală au efectuat 6 000 ae 
muncă patriotică dintre ca
de ore au fost efectuate 

aducerea puietilor de tran-

Premii celor evidential

vechi și înfrumusețarea
d

o-

bază U.T.M. vor fi stimu- 
orășenesc

Unitate fruntașă
t^a întrecerea patriotică pentru 

înfrumusețarea școlilor în care în
vață sînt antrenate 38 de unități 
de pionieri din Valea Jiului. Pen-

Pentru rezultatele obținute 
acțiunile patriotice de colectare 
fierului
rașului un număr de 18 organiza
ții de 
late de către Comitetul
U.T.M. Petroșani cu premii în o- 
biecte. Cu tinerii evidențiați în 
munci patriotice se va organiza și 
o excursie de 5 zile în tară. Prin
tre utemiștii propuși pentru a fi 
stimulați se află tov. Nicolae Mar
gareta de la I.C.M.M. Petroșani, 
Mazăre Vasile, de la preparația 
Lupeni, Belea Vasile de la T.R.N. 
Vulcan și alții.

Ce ușor este să tai lemnul cu 
fierăstrău] mecanic ! Drujbistul 
Mărgineanu Vasile de la exploa
tarea Polatiște este fruntaș în mî- 
nuirea acestui utilaj.

progres so

9 mai 1877, 
pe atunci 
declarat în 

„Sîntem ' inde-

și 
in 
de 
de

cu- 
de 

de-
A-

coaliții an- 
doilea raz* 

principala 
desfășurînd 
care a dat

Unde mergem mîine?
TEATRU : Sala Teatrului de Stat 

din Petroșani va găzdui, la ora 20, 
spectacolul „Noaptea regilor" de 
W. Shakespeare.

CLUBURI : • Cu începere de la 
ora 9, in sala mare a clubului mun
citoresc din Petrila va, continua 
faza regională a telui de-al VII-: 
lea concurs al formațiilor artistice 
de amatori, 
tel or 
tă o 
cată 
tică.

HANDBAL IN 7 : Pe -terenul de 
handbal din Lupeni, echipa de ca
tegoria A, Știința 
juca în compania 
Tg. Mureș.

• La clubul sindica- 
din Petroșani va fi organiza- 
reuniune tovărășească Uedi-, 

fruntașilor în munca pâtrio-

Petroșani va 
formației Știința

Fruntași ai sectorului I Lonea, minerii Burdea Nicolae. Farkaș 
Ioan și Răștei Petru poartă cu mîn drie insigna primită pentru munca 
depusă.

FOTBAL: • Pe 
Petroșani, jiuliștii 
vor întîlni în cadrul campionatului 
categoriei В pe C.S.M. Cluj. Par
tida va începe la ora 17. • In des
chidere, la ora 15, echipa Știința 
va primi replica fotbaliștilor de la 
Minerul Teliuc. • Jiul II va întîlni 
la ora 10 pe stadionul 
pe Parîngul Lonea. •

vor 
mări
Minerul 
noasa - 
Orăștie și Mi
nerul Vulcan — 
Refractara Alba- 
Iulia.

stadionul din 
din localitate

Ziua de 9 mai înmănunchează a- 
niversarea a două evenimente de 
mare însemnătate: proclamarea in 
dependenței de stat a Romîniei și 
ziua victoriei 
hitlerist.

Cu prilejul 
tori, poporul
dițiile de luptă patriotică ale îna
intașilor săi pentru libertate, inde
pendență națională și 
cial.

Acum 87 de ani, la 
Mihail Kogălniceanu, 
ministru de externe, a 
parlamentul țării:
pendenți, sîntem o națiune de șine 
stătătoare". Cucerirea independen
ței de stat este rezultatul ridicării 
cu hotărîre la luptă a poporului 
nostru, ca și a celorlalte popoare 
balcanice, pentru scuturarea jugu
lui otoman, luptă sprijinită efectiv 
de Rusia. Pe redutele Plevnei, Ra- 
hovei și Smîrdanului, pălmașii 
meșteșugarii romîni, îmbrăcați 
haine ostășești, s-au acoperit 
giorie în luptele duse alături
armatele ruse și patrioții bulgari 
pentru zdrobirea asupritorilor oto
mani. Masele populare țărănești și 
orășenești care au purtat războiul 
pentru independență aveau convin
gerea că luptă pentru o cauză 
dreaptă, pentru libertate și inde
pendența patriei și, în același timp, 
pentru înfăptuirea năzuințelor lor 
de a dobîndi pămînt, de a-și făuri 
o viață mai • bună.

Aceste năzuințe nu s-au putut 
împlini, deoarece coaliția burghe- 
zo-moșierească a călcat in picioa
re independența țării, folosindu-se 
de ea doar pentru a-și consolida 
privilegiile de dasă. Scoase la me
zat, bogățiile țării au încăput pe 
mîinile monopolurilor occidentale, 
iar aspirațiile maselor muncitoare, 
spre libertate, progres social și o 
viață mai bună au fost înăbușite 
cu cruzime.

In aceste condiții istorice noi, 
tradițiile luptei patriotice și revo
luționare a poporului au fost ridi
cate pe o treaptă superioară de că
tre clasa muncitoare. Steagul luptei 
pentru adevărata independență na
țională, împotriva politicii claselor 
exploatatoare, împotriva înfeudării 
Romîniei capitalului occidental și 
înrobirii ei de către fascismul hitle
rist a fost preluat de către partidul 
comunist.

Independența și suveranitatea de
plină a țării a devenit o realitate 
vie ca urmare a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist, cuceririi pu
terii politice și economice de că
tre poporul muncitor, sub conduce
rea încercatului nostru partid. In
surecția armată victorioasă din au
gust 1944 organizată și condusă.de 
Partidul Comunist Romîn a mar-

de milioa- 
materiale 

și-au aîir- 
a lupta ca 
să nu mai

pace sînt în stere 
un nou război

consecvență o 
aducîndu-și din

cat începutul 
imediat după 
de dictatură fascistă de către for
țele patriotice ale tării, armata ro- 
inînă s-a alăturat războiului anti
hitlerist, luptînd eroic alături de 
armata sovietică pentru izgonirea 
cotropitorilor hitleriști de pe 
prinsul țării, și apoi dincolo 
hotarele ei pînă la zdrobirea 
finitivă a Germaniei hitleriste.
mintirea ostașilor romîni și sovie
tici care și-au dat viața in lupta 
împotriva ocupanților hitleriști va 
trăi veșnic în memoria poporului 
nostru.

De neuitat va rămine acea zi. de 
9 mai 1945, cînd ostașii sovietici 
au înălțat steagul victoriei pe cu
pola Reichstagului din Berlin, con
sfințind victoria marii 
tihitleriste în cel de-al 
boi mondial. Purtînd 
povară a războiului, 
bătălii gigantice prin
lovituri mortale agresorului hitle
rist, Uniunea Sovietică și-a înde
plinit cu cinste misiunea istorică 
de a salva civilizația umană de Ia 
primejdia robiei fasciste. Poporul 
nostru e mîndru de faptul că și-a 
adus contribuția la această victorie, 
participînd cu toate forțele la zdro
birea completă a fascismului ger
man.

La capătul acestui război, care a 
pricinuit omenirii zeci 
ne de victime, pagube 
incalculabile, popoarele 
mat hotărîrea fermă de 
un nou război mondial
fie cu putință, pentru apărarea și 
consolidarea păcii. .

Astăzi, cînd sărbătorim 19 ani 
de Ia victorie, forțele sociale care 
s-au ridicat la luptă pentru apăra
rea păcii sînt mai puternice ca ori- 
cînd. Eforturile unite ale țărilor la
gărului socialist, ale mișcării de e- 
liberare naționale, ale tuturor ță
rilor iubitoare de 
să preintimpine 
mondial.

Promovînd cu 
politică de pace,

, plin contribuția la întărirea unită
ții țărilor socialiste, la. dezvoltarea 
relațiilor de’ colaborare economică 
și culturală cu toate țările, țara 
noastră luptă cu consecvență pen
tru întărirea păcii.

Poporul nostru este convins Că 
principalul său aport la lupta 
pentru triumful păcii și progresu
lui social îl constituie realizarea 
cu succes a programului desăvîr- 
șirii construcției socialiste în pa
tria noastră. Sărbătorind ziua in
dependenței de stat a Romîniei șl 
a victoriei asupra fascismului, po
porul nostru, strins unit în juru’ 
partidului, își manifestă hotărîrea 
de a obține noi și noi succese în 
lupta pentru socialism, pentru cauza 
păcii.

De veghe pe arterele subterane...

Retezatului, 
adîncurile ei 
lucrează de 
și cu entu- 

în fiecare

Uricani. Tînăra 
mină de la poa
lele 
In 
se 
zor
ziasm 
abataj. Cărbunele 
este smuls fără 
răgaz din stratele 
încleștate 
strînsoarea 
curilor și
ca un șuvoi ne
gru, fără sfîrșit, 
părăsește abata
jele. Este rodul 
muncii minerilor,

in 
adîn- 
apoi

a luptei lor corp la corp 
cu pereții de cărbune. 
Cînd ies la ziuă ei găsesc 
roadele muncii lor înscri
se pe graficul de întrece
re din curtea minei. Roa
dele sînt tot mai bogate. 
Dar citind cifrele de pe 
grafic minerii știu că a- 
cestea nu oglindesc doar 
munca lor. Ei se gîndesc 
si la cei care stau de 
veghe pe drumurile sub
terane, care 
șuvoaiele ce
din abatajele lor în ade
vărate fluvii negre ne

transformă 
se revarsă

Des- 
mun- 
mult 
Uri-

oamenii care 
deosebite în 

minerilor PX- 
căr-

căr-

magistralele subterane și 
le urcă apoi prin gura 
puțului la suprafață. Se 
gîndesc deci la oatnenii 
care formează colectivul 
sectorului transport, 
pre aceștia, despre 
ca lor se vorbește 
în ultimul timp la
câni, cu stimă și respect, 
ca despre 
au merite 
succesele
ploatării pe frontul 
bunelui.

La Uricani, drumul 
bunelui înseamnă mii de
metri de galerie, un ade
vărat labirint subteran de 
artere de beton și fier. 
■Prin aceste artere pul
sează întreaga viață a 
minei. Zi de zi, oră de 
oră, liniile de fier din a- 
ceste artere sînt străbă
tute de zeci de mașini ce 
trag după ele 
nesfîrșite.
viata minei
din plin, fără 
re, pe arterele 
stau de veghe 
sectorului de

convoaie 
Și oentru ca 

să pulseze 
întrerupe- 
subterane 

oamenii 
transport.

sprijine 
să 
și 
să

eforturile 
le asigure 
materialele 
transport" 

de

Ei asigură ea locomoti
vele subterane să func
ționeze fără oprire, să 
deservească la timp locu
rile de muncă. Iată mi
siunea oamenilor sectoru
lui de transport, misiu
ne pe care o îndeplinesc 
zi de zi cu răspundere. 

Să
minerilor, 
vagonete 
necesare, 
la suprafață zi
zi producția rea
lizată în abataje, 
iată obiectivul de 
întrecere stabilit 
de colectivul sec
torului încă de 
la începutul anu
lui.

După primele 
săptămîni ce s-au 
scurs din acest 
an. în sector au 
apărut dificultăți 
serioase. Pe zi 
ce trecea loco
motivele cu acu-

I. DUBEK

(Continuare 
în pag. 3-a)
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din Petrila 
Aninosenii 
putea ur- 

cuplajul: 
Ani- 

Dacia

CONFERIN
și în 

ale 
avut

Petroșani 
localități

Jiului au
ieri după-amiază 

dedicate 
mai, zi în 
noastră a-

In
alte
Văii 
loc
conferințe 
zilei de 9 
care natria

niversează două eve
nimente de mare în
semnătate : proclama
rea independenței de 
stat a Romîniei și 
ziua victoriei asupra 
fascismului hitlerist.

TE
Conferințele au fost 

audiate de un mare 
număr de 
muncii, 
conferințe 
loc și azi
școli și localități din 
Valea Jiului.

oameni7 ai 
Asemenea 
vor avea 
în unele

♦ 
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦ 
♦

,-Pe șantierul Vulcan se fac intense pregătiri pentru ridicarea blocurilor înalte 
cu 8 etaje.

iIN CTIȘEU : Echipa de fierar-betoniști a lui Nistor Nicolae pregătește armătu
rile necesare pe ntru stîlpi și planșee.

condus%25c4%2583.de


VARIETĂȚI

M|i lin lumea vliaminelaj
După cum relatează ziarul ,,L'Hu- 

Dianite", uii ош de știință francez 
a stabilit că un complex de para- 
vjtarnine, alcătuit din vitaminele 
F și Bș are proprietatea să redea 
culoarea inițială a părului albit 
Chiar și la oamenii mai în vîrstă, 
culoarea părului revine în cîteva 
zile și se menține apoi permanent. 
După cum au dovedit cercetările 
din laborator, paravttamina este 
unul din elementele care asigură 
pigmentarea părului.

ELICE DIN NYLON
Ѳ întreprindere de construcții 

navale din Anglia a creat o elice 
din nylon de opt ori mai ușoară 
decît elicele din bronz, necorozivă 
și foarte rezistentă.

Diametrul noilor elice pentru 
construcții navale este de circa 80 
cm. Firma pregătește producția 
unor elice și mai mari, cu diame
trul pînă la 1,25 m.

Copaci sudați
Intr-o luncă mlăștinoasă din 

Slovenia, înconjurată de dealuri 
scunde se află un copac minune. 
Pe trunchiul unei sălcii, înaltă, de

dăcinile bradului intră în pămînt 
prmtr-o scorbură din trunchiul 
•alelei.

doi metri cu circumferința de
3,2 metri a crescut un brad de
7 metri.

Copacii s-au sudat perfect. Ră-

Cîmpul cu comori
Intr-un cîmp din satul Postrekov 

(regiunea Domajlice din vestul 
Boemiei) s-a descoperit o comoară. 
După cum anunță agenția СГК 
este vorba de o oală eontinînd 
2 000 de monede de argint din 
anii 1618—1648 (cînd a avut loc 
războiul de 30 de ani) precum și 
din 1434, în greutate totală de 
6 kg.

Este cea de-a șasea comoară 
descoperită în aeest sat și a doua 
în același cîmp.

Replici prompte
Un bătrîn invitat la o nepoată 

este servit cu cafea.
— E prea tare cafeaua ? întrebă 

nepoata.
— Nu cafeaua este prea tare, 

răspunse unchiul, ci inima mea este 
prea slabă pentru cafea.
/ *

— Iți place la școală ? îl între
abă mama pe micul Jeannot care 
se întorcea acasă după prima zi 
de școală.

— Da, da, răspunse copilul; dar 
se pierde prea mult timp între 
recreații.

Note și comentarii

Gospodarii sînt în concediu
Autobuzul loeal o- 

prește în vecinătatea 
cinematografului din 
Bărbăteni. Pasagerii 
coboară, în majorita
te fiind grăbiți să 
cumpere bilete pentru 
film. Aproape la toa
te spectacolele sala 
cinematografului se 
umple eu spectatori 
O seamă dintre ei, 
cu buzunarele doldo
ra de semințe, intră 
în sala cinematogra
fului și încep ronțăi
tul aruncînd resturile 
pe jos. Și niei un 
om de ordine nu-i 
vede pe „semințo- 
mani". Ba. cîte un 
scaun de mult degra
dat refuză să-și maî 
facă „serviciul". Și

tocmai cînd acțiunea 
filmului ajunge la 
maximă încordare, se 
desface din încheie
turi și... „trosc" ! în- 
tr-o gălăgie care dis
trage atenția de la 
film a celor din sală 
spectatorul ghinionist 
cade cu scaun cu tot.

La ieșire de la film 
— altă dandana. Te
renul desfundat din 
jurul cinematografu
lui îi „primește" pe 
spectatori cu băltoace 
pline de apă. Și curo 
nici un bec nu lumi
nează ieșirea, oco- 
lește-le dacă poți.

In zilele eînd plouă, 
spectatorii riscă să 
lasă plouați chiar din 
sala cinematografu

Instantaneej drumeție de plăcere
Soarele abia Și-a înălțat discul 

de aur de după crestele înzăpe
zite ale Paringului, cînd un grup 
de mineri, tehnicieni, ingineri și 
meseriași de la mina Vulcan um
blau veseli în jurul unui autobuz 
Printre ei se aflau minerii Vass 
Andrei, Antal Gheza. Pîrvu Ste
fan, Molcoci Vasile, sudorul Tun- 
soiu Manea, inginerul Stoica Pe
tru. In total erau nici mal mulți 
nici mai puțini de 33 de salariat i 
ai minei.

— Or fi venind de la vreo sin
drofie de-s așa de veseli la o oră 
atît de matinală ziceau nedu
meriți putinii oameni ce treceau 
pe drum.

La drept vorbind n-aveau de 
unde șă știe că de fapt nu veneau 
ci plecau și încă destul de depar
te. A fost organizată doar pentru 
muieri o excursie tocmai în țara 
vecină și prietenă, de pe malul 
drept al Dunării, Republica Popu
lară Bulgaria. In duduitul moto
rului, autocarul O.N.T. Carpați se 
puse în mișcare. La scurtă vreme 
după ce au ieșit din Petroșani, i-a 
întîmpinat un drum accidentat. Nu 
pentru că ar fi fost neglijat, ci 
dimpotrivă. Aici se lucrează in
tens la amenajarea șoselei pentru 
asfaltare. Peste putină vreme, scă
pat din porțiunea drumului în lu
cru, autocarul a început să alerge 
pe șoseaua asfaltată. In această 
vreme au ajuns la Simeria, impor
tantul nod de cale ferată a regiu
nii noastre și localitate posesoare 
a unui parc cu o floră dintre cele

Cea mai îndepărtată Galaxie
Astronomii Maarten Schmidt și 

Thomas A. Matthews de la obser
vatoarele de la Monte Wilson și 
Monte Palomar au descoperit un 
„obiect" care poate fi considerat 
cel mai depărtat și avînd cea mai 
mare viteză dintre toți aștri și ga
laxiile cunoscute pînă în prezent.

Astronomii respectivi au afirmat 
că noul „obiect", probabil o ga
laxie în fază de explozie, se află 
la o depărtare de cel puțin cu 10 
la sută mai mare decît cel mai 
îndepărtat obiect ceresc cunoscut 
pînă acum, și se deplasează cu o 
viteză egală cu jumătate din vi
teza luminii.

Noul obiect ceresc a fost bote
zat „30—147". Precedentul obiect 
considerat a se fi aflat la distanta 
cea mai mare „3C—295" — se află 
la o depărtare de 6 miliarde de 
ani lumină.

Pornind de la acest obiect ce
resc astronomii apreciau pînă în 

lui I Cauza ? Acoperi
șul și tavanul sînt 
deteriorate. Gospoda
rii cinematografului 
— respectiv comite
tul sindicatului minei 
Lupeni, (președinte 
Dvorak Carol) parcă 
ar fi în concediu. 
Nu vin să vadă în 
ce stare a ajuns «î- 
nematograful din Băr
băteni și să ia mă
suri.

E timpul să se li
chideze cu nepăsarea 
manifestată de cei 
competent) pentru ci
nematograful din Băr
băteni ca lipsurile 
semnalate să fie re
mediate.

M lupbnianu 

mai bogate din Europa. Un scurt 
popas și la drum mai departe. 
Noul îi întîmpină la tot pasul pe 
excursioniști. Pînă și batrînul Si
biu, Brașovul cu monumente secu
lare j-au primit cu tinerețea blo
curilor, fabricilor și uzinelor, 13- 
cașelor de cultură și stadioanelor. 
Incîntătoarea Vale a Prahovei i-a 
făcut pe excursioniști să scoată 
exclamații de admirație. Aici fie
care localitate este o minunată 
stațiune de odihnă unde cei ce 
muncesc vin să-și petreacă o parte 
din concediul de odihnă. Jată-i a- 
junși în București. Capitala i-a 
primit ospitalieră și vorba cintecu- 
lui „București, București, ești fru
mos ca-n povești...".

In ziua de 1 Mai excursioniștii 
au pornit spre Republica Populară 
Bulgaria, avînd ca obiectiv princi
pal al itinerarului Sofia, capitala 
țării prietene. Popasul în tara 
prietenă a durat pînă la 4 mai, 
apoi a urmat reîntoarcerea în pa
trie. Cînd au ajuns la București 
se lăsase înserarea. Capitala i-a 
primit intr-o feerie de basm. E mi
nunat Bucureștiul ?i ziua și noap
tea.

La întoarcere, itinerarul a fost 
schimbat. București, Pitești, Cra
iova, Tîrgu Jiu și., acasă. A fost 
o drumeție plăcută. Excursioniștii 
au văzut atît de multe lucruri mi
nunate încît sînt greu de tinut 
mînte, iar de povestit au ce po
vesti multă vreme prietenilor și 
cunoștințelor. Totul ce au întllnit 
în cale respiră aerul vremurilor 
noi, 

prezent diametrul Universului eu- 
noscut la 12 miliarde ani lumină, 
iar vîrsta Universului la 12 mili
arde de ani.

După teoriile Iui Einștein, ac
ceptate de astronomi, nici un o- 
biect nu se poate mișca cu o vi
teză mai mare decît cea a luminii. 
Dacă ar depăși-o ar înceta să mai 
existe.

Prin frumusețile sale, defi leul Jiului atrage an de an nu 
meroși vizitatori. Cuceriți de farmecul peisajelor, excursioniștii țin să 
imortalizeze pe pelicule fotografice frumusețile naturale pe care defi
leul le oferă la fjeeare pas.

IN CLIȘEU Instantaneu de pil măvară pa defileul Jiului.

Transfuziile ți ereditatea
Prof. Piotr Sopikov din Lenin

grad a ■ demonstrat prin numeroase 
experiențe că se poate schimba 
ereditatea cu ajutorul transfuziilor 
obtinîndu-se noi rase de animale.

Introducînd sînge de găini din 
rasă Leghorn albă unor găini de 
rasă Avslrolop neagră și invers 
profesorul Sopikov a obținut o 
nouă rasă de găini cu o mare pro
ductivitate, pe care a denumit-o 
rasă albă de Leningrad. Greutatea 
găinilor din noua rasă este de 3-4 
kg și flecare din ele dă cîte 160-17 
de ouă mari pe an.

Praf de unt
Omul de știință danez dr. Paul 

Hansei, rare lucrează la Institutul 
de cercetări științifice pentru pro
duse alimentare din Australia, a 
produs pentru prima dată praf de 
unt. care poate fi folosit atît la 
gătit, cit și în cofetărie. El este 
foarte potrivit pentru clima caldă 
Procentajul de grăsime este de 
circa 80 la sută, aproape identir 
cu al untului obișnuit.

„Năvod parașută"
Institutul științific de pescuit 

marin din Hamburg a pus la punct 
un „năvod parașută" înzestrat cu 
radar, cu care este posibil de azi

Accident salvator
in urma unei boli de nervi, fran

cezul Marceau Largeman, în vîrstă 
de 55 de ani, își pierduse vederea. 
Recent, în timp ce își rădea barba 
cu un aparat electric, acesfa i-a 
scăpat într-un vas cu apă. Cău- 
tîndu-și apartaul, Largeman a fost 
curentat și și-a pierdut cunoștința, 
Cînd și-a revenit, a constatat că 
distingea culorile. Medicii i-au 
bandajat imediat ochii și l-au ți
nut așa în întuneric deplin timp 
de o lună. Acum el poate deosebi 
obiecte destpl de îndepărtate șl 
speră să-și recapete’pe deplin ve
derea.

De ce strică dinții consumul do zalUr ?
Este cunoscut că dinții consu

matorilor de zahăr sau bomboane 
se strică mai ușor. Cu toate aces
tea în țările Americii Latine se 
consumă foarte multă trestie de 
zahăr, în stare crudă ți totuși lo
cuitorii acestor țări au dinți buni. 
Care este cauza î

înainte pescuitul ,,pe măsură". Nă
vodul, care are forma unei para
șute, este tras la suprafața apei 
de un vas de pescuit. Năvodul 
poate fi mai mult sau mai puțin 
scufundat. Adlnctmea de scufunda
re coate fi modificată instantaneu 
cu cea mai mare precizie de pe 
pontonul vasului de pescuit, în 
funcție de speciile de pești întîl- 
nite. Un dispozitiv auxiliar infor
mează echipajul despre cantitatea 
de pește prins și comandă deșchî- 
derea „năvodnlui-parașută".

Infarct experimental
Oamenii de știință de la o uni

versitate vest-europeană au provo
cat pe cale experimentală unei 
maimuțe în vîrstă de 40 ie luni 
un infarct miocardic printr-un re
gim alimentar cu bogat conținut 
de grăsimi. Rația zilnică de alimen
te se compunea din 42 la sută unt 
43 la sută hidrați de carbon și 
15 la sută albumine cu un adaus 
de 1.5 grame colesterină In scurtă 
vreme maimuța a decedat La au
topsie s-a constatat un surplus de 
-oleșțerină în sînge (co'lesteromie), 
precum și depozite de grăsime «nb 
piele și pe ligamente.

CONCURS ORIGINAL
Un ziar din Zagreb a organizat 

o întrecere originală cu participa
rea a... patru mijloace de calini- 
cație: telefon, telegraf, automobil 
și porumbel. In momentul în care 
automobilul a pornit, s-a dat dru
mul și porumbelului și totodată 
s-a transmis o telegramă prin te
lefon și alta prin telegraf. Rezul
tatul a fost următorul: automobi
lul a ajuns primul după o oră și 
32 de minute: telegrama transmisă 
prin telefon s-a „clasat" pe locul 
al doilea cu timpul de 2 ore și 15 
minute,- pe locul trei a venit po
rumbelul : 2 ore și 49 minute; iar 
ultimul loo a fost ocupat de tele
grama transmisă prin telegraf 
2 ore și 50 de minute.

După multe cercetări, biologul 
francez Dubois Prevost а га: sit 
să găsească răspunsul. Consumul 
de zahăr face ca dinții să fie îm
brăcat! într-un fel de peliculă sub
țire dulce, care înlesnește înmul
țirea microbilor ce atacă smalțul 
dentar. Astfel apar cariile. Trestia 
de zahăr însă conține o substanță
— lizozim — care, asemenea sa- 
livei, dezinfectează gura, distru- 
gînd microbii. Dacă trestia nu este 
consumată în stare crudă, ci pre
lucrată și transformată în zahăr 
rafinat aceasta dăunează dinților. 
iPentru ca zahărul rafinat să nu 
strice dinții este suficient să fie 
amestecat cu puțin albuș de ou în 
formă de praf, care restabilește 
conținutul de lizozim ce se găsește 
în trestia de zahăr.

în patru rînduri
Unii muncitori de ia I.L.b. 

in loc să lucreze conștiin
cios pleacă deseori din ser
viciu la cîte o țuică.

— La lucru abia venii
Și-n bufet mă și trezii;
Țuica mi-a dat apetit
De mă „trezii"... amețit.

Podul de lingă școala din 
Lonea este rupt de mai mul- 
‘4 vreme, fără ca Sfatul 
popular al orașului Petrila 
să ia măsuri de reparare 
a lui.

[ „Mi s-a rupt căruța-n drum",
I E vechi cîntecul de-acum...

Așta-i floare la ureche.
Căci cu podu-i $i mal... veche.

Coșarii din Petrila trec 
deseori pe străzi fără să cu
rețe insă coșurile caselor

Trace un coșar pe drum 
Și dispare ca un... fum.
Curăță coșare coșul 
Că de nu_. albești ca moșul.

C DUMITRU



Comuniștii la loc de frunte 
în întrecerea socialistă

de lună noi sue
de producție. In 
din anul acesta, 
a preparat peste

25 711 tone

In întrecerea socialistă ce se 
desfășoară în cinstea celei de a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
noastre, colectivul preparatiei Pe
trila obține lună 
cese în procesul 
perioada trecută 
colectivul uzinei 
prevederile planului 
cărbune energetic de bună calita
te, a produs în plus 4174 tone bri
chete și a obținut o recuperare cu 
0,'53 puncte mai mare fată de pre
vederi. Tot în această perioadă 
s-au realizat economii la prețul de 
cost în valoare de 217 000 lei, iar 
productivitatea muncii a crescut cu 
3,4 la sută. Totodată preparatorii 
petrileni și-au îndeplinit ritmic o- 
bligațiile contractuale față de C.F.R. 
și alte unități socialiste din țară 
și a realizat cu 9 zile înainte de 
termenul prevăzut sarcinile pentru 
export.

In fruntea făuritorilor acestor 
realizări se află cei 173 de purtă
tori ai insignei de „Fruntaș în în
trecerea socialistă pe anul 1963" 
precum si cei 503 evidențiați exis- 
tenți în prezent în întrecerea so
cialistă. Printre muncitorii de frun
te ai preparatiei, care obțin lună 
de lună noi succese în întrecerea 
socialistă amintim pe cei din schim
bul cgndus de comunistul Ianc lo- 
șif, care printr-o revizuire și între
ținere corectă a agregatelor, prin 
utilizarea întregii capacități de 
spălare a instalațiilor reușesc să 
ibereze zilnic cu un debit sporit, 
în proporție de pînă la 23 la sută. 
Cu un debit sporit al instalațiilor 
de 14—19 la sută lucrează și schim
bul de Ia spălătorie condus de 
maistrul comunist Pop Emil, Cu
noscute sînt și rezultatele obținute 
în muncă de separatorul Suciu Va
sile, care în primul trimestru al 
anului a sporit productivitatea 
muncii la alegerea șistului vizibil 
din cărbunele brut de la 12,5 la 
sută la 23,6 la sută.

Multe sînt aspectele pozitive în- 
tllnite și la echipele de întreține-

De veghe pe arterele subterane • ••

(Urmare din pag. l-a)

de

lăcătuși 
cîteva 
cauzat 

. sector, 
prin ini-

mulatpri — ale căror termene 
' incționare au trecut de mult 
se descărcau tot mai des, produ- 
cînd ștrangulări. S-a întîmplat ca 
vreun acumulator să fie reincăr- 
cat șl de 2—3 ori pe un schimb. 
Se cerea găsirea unei rezolvări 
depline care să înlăture pericolul 
strangulărilor, care puteau provo
ca perturbări în transportul sub
teran. După căutări neobosite s-a 
ales o soluție curajoasă : să se în
locuiască pe cît posibil locomoti
vele cu acumulatori cu locomo
tive Diesel. Dar această măsură, 
simplă la prima vedere, a ridicat 
în fața colectivului totuși nume
roase probleme. In funcționarea 
Dieselelor s-au ivit o seamă de de
ficiențe. Deseori pușcau garnitu
rile de chiulasă, ardeau pistoanele, 
se strîmbau bielele de pistonare. 
Piesele trebuiau înlocuite. Tocmai 
aici era însă punctul nevralgic --- 
piesele lipseau- De asemenea, sec
torul ducea și o lipsă 
specializați, mecanici 
pentru Diesele. Iată 
din problemele care 
multe zile de frămîntări în 
Prin măsuri judicioase, 
tiativa întregului colectiv deficien
tele au fost învinse. Oamenii s-au 
angajat să confecționeze ei dife
rite piese în atelierul de strungă- 
rie al minei. Au fost confecționate 
garnituri de chiulasă din cupru, 
alte piese au fost reparate în a- 
telierul sectorului. Nedelea Vasile, 
Krakovski Carol, Drăgan Constan
tin. Talpoș Ioan. Danciu Ioan, Hir- 
șovescu Petre, Geambașu Iulian, 
Barabaș Geza sînt doar cîțiva din 
muncitorii și maiștrii sectorului 
care zi de zi au lucrat cu răspun
dere folosind fiecare oră, fiecare 
posibilitate de care dispuneau spre 
a repara la timp locomotivele de
fecte pentru a confecționa piesele 
necesare, pentru a întreține în 
perfectă stare de funcționare în
tregul utilaj de transport. De a- 
semenea, sub îndrumarea maistru- 

de muncitori 
și 

doar 
au

producție a fost 
Ia sută, dar calita- 
brichetelor nu a 

Pentrucerințelor.

re a utilajelor de preparare, care 
executînd reparații de calitate pre
lungesc durata de funcționare a 
inștelațiilor între două reparații. 
Echipa de lăcătuși condusă de co
munistul Gheorghe Rad de la flo- 
tație distinsă cu „Diploma de e- 
chipă fruntașă în întrecerea so
cialistă pe anul 1963" are ca sar
cină să întrețină în bună stare de 
funcționare utilajele de flotare. 
Buna funcționare a fiotatiei este 
oglindită în realizarea planului pe 
trimestrul I a. c. în proporție de 
104,3 la sută și reducerea cenușei 
șlamului eu 1,9 puncte față de con
dițiile de calitate impuse de STAS.

Dacă îmbucurătoare au fost con
dițiile de calitate în secțiile amin
tite, nu ta fel au decurs lucrurile 
la secția brichetaj. Intr-adevăr și 
nici planul de 
depășit cu 5,5 
tea (coeziunea) 
fost la nivelul 
realizarea cerințelor de calitate a 
brichetelor fabricate se cere în 
primul rînd respectarea condițiilor 
de calitate a liantului folosit. Dar 
aceste calități ale liantului livrat 
întreprinderii noastre de C. S. Hu
nedoara nu corespund.

Cu tot efortul depus de colecti
vul de brichetatori de a mări coe
ziunea brichetelor produse prin 
reglarea la maximum a presiunii 
valțurilor de la presele de briche
te, temperatura mai mare șl con
sumul mărit de abur pentru topi
rea smoalei n-au reușit să reali
zeze indicii prescriși. Datorită pre
siunii mari la care au fost supuse 
presele de brichete, reviziile și re
parațiile au erescut în această pe
rioadă.

In această ordine de idei este 
necesar ca C. S, Hunedoara să pro
ducă și să livreze smoală numai 
de calitate pentru ca și bricheta- 
torii petrileni să poată realiza con
dițiile de calitate cerute la pro
ducția de brichete.

GHEORGHE ECOBESCU 
tehnician preparația Petrila

cele mai multe ore de 
fată de celelalte ex-

succes de seamă care 
ca sectorul de trans-

lui Radu Victor, s-au calificat pen
tru Diesele 12 mecanici și 4 lăcă
tuși de întreținere. Prin strădania 
întregului colectiv al sectorului de 
transport de a utiliza și a întreține 
utilajul de transport s-a ajuns ca 
la mina Uricani locomotivele Die
sel să aibă 
funcționare 
nloatări.

Este un 
a asigurat
port al exploatării să fie la dato
rie, șă nu stingherească în nici o 
zi și nici o oră lupta minerilor 
uricăneni pentru realizarea ritmică 
a sarcinilor de plan, pentru înfăp
tuirea angajamentelor de întrecere.

...De la începutul anului din a- 
dîncurile minei Uricani au fost tri
mise la zi aproape 14 000 tone de 
cărbune cocsificabil peste plan. 
Este un succes la care și-au adus 
din plin contribuția oamenii care 
stau de veghe zi de zi pe arterele 
subterane ale drumului cărbunelui-

„A venit un cocos ti rc" de
autorul 
versuri

Mureșanu este 
de

Rusalin 
a numeroase volume 
pentru maturi și copii, printre ca
re amintim: „Coboară munții. „A- 
mieziie veacului", „La marginea 
cîmpiei". „Cartea cu prietenii" et'’

In volumul „A venit un cocos- 
tîrc" ne întîlnim cu versuri vechi 
și noi ale poetului. Cu poezii des
pre primăvară și soare, despre iar
ba și iepurii de pe grui. despre 
atît de încîntătorul joc al copilă
riei. Se înfiripă o lume de basm și 
bucurii. în care copiii devin 
proprii lor ochi niște personaje 
atribute mărețe și amăgitoare:

împărate Niculae,
Ia privește și tu, parcă 
Pălăria ta de pale
S-a făcut acuma barcă I
Tematica este variată, urmînd 

zilele și muncile anului Primăva
ra se arS și se seamănă, turmele

in
cu

O nouă stafie de pompe

în jompul 
aici apa era apoi trans- 
o distanță de 1500 de 
la stația de pompe de 
Noiembrie". A fost ne-

Fină In urmă cu cîtva timp, a- 
pele de infiltrație de la lucrările 
<Un jurul puțului nr- 10 de la mina 
Vulcan erau colectate 
puțului. De 
portată pe 
metri pină 
la puțul „7 
cesară montarea unei noi stații de 
pompe în apropierea puțului nr. 
10; aceasta mai ales avînd in ve
dere că în curînd unele abataje 
din blocurile VIU și IX urmează 
să fie rambleiate Lucrările de 
montare și probele la noua stație 
de evacuare a apelor s-au terminat 
la sfîrșitul lunii aprilie. Stația este 
compusă 
avînd o 
litri pe 
lor de 
maistrul 
echipă lăcătuși Strejan îosîf.

din patru pompe, fiecare 
capacitate de cite 3000 de 
minut. Cu ocazia lucrări- 
montare s-au evidențiat 
Kardos Anton -Și șeful de

I
Mi-ап»

I

In orașul Petrila funcționea
ză cîteva unități de producție 
meșteșugărească ale cooperati
vei „Jiul'' Petroșani,
propus să scriu despre modul 
în care își desfășoară activi
tatea două din acestea, unita
tea de frizerie nr. 17 și de coa
fură nr. 42 din Lonea.

In interiorul frizeriei dom
nește curățenia, lucrătorii fri
zeri se străduiesc să asigure 
o bună deservire dar ce te 
faci dacă la un număr de 12 
lucrători nu există decît o 
singură mașină de tuns nr. 1 ? 
Așteaptă un frizer după celă
lalt să termine tunsul ca s8 
preia unealta. Aceeași situație 
e și cu mașina de tuns nr. 2. 
Astfel se creează aglomerație

$>

£.

«эоороооосоѳоооооооооосоооеооооос

Cum sîntem 
serviți

оѳоооеооѳѳооосюооооооеоооэсхюэое 
i <. t> 
s1 
$4
5
c c к
/

> î
5 i 
\
\
>I s Il I 
?
l
s I ( 
$
I5i s I<(
(
5)>
J

ne-

do-

I perne 
atît de 

se crea condiții

în frizeria respectivă spre 
mulțumirea clienților.

Conducerea cooperativei 
vedește nepăsare atît față de
Înzestrarea frizeriei cu unel
tele și materialele necesare 
cît și față de dotarea ei cu 
mobilier corespunzător. Așa 
se explică și lipsa de șerve
țele și de scaune cu 
pentru bărbierit. E ; 
greu de a 
mai bune de lucru personalu
lui frizeriei nr. 17?

O situație asemănătoare 
este și în unitatea de coafură 
nr. 42, situată într-un local 
necorespunzător cerințelor și 
cu o utilare tehnică care lasă 
de dorit. Aici, spălarea păru
lui nu se poate realiza pentru 
că... lipsește ligheanul, iar con
ducta de scurgere a apei este 
de mai mult timp înfundată șl 
apa se aduce... de peste drum.

De ce nu se acordă aceeași 
preocupare 
liste de la 
lorlalțe ?

4

>
J>

unităților 
periferie

coopera
ră și ce-

ȘTEFAN 
corespondent

NAGY

de miei ivite peste iarnă urcă la 
munte, în gospodăria colectivă , e 
freamăt de început de an al re
coltei. Oamenii apar în peisaj preo
cupați de îngrijirea ogorului, de 
treburile colectivei, fac planuri si 
pornesc la lucru. Vara se coace 
recolta, exuberanta se transformă 
în muncă statornică, înfăptuită cu 
multă voință și chibzuială. Oame
nii se simt stăpînii naturii, iar 
poetul cîntă mîndria si izbînda 
lucrului,

Leuda muncii creatoare străbate 
întreg volumul unind versuri atît 
de disparate în ce privește indivi
dualitatea temelor. Dar anotimpu
rile sînt și un prilej de înnoire 
aduc totdeauna schimbarea peisa
jului, transformă într-un chip mi
raculos decorul pe care se proiec
tează jocul de lumini și cîntece 
copilărești.

La termocentrala Paroșeni continuă în ritm suținut lucrările de 
montaj ale noului grup energetic.

Iată-i pe montorii Crihan Constantin, Iovan Nicolae, Dogaru Du
mitru, Maftei Gheorghe, discutînd împreună — în fața schițelor — 
problemele montării unor noi utilaje.

Carnet : Prin graiul florilor
Nu-i zi ca minerii din Vulcan 

să nu vadă ceva nou în orașul 
lor. Ici, blocul aflat în construcție 
s-a mai înălțat cu un etaj, dincolo 
au mai dispărut cîteva căsuțe pi
tice și igrasioase, moștenire ce 
vorbește despre vremurile de foa
me, mizerie, șomaj, iar în locul 
lor, mîini harnice au Și început 
deja să sape fundația unui nou 
bloc.

Construirea, pe ruinele trecutu
lui, a noului oraș mineresc a în
ceput de cîțiva ani. Acum se în
tinde pe multe mii de metri pă- 
trați. Comparativ cu vechiul Vul
can, orașul nou pare un luceafăr 
strălucitor în comparație cu ' un 
jăratec îngropat în cenușă. La în
florirea și înnoirea lui, nu partici
pă numai constructorii, ci toți lo
cuitorii orașului. De cum un nou 
bloc își primește musafirii, aceș
tia, ca niște buni gospodari, încep 
să amenajeze terenul din jur spre 
a-1 aduce în armonie cu frumoasa 
lor locuință. Nu poți doar să lo
cuiești într-un bloc frumos, cu a- 
partamente luminoase și moderne, 
iar împrejurimile să fie pline de 
gropi, pietre și moloz I De aceea, 
cu mic cu mare, toți ies să trans
forme terenul din jurul blocului 
într-o grădină cu flori.

La Vulcan e ceva obișnuit să-i 
vezi pe constructpri muncind de 
zor, iar la cîțiva metri de blocul 
aflat în construcție, înflorind sute 
și mii de panseluțe, înmugurind 
trandafirii, puieții și arbuștii plan
tați d- curînd, s-au întinzîndu-se 
covoare mătăsoase de iarbă. Pînă 
și vechile cartiere au întinerit. 
Renovate, cu geamuri mari și lu
minoase, toate casele vorbesc des-

Rusalin Mureșanu
Recunoaștem și în acest volum 

ecouri folclorice, ceea ce face ca 
versurile să fie dinamice, ușor de 
memorat:

Cucuruz cu frunza-n sus
Iată vara că s-a dus, 
Frunza ți s-a răsucit, 
S-a uscat și-a ruginit.
Fără să transforme volumul în

tr-o „grădină zoologică" miniatu
rală. Rusalin Mureșanu surprinde 
nu puține momente din existenta 
necuvîntătoarelor. Se remarcă ad
mirația și sentimentul plăcut fată 
de această bogăție vie a colectivei.

Căldura sufletească a poetului 
se răsfrînge asupra lucrurilor, fi
ințelor, oomilor si fructelor, asu
pra lumii întregi a satului. Ade
sea. exprimarea la persoana întîia 
are avantajul apropierii poetului 
de psihologia copilului, de pros
pețimea gîndurilor copilărești. 

pre belșug și fericire. Orașul își 
arată din fiecare colțișor fața-i nouă, 
plină de prospețime. La împodobi
rea lui au participat mii de oameni 
ai muncii. Să-i amintim doar pe 
cîțiva dintre ei. Iată-i: Gavriliu 
Laura, Jura Valeria, frații Igna 
Gheorghe și Silviu, Nistor Elisa- 
beta, Leac Ghizela, soții Cizmaș.

...Pe unul din rondurile din fața 
blocului magazin apar sute de 
panseluțe aranjate într-un mod 
deosebit. Te apropii și privești. In 
inimă simți o adîncă emoție. Aici 
e scris cu flori, despre cea mai 
frumoasă floare, despre o floare 
adine sădită în inimile tuturor oa
menilor muncii din patria noastră. 
E scris: „Trăiască Partidul Mun
citoresc Romîn"„.

D. CRfȘAN

PROGRAM DE RADIO
10 mai

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 9,30 Valsuri, 
11,03 Arii și duete din operete ro- 
mînești, 12,00 Interpret! de muzică 
ușoară, 13,10 De toate pentru toți, 
14,00 Melodii populare îndrăgite 
de ascultători, 16,00 Melodii de 
dragoste, 17,00 Cîntă corul uzine
lor metalurgice „Victoria-Călan",
17.45 Transmisiune sportivă, 18,30 
Cărți care vă așteaptă, 19,00 „Am 
îndrăgit o melodie" — emisiune 
de muzică ușoară romînească, 19,30 
Program de romanțe, 20,05 Teatru 
la microfon. Premiera: „însurătoa
re". Comedie de N. V. Gogol, 21,20 
Muzică de dans, 22,20 Muzică u- 
șoară engleză. PROGRAMUL II. 
8,00 Clubul voioșiei, 9,00 Muzică 
din opere cerută de ascultători, 
10,00 Muzică populară, 10,33 Me
lodii distractive, 12,05 „Săptămlna 
culturii cehoslovace", 13,15 Răsună 
cîntecul și jocul pe întinsul pa
triei, 13,44 Muzică ușoară interpre
tată de George Bunea, 14,15 La пл- 
crofon: Satira și umorul, 15,30 
Muzică ușoară, 16,30 Din cele mai 
frumoase melodii ale popoarelor. 
17,40 Muzică populară interpreta
tă de Ion Luican, 18,30 „Melodia 
și interpretul preferat" — muzică 
ușoară romînească, 19,30 Muzică 
de dans, 21,30 Ce știi despre cărți,
21.45 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
10 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE. 
Germanie, steluțele tale !; REPU
BLICA : Foto Haber; PETRILA: A- 
vintul tinereții; ANINOASA: La 
vîrsta dragostei; VULCAN: Nori 
albi; CRIVIDIA : Nu vreau să mă 
însor; PAROȘENI: Mărul discor
diei; LUPENI : Ialontha; BARBA- 
TENI ; Lacrimi tîrzii.



Primul congres 
al sindicatelor din Columbia

BOGOTA 8 (Agerpres).
La Bogota și-a desfășurat lucră

rile primul Congres al sindicate
lor din Columbia, care s-a pronun
țat cu hotărîre pentru majorarea 
salariilor, stăvilirea creșterii scum- 
petei, lichidarea șomajului, îm
proprietărirea țăranilor. Participan- 
ții la congres au sprijinit în rezo
luțiile lor principiul coexistenței 
pașnice, dezarmarea generală și 
totală, lupta popoarelor pentru e- 
iiberare națională.

La acest congres a fost creat un 
nou centru sindical, Confederația 
sindicală a oamenilor muncii din 
Columbia.

Anglia livrează
LONDRA 8 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al socie

tății engleze „Leyland Motor Cor
poration” a anunțat că în curind 
prima tranșă de 30 de autobuze 
din cele 450 cumpărate de Cuba 
în Anglia vor fi expediate spre 
Havana. El a adăugat că societa
tea ar putea să înceapă negocieri 
în vederea unui nou contract, prin 
care să fie livrate un număr de 
alte autobuze Cubei.

autobuze Cubei
După cum transmite agenția 

UPI, în Cuba se află, în prezent, 
o delegație de oameni de afaceri 
britanici printre care și reprezen
tanți ai firmei „Leyland”.

Potrivit agenției și alte țări oc
cidentale, în afară de Anglia și 
Franța, au sporit în ultimele luni 
comerțul cu Cuba. Printre acestea 
au fost menționate Belgia și 
Spanie.

IN CAMERA COMUNELOR

Conferința pentru acordarea 
independenței Rhodesiei de nord

Dezbateri
în problema Adenului

NEW YORK 8 (Agerpres).
Comitetul special O.N.U. pentru 

examinarea problemei aplicării de
clarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale, a hotărît să reia imediat 
dezbaterile în problema Adenului.

Reprezentantul Irakului A. Pa- 
chachi a declarat că mai multe de
legații propun dezbaterea unui 
proiect de rezoluție în legătură cu 
noua situație creată în sudul Pe
ninsulei Arabe în urma trimiterii 
de noi trupe britanice în Aden.

LONDRA 8 (Agerpres).
Primul ministru al Marii Brita

nii, Alec Douglas-Home, luînd joi 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor din 
Camera Comunelor, a declarat că 
Marea Britanie speră ca la Con
ferința de dezarmare de la Gene
va să fie realizat un acord* cu pri
vire la împiedicarea răspîndirii ar
melor nucleare. Deputății laburiști 
în Camera Comunelor au cerut ca 
Marea Britanie să manifeste ini
țiativă în favoarea creării unor 
zone denuclearizate în Orientul A- 
propiat, Europa Centrală și în A- 
frica.

Răspunzînd altor interpelări ale

opoziției premierul englez a de
clarat că Marea Britanie dorește 
să întrețină relații amicale cu ță
rile din Orientul Apropiat. Totoda
tă, el a adăugat că Anglia își va 
respecta angajamentele luate față 
de aliații săi, lăsînd să se înțelea
gă prin aceasta că trupele brita
nice vor continua să staționeze în 
Federația Arabiei de sud.

Vorbind despre relațiile comer
ciale dintre Anglia și Cuba primul 
ministru, Douglas-Home, a arătat 
că în ciuda opoziției Washingto
nului, guvernul britanic este hotă
rît șă continue schimburile comer
ciale cu Cuba.

LONDRA 8 (Agerpres).
Kenneth Kaunda, primul minis

tru al Rhodesiei de nord și șeful 
delegației Partidului Unit al Inde
pendenței la actuala conferință de 
la Londra pentru acordarea inde
pendenței acestui teritoriu, a făcut 
o declarație în care dezminte zvo
nurile puse în circulație în capi
tala Angliei, potrivit cărora guver
nul său intenționează să demisio
neze dacă regele Barotselandului, 
Mwanawina Lewanika, va fi invi
tat la conferința pentru acordarea 
independenței Rhodesiei de nord 

Ministerul de Externe al Marii 
Britanii a anunțat că Lewanika a 
sosit la Londra, la invitația lui 
Duncan Sandys, pentru a duce 
tratative separate cu guvernul en
glez și cu reprezentanții guvernu

lui nord-rhodesian privind viitorul 
Barotselandului inclus în prezent 
în componența Rhodesiei de nord.

★
Barotselandul este un protecto

rat englez situat în sud-vestul 
Rhodesiei de nord, inclus în eoni- 
ponența teritoriului acesteia. Are 
o suprafață de 45 000 mile patrate 
si o populație de 350 000 locuitori.

Populația acestui protectorat și 
guvernul nord-rhodesian au cerut 
guvernului englez să aprobe uni
ficarea celor două teritorii iar la 
24 octombrie, anul acesta, să li se 
acorde dreptul de a-și proclama 
independența. Aristocrația tribală 
a Barotselandului, cu vederi sepa
ratiste, se pronunță însă pentru 
așa-zisa „independență’1, de
Rhodesia de nord.

buenoș j^iresj Greva generală 
a cadrelor didactice

Evenimentele din Republica Dominicană

o-

DECLARAȚIA LUI HASSUNA
CAIRO 8 (Agerpres).
Referindu-se la comunicatul

ficial publicat la Tel-Aviv privitor 
la încheierea principalelor lucrări 
în vederea devierii de către Izrael 
a unei părți a apelor Iordanului, 
secretarul general al Ligii Arabe, 
Hassuna, a declarat că țările arabe 
„continuă 
bilite de 
înalt din 
tracareze

Presa arabă condamnă acțiunile 
tsraeliene, afirmînd că ele lezează 
intesesele țărilor arabe.

să execute planurile sta- 
Conferința arabă la nivel 
ianuarie", menite să con- 
plânul izraelîan.

SANTO DOMINGO 8 (Agerpres)
Donald Reid Cabrai, președintele . 

juntei guvernamentale din Repu
blica Dominicană, a amenințat pe 
muncitorii greviști din transpor
turi că, dacă nu se vor înapoia 
la lucru; vor fi traduși în fața tri
bunalului și condamnați la pedepse 
cu închisoarea pîhă la șase luni 
pentru „participare la o grevă ile
gală". Curtea de apel a ordonat

a-

a-

BUENOS AIRES 8 (Agerpres) 
Referindu-se la greva generală 

a cadrelor didactice din provincia 
Buenos Aires, presa argentiniană 
scrie despre condițiile existente 
în domeniul învățămîntului. Invă- 
țămîntul din Argentina, scrie zia
rul „Propositos", se află într-o si
tuație deosebit de grea. Alocările 
din buget pentru nevoile învăță

mîntului sînt în prezent cu mult 
sub nivelul pe care U.N.E.S.C.O. 
îl recomandă drept minim.

Alt ziar, „Vanguardia” se ocu
pă de situația materială, la feL<.le 
grea, a cadrelor didactice. Ultima 
mărire de salariu a cadrelor di
dactice, menționează cotidianul, a 
avut loc în anul 1958, iar de a- 
tunci scumpetea în țară a crescut 
de peste șase ori.

greviștilor să reia lucrul, dar 
ceșia nu au dat curs ordinului. 

Donald Reid Cabrai a mai 
nunțat că a ordonat închiderea
a patru posturi de radio care au 
transmis emisiuni în favoarea gre
viștilor.

Intrucît și docherii au declarat 
o grevă de solidaritate, guvernul 
a recurs la spărgători de grevă 
pentru descărcarea vaselor.

s- u- a. : in comisia mixtă
pentru energia atomică

WASHINGTON 8 (Agerpres).
Secretarul de stat al S.UA, 

Dean Rusk, a fost ascultat joi de 
Comisia mixtă pentru energia ato
mică a Congresului, în problema 
proiectului american de creare a 
forțelor nucleare multilaterale. El 
a declarat că tratative în această 
problemă sînt purtate direct între 
Statele Unite și 
R. F. Germane, 
Olandei, Greciei 
tarul de stat a
toate probabilitățile, 
țelor nucleare multilaterale 
N.A.T.O. nu va figura pe ordinea 
de zi a Consiliului ministerial 
N.A.T.O., care urmează să se în-

trunească la Haga între 12 și 14 
mai.

Este pentru prima oară cînd un 
membru al guvernului american 
face în fața Congresului o prezen
tare amplă a planurilor de creare 
a forțelor nucleare multilaterale. 
Potrivit relatărilor agenției Reu
ter, se așteaptă ea Congresul să 
fie chemat la începutul anului 
viitor să se pronunțe în aeeg^tă 
problemă, dacă pînă atunci va 'fi 
realizat un acord deplin între ță
rile interesate din N.A.T.O. Agen
ția subliniază că nici o țară nu a 
făcut pînă acum o cerere de a 
participa la aceste forțe.

Expoziția de solidaritate cu poporul chilian'* 
ca pictorul David Alfaro Siqueiros, 
laureatul Premiului Nobel pentru 
literatură, Avo Andric, poetul Ni
colas Guillen, scriitorul Pablo Ne
ruda și alti scriitori și artiști vor 
participa prin operele 
poziția de solidaritate 
chilian", pe care o va 
curînd Frontul de 
Iară din Chile.

Printre operele, care vor figura 
la expoziție, se află o carte cu 
autograf a 
pentru pace Bertrand 
gravură a 
conținînd poemele Iui Guillen 
altele. Pictori 
California au 
tablouri care 
expoziție.

SANTIAGO DE CHILE 8 (A-
gerpres).

Intelectuali de faimă mondială

Sesiunea de primăvară 
a Consiliului ministerial al N.A.T.O

sesiunea 
minis-

Presse, 
consa- 
actual

membrii
,a-

asistați de miniștri ai 
comandanți militari fi-

PARIS 8 (Agerpres).
Intre 12 și 14 mai urmează să 

se întrunească la Haga 
de primăvară a Consiliului 
terial al N.A.T.O.

Potrivit agenției France 
sesiunea de la Haga va fi 
erată în principal stadiului 
al relațiilor dintre
N.A.T.O., ceea ce va antrena 
numite schimbări în conducerea 
comandamentului". In același co
mentariu, agenția relevă că miniș
trii vor discuta asupra oportunită
ții menținerii principiului unani
mității în adoptarea hotărîrilor. 
„Nici un articol al Cartei Atlanti
cului, transmite agenția, nu pre
vede aplicarea unanimității; ea în
să este aplicată la adoptarea ho
tărîrilor, dar acum cele mai înalte 
instanțe consideră că ar trebui re
vizuită această regulă. Revizuirea 
însă trebuie să fie limitată de tea
mă să nu se producă răsturnări în 
cadrul alianței".

Printre problemele ce vor fi 
luate în discuție de cei 15 miniștri

de externe, 
apărării și 
gurează hotărîrea Franței de a-și 
retrage ofițerii de marină din co
mandamentele N.A.T.O., relațiile 
statelor membre ale N.A.T.O. cu 
Cuba (se știe că în S.U.A. au fost 
exprimate nemulțumiri față de re
lațiile comerciale existente între 
Anglia, Franța și Cuba), relațiile 
economice Est-Vest, problema An- 
golei, unde colonialismul portughez 
suferă înfrîngeri din partea forțe
lor de eliberare naționala, precum 
și problema Ciprului.

lor la „Ex- 
cu poporul 
prezenta în

acțiune popu-

carte 
cunoscutului luptător 

Russel, o 
lui Siqueiros, discuri 

și 
nord-americani din 
trimis mai multe 

vor fi prezentate la

Fulbright a părăsit 
Ankara

ANKARA 8 (Agerpres).
William Fulbright a părăsit An

kara în cursul dimineții de vineri, 
cu destinația Haga.

Referindu-se la vizita sa la An
kara, agenția France Presse subli
niază că Fulbright i-a înmînat lui 
Ismet Inonu o scrisoare din partea 
președintelui S.U.A., Lyndon John
son.

După ce a avut joi o discuție cu 
Erkin, ministrul afacerilor externe., 
Fulbright s-a întîlnit la reședința 

. parlamentului cu președintele Co
misiei afacerilor externe. Nihat 
Erim.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRATA

guvernele Italiei, 
Angliei, Belgiei, 
și Turciei. Secre- 
adăugat că, după 

crearea for- 
ale

GLASURI LUCIDE
LONDRA 8 (Agerpres).
Intr-o broșură publicată la Lon

dra, parlamentarul laburist Konni 
Ziliiacus sexe guvernului englez 
ea în numele dezarmării generale 
și a păcii în lumea întreagă să dea 
dovadă de inițiativă renunțînd la

în cîteva rîndnri
OTTAWA. Senatul canadian a 

aprobat în principiu legislația gu
vernului privind stabilirea limitei 
zonei de pescuit la 12 mile marine. 
Potrivit acestei legi, a declarat 
Paul Martin, ministrul afacerilor 
externe, guvernul canadian speră 
ca pînă la sfîrșitul anului in curs 
să-și extindă limitele zonei de pes
cuit Ia 12 mile marine în anumite 
regiuni de-a lungul coastelor 
vest și de est ale Canadei.

WASHINGTON. Buletinul 
știri al Casei Albe anunță că
țele militare ale blocului SEATO 
vor întreprinde noi manevre în 
Filipine, cunoscute sub numele de 
operația „Ligtas". La aceste ma
nevre vor lua parte unități ale 
forțelor militare ale S.U.A., Angliei, 
Franței, Australiei, Noii Zeelande, 
Tailandei, Pakistanului și 
nelor.

VIENTIANE. Agenția UPI 
ță că luni se va deschide la 
tiane sesiunea 
țian. Primul

regele 
prințul 

să pre-

de

de 
for-

Filipi-

anun-
Vien- 

parlamentului lao- 1 
ministru, Suvanna

Do»

acestei
10 zile 

Suda- 
31 000

în U-

Fumma, a plecat joi la Luang Pra- 
bang pentru a-1 invita pe 
Savang Vathana sau pe 
moștenitor, Vong Savong, 
zideze lucrările sesiunii.

KAMPALA Guvernul Ugandei a 
anunțat că pe teritoriul 
țări au sosit in ultimele 
circa 7 000 de refugiați din 
nul de sud, împreună cu 
de vite.

Se afirmă că 'refugierea
ganda a unor locuitori ai Sudanu
lui de sud s-ar datora tulburări
lor care au loc în aceste regiuni 
și tepresiunilor pe care autorită
țile sudaneze le-ar fi organizat 
pentru a le pune capăt.

TEHERAN. Intr-o broșură dată 
publicității de Ministerul Agricul
turii din 
datorită 
lipsei de 
milioane

CAIRO Reprezentanța la Cairo 
a Partidului Uniunea Poporului A- 
frican „Zimbabwe" a cerut eiibe-

Iran se menționează că 
temperaturilor scăzute și 
hrană în Iran au pierit 6 
de ovine.

rarea imediată a conducătorului 
mișcării de eliberare a poporului 
sud-rhodesian, Joshua Nkomo, și a 
tovarășilor săi arestați de către 
autoritățile rasiste din Rhodesia 
de sud. In declarația dată publici
tății se subliniază că guvernul ra
sist al Iui Smith a arestat în ulti
ma vreme aproximativ 500 de per
soane.

LONDRA. Delegații la Conferin
ța anuală a sindicatului unit al 
constructorilor de mașini din An
glia au adoptat în unanimitate o 
rezoluție, în care se pronunță pen
tru naționalizarea industriei con
structoare de mașini, navale, a a- 
viației, a industriei siderurgice și 
transporturilor.

NEW YORK. Agențiile de presă 
anunță că un avion bimotor „Fa
irchild F-27”, aparținînd companiei 
„Pacific Airlines", s-a prăbușit pe 
ruta Reno — San Francisco, cu 
puțin timp înainte de aterizare. 
Cele 44 de persoane aflate pe bor
dul avionului și-au pierdut viata. 
Potrivit unui martor, avionul a 
explodat în zbor dezintegrîndu-se 
complet.

arma nucleară și pronunțîndu-se 
pentru o politică independentă o- 

” rientată spre asigurarea păcii.
Referindu-se la actuala politică 

a guvernului conservator, Konni 
Ziliiacus arată că deținerea armei 
nucleare reprezintă o primejdie 
pentru pace și nicidecum un fac
tor al asigurării securității țării. 
El critică declarațiile unor lideri 
conservatori care în cadrul сатря. 
niei electorale afirmă că Anglia 
deține „mijloace nucleare 
pendente de reținere" și eă 
nucleară „ar fi o garanție a

• rării păcii”.

STIKKER A SOSIT 
IN OLANDA

Republicii nr 5F Tel. interurban 322. automat 269

inde- 
arma 
apă-

HAGA 8 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută la 

rea pe aeroportul din Amsterdam, 
secretarul general al N.A.T.O., 
Dirk Stikker, a subliniat că, după 
părerea sa la sesiunea ministerială 
a N.A.T.O. de la Haga, care se 
deschide la 12 mai, nu vor fi luate 
hotărîri importante. El a precizat 
că această sesiune va trece în 
vistă doar politica generală 
membrilor N.A.T.O., fără însă
aborda probleme militare. Totoda
tă, el a confirmat că la 1 august 
se va retrage din postul de secre
tar general al N.A.T.O.

sosi-

re-
a
a
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