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Cu planul anual 
indeplinit

Preparata Pelrila
In cursul zilei de ieri, 18 decem

brie 1964, la ora 14, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la preparația Petrila și-a realizat 
sarcinile de plan la producția glo
bală pe anul 1964 în proporție de 
100,7 la sută. Planul anual la pro
ducția netă a fost realizat sută la 

*• . sută, iar planul la producția de 
brichete a fost realizat încă de 

—’к 1 decembrie, pînă la 18 decembrie 
îndeplinindu-se și angajamentul co
lectivului preparației de a da peste 
plan 15 000

In cursul 
la cărbuneleJ

»<ost cu 0,3 
cea planificată. De asemenea, pla
nul la sortimentul 0—10 mm pentru 
semicocs a fost realizat în propor
ție de 103,8 la sută. Realizări im
portante au fost obținute și la ca
litate. Astfel, conținutul de cenușă 
al cărbunelui preparat a fost redus 
cu 0,5 puncte față de cel admis, iar 
conținutul de umiditate cu 0,3 punc
te.

De la începutul anului, colectivul 
preparației a realizat 800 000 lei e- 
conomiî la prețul de cost.

ba obținerea acestor realizări au 
contribuit în mod deosebit colecti
vele secțiilor preparare, prelucrare 
și transport. O contribuție de seamă 

'» a adus și colectivul secției întreți
nere electrică, care a intervenit în 
mod operativ pentru lichidarea ava
riilor ivite la instalațiile de prepa
rare.

tone de brichete, 
acestui an, recuperarea 
brut în produs finit a 

puncte mai mare decît

II bu-

Sectorul II Lupeni
In dimineața zilei de 17 decem

brie a.c., minerii sectorului 
peni au extras ultima tonă de căr
bune din planul pe 1964. Ei rapor
tează de la începutul anului și pînă 
la zi, 8 836 tone de cărbune cocsi- 
ficabil de bună calitate date peste 
plan.

Dezvoltarea rețelei stațiilor 
de recoltare și conservare 

a sîngelui
stațiilor de recoltare și 
a sîngelui, aproape ine- 
trecut, se dezvoltă în per-

Rețeaua 
conservare 
xistentă în

, «j ma-nență. Dacă în anul 1951 recol+a- 
, rea sîngelui se făcea numai prin 

. ^entrul de hematologie din Bucu
rești și cî-teva puncte din țară, în 
prezent există 30 de stații de recol
tare si conservare de sînge.

(Agerpres)

CO II UN I CA T
In legătură cu apropiatele alegeri pentru Marea Adunare Națională și 

sfaturile populare, Frontul Democrației Populare urmează să-și constituie Con
siliul Național alcătuit din reprezentanți ai P.M.R., 
țiilor cooperatiste, de tineret, de femei, ai asociațiilor 
și altor organizații obștești.

Ședința de constituire а Consiliului va avea Ioc 
1964 ora 10 a.m. în sala mică a Palatului R.P.

sindicatelor, organiza- 
științifice și culturale

miercuri 23 decembrie 
Romîne.

Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne a hotărît modifi
carea unor prevederi ale Decretu
lui nr 468/1957 privind reglemen
tarea serviciului militar.

Durata serviciului militar - 
gatoriu pentru toți cetățenii 
blicii Populare Romîne — 
stabilită la 1 an și 4 luni 
militarii în termen de toate
în afară de cei încorporați la Mari
na militară și la navele de grăni
ceri, 
este 
țiilor 
altor
lite prin hotărîre a Consiliului de

- obli- 
Repu- 

a fost 
pentru 

armele.

pentru care durata acestuia 
de 2 ani. Absolvenții institu 
de învățămînt superior sau ai 
instituții de învățămînt stabi

Miniștri îndeplinesc serviciul militar 
în școli militare de ofițeri de re
zervă sau în unități militare, timp 
de 8 luni.

Sînt stabilite, de asemenea forme
le în care cetățenii țării îndepli
nesc serviciul militar, limitele de 
vîrstă pentru cadrțle permanente, 
drepturile militarilor în termen, ale 
elevilor din școlile militari 
ofițerilor, maiștrilor milita 
țerilor activi, cele ale ri 
pe timpul concentrării, pr 
obligațiile organizațiilor sc 
căror angajați sînt chemi 
deplinească 
pentru rezolvarea unor prq 
gate de acesta. î

ale sub 
bf și ofi- 
■rviștilor 
■ini și 
■liste ai 
** să

serviciul mi-яаг
leine

în-
sau
le-

c 
A 
R

face ultima toaletă, înainte de 
expediat beneficiarului. Prin- 

procedeu modern. în mare mă- 
automatizat, cărbunele este 

și separat

O vizită la uzina 
de preparare Coroești 

ф Drumul cărbunelui ф Discuții despre calitate
La Uzina de preparare a cărbu

nelui Corcești, nou și important o- 
biectiv industrial ridicat în Valea 
Jiului, cărbunelui sosit de la Vulcan 
i se 
a fi 
tr-un 
sura
spălat, curățat de șist 
granulometric. In funcție de călită 
tea obținută apoi se stabilește des
tinația sa : calitatea superioară va 
ріёса spre semicocscria de la Ga
lan, iar restul spre termocentrale, 
depouri etc.

Preocuparea principală a munci
torilor și specialiștilor preparatori 
este obținerea unui cărbune de ca
litate superioară, cu un procent mi
nim de cenușă și de o granulație 
corespunzătoare. Rezultatele lor sînt 
însă mult' influențate de calitatea 
producției sosite de la minerii din 
Vulcan. Dar să urmărim drumul 
unei „șarje" de cărbune prin uzina 
de preparare.

Sîntem la silozul de recepție. Aici 
se descarcă zilnic 1 520 tone de căr
bune (uzina a intrat în funcțiune, 
deocamdată, cu o singură linie de 
spălare). Prima operațiune este a- 
nalîza de laborator prin care se sta
bilește, printre' altele, conținutul de 
cenușă cu care intră • cărbunele în 
preparație. Conform

ing. Smaranda Nicolae, șeful servi
ciului tehnic, calitatea cărbunelui 
sosit în uzină variază foarte mult 
de la un transport la altul. Intr-o 
zi, de exemplu, conținutul de cenușă 
atinge 40 la sută, în altă zi 32 la 
sută, apoi 49 la sută etc.

Desigur, aceasta însemnează 
minerii 
pentru 
calitate 
acordă
alegerea șistului vizibil în abataje.

Dar să continuăm drumul cărbu
nelui prin preparație. De la silo
zuri, benzi transportoare îl conduc 
spre separație (cota 
ciur cu bare rotative 
dimensiuni. Bulgării 
150

ca 
din Vulcan nu fac totul 

a se încadra în indicele de 
planificat, mai precis, nu 

suficientă preocupare pentru

mm iau drumul

10) unde un 
îl clasează pe 
mai mari de 
concasoarelor.

R. EAL

(Continuare în pag. 3-a)

normelor,, acest 
procent trebuie să fie de
sută.

— In medie, pe

31,5 la

octombrie 
pe toate

Se împlinesc trei pătrimi de veac 
de cînd, într-o zi neguroasă de 
sfîrșit de decembrie, marele po
vestitor Ion Creangă pleca, spre 
a nu se mai întoarce nicicînd, pe 
poarta ogrăzii bojdeucii sale din 
mahalaua Țiedului. Dispăruse o- 
mul atit de original, dar aminti
rea lui s-a menținut și acum, după 
atîta timp, în toată prospețimea. 
Locurile unde a trăit îți vorbesc 
parcă și azi de autorul „Amintiri
lor din copilărie", al „Soacrei cu 
trei nurori", al lui „Harap Alb" 
și „Moș Nichifor Coțcariul" și al 
atîior altor povestiri care rve-ati

lunile 
și noiembrie, ca de altfel 
luhiie, spupea tovarășul Sălăjan A- 
lexandru -- șeful unei echipe de 
preparatori — procentul de cenușă 
în Cărbunele recepționat de noi este 
de peste 34 la sută.

Ba mai mult, după cum spunea
ro-
va

împlinit o cifră 
Zilele acestea se

S-a 
tundă, 
aprinde lumina irt cel de-al 
2 000-lea apartament din 
cartierul Livezeni. Cine va 
fi „norocosul" ? Un tovarăș 
de-al nostru. Unul care tră
iește și muncește alături de 
noi. Poate un miner, poate 
un strungar sau un inginer; 
cine va veni la rind. Con
structorii au fost ceva mai

generoși cu acest apartament. De la 
intrare te întîmpină — încrustată in 
mozaic — o inscripție: apartamen
tul 2 000. Zugrăveala de o culoare 
pal-azurie, sau ușor vernil, mozaicu
rile meșteșugit colorate și modelate 
de miini pricepute, vorbesc despre o 
atmosferă caldă — prietenească. Dar 
adevărata semnificație a cifrei încrus
tate în mozaicul de la intrare se află 
înapoia ei, ctntărită în ani, luni, zile 
și săptămini. Z.ile de bucurie împli
nită, săptămîni de certitudine des
pre un fapt care se va împlini — 
pentru unii, luni și ani de muncă în
cordată pentru alții, lată semnifica
ția cifrei de la intrare. O privire re
trospectivă — cu ochii imaginației 
— ar cuprinde în raza vizuală a sa, 
mult mai mult decît o poate face con
deiul. Am citi în acea privire, lupta 
oamenilor cu greutățile începutului, 
a acelora cor au bătut primul țăruș

vedea pe 
lucrurilor 

lor. Ar 
retrospec-

Ea mina Dilja, brigada lui Demeter Augustin un nou plan
înclinat la orizontul 607. Iată, în clișeu, schimbul condus de Toth Co- 
lotnan în plină ...ie+Mtate

II
într-un teren viran. De# atunci și 
pînă acum, din locurile 9acelea n-a 
mai rămas decît numele — și acela 
impropriu — în gura oamenilor. Q- 
rasul a cucerit teren acolo unde n-a 
lost nimic. Și am mai cuprinde în 
acea privire lupta oamenilor cu tem
peraturile scăzute cu mult sub ggro 
grade, cînd trebuie să fii cit se i me 
de precaut căci se cere să constfii- 
iești edificii durabile care să reziste 
vremii și exigenței oamenilor. Peste 
toate aceste greutăți, i-am 
oameni cum împrumută 
căldură din căldura ființei 
defila — în acea privire
tivă — prin fața noastră brigăzi de 
zidari harnici cum sînt cele conduse 
de Galiger Ștefan, Arșoi Anghel, 
Rădulescu Marin, care au rămas pe 
șantier de la primele începuturi, cele 
de fierari-beioniști conduse de Ciun- 
gulescu Marin și Horvath Ludovic, 
de zugravi conduse de Jeney Dioni- 
sie, Madaros Ludovic, brigada de 
mozaicari condusă de Bețiva Gheor- 
ghe, cele de instalatori conduse de 
Andraș Ștefan. Sachelarie loan, Dă- 
ianu Ioan, șefi de șantiere și maiștri 
responsabili de lucrări, ca Sasu N.i- 
colae, Straie Vasile. Albu Constan
tin, Dobrescu Ion, Tecuță Ion, An
ghel Gheorghe, Kovacs Melhior și 
poate șirul figurilor importante s-ar 
prelungi atit cit nu permite spațiul. 
Aceștia, și alții ea ei. sînt autorii 
celor două mii de apartamente.

Și în spatele cifrei de la intrarea 
în apartamentul 2 000, sade perma
nent — neobosită, grija partidului 
pentru viața noastră tot mai bună, 
tot mai demnă de numele de om.

I. CIOCLE1

Ceoceanu Georgeta — bobinatoa
re la S.R.E. Vulcan e una dintre 
evidențiații în întrecere ai- secției 
pe luna noiembrie.

ÎNSEMNARE
înetntai copilăria. La lași, unde a 
petrecut o bună parte din viață și 
a creat nemuritoarea-i operă, a- 
proape nu e cartier care să nu 
poarte amintirea lui Creangă.

Venind la lași, în aceste zile 
din preajma sărbătoririi lui Crean
gă, cu greu te poți împotrivi sim- 
țămintelor de a te apropia mai mult 
de omul de neuitat, de a-i cunoaș
te mai bine viața, locurile pe unde 
a trăit, opera sa nu prea întinsă, 
dar atit de bine clădită. •

Trecînd prin locuri obișnuite lui 
Creangă, aflate din scrierile lui sau 
ale altora. îi simți parcă și azi 
prezența. II evocă străzile bătrî- 
nului oraș pe care rătăcea în stra
iele lui preoțești sau în cele 
tîrgoveț, cînd a lepădat rasa 
potcapul, îl evocă bojdeuca din 
Țicău, Golia sau școala din Sără- 
rie, unde învăța copiii după meto
de pedagogice atit de. inteligente 
și originale.

Am urcat dealul pe Sărărie și 
am intrat cu sfială în căsuța din 
Țicău, în vestita bojdeucă. Două' 
odăițe joase lipite pe jos cu lut, 
despărțite printr-o săliță. O casă 
țărănească ca multe altele și totuși,

MIRCEA IONESCU 
Redactor la Agerpres

(Continuare în pag. 3-a)
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• Teatrul de Stat — ora 19 -
„Noaptea regilor" de W. Shakes 
peare.

• Sala festivă a clubului sin
dicatelor din Lupeni — ora 19 — 
Program cultural artistic dedicat 
fruntașilor și evidențiaților în în
trecere de la mină și preparație. 
Iși dau concursul formațiile ar
tistice ale clubului.

• Clubul muncitoresc din Pe
trila — ora 18 — Seară de odih
nă pentru evidențiații sectorului 
III al minei.

• Sala Palatului cultural 
Lupeni — ora 
unui artist" de 
Prezintă Teatrul 
din Oradea.

Azi dimineață a început la 
Petroșani un 
de gimnastică. 
■ din . regiunea 
întrecerile con-

• Sala festivă a clubului sin- 
dicatelor din Lupeni — ora 19 -*■ 
Reuniune tovărășească.

• Ora 19 — sala clubului 
muncitoresc din Lonea — Teatrul 
de estradă Deva prezintă come
dia

din
19 — „Moartea 

H' Lovinescu. 
maghiar de Stat

Școala medie din 
campionat regional 
Participă sportivi 
Hunedoara și Cluj,
tinuă și după-amiază.

• Sala de sport din Lupeni găz
duiește — incepînd cu ora 16 
un campionat regional de haltere. 
Vor 
ga

li prezeriți sportivi din întrea- 
regiune Hunedoara.

M î I N E

șani 
peni
9— cadrul campio- 

de gimnastică

Teatrul
„Gitadela 

Lovinescu.
• ' Sala 

din Petrila 
maghiar' de 
zitită piesa ,

de Stat — ora 
sfărîmată" de Horia

19

clubului muncitoresc 
— ora 19 — Teatrul 
Stat din Oradea pre- 

„Moartea unui artist".

muzicală „Iubesc, iubesc“. 
ba Școala medie din Petro- 
și în sala de sport din Lu- 
continuă — incepînd cu ora 

întrecerile din
natelor regionale 

și haltere.
• In mai multe 

se consumă etapa a VH-a ; 
pionatului orășenesc de 
Meciurile încep la ora 9.

• Cluburile muncitorești din 
Petroșani, Lupeni, Vulcan, Petri- 
la, CJricanî — ora 10 — dimineți 
de basme pentru copii pe tema: 
„Ion Creangă, marele scriitor și 
povestitor al poporului nostru".

centre miniere 
a cam- 
popice.



STEAGUL R®ȘO

[IdikdI ашмоіііоі
Cînd glasul din adine țe cheamă 
Și-n lave notele irump.
Noi dăm a sufletului vamă 
Adîncului atît de scump. 
Cînd tai artere subterane 
Din negrul mat și uniform, 
O lume veche îți apare 
Mormîntul erelor ce dorm. 
Amprenta vieții milenare 
Stă-n bulgări negri de cărbuni 
Din criptograme vasculare 
Fulgerate de furtuni. 
Și cîntă lumile-adorniite 
Cu vînt de aer comprimat 
In frunzele încremenite 
Un imn fantastic și ciudat. 

E imnul nopților de mină, 
Tumult născut în abataj 
Sub steaua lămpii de benzină 
Cu raze pline de miraj: 
Cînd tai artere subterane 
Din negrul uniform și mat, 
Tu vezi aprinse lampioane 
Prin care secole străbați 
Și glasul din adine te cheamă 
Și-n lave notele irump. 
Noi dăm a sufletului vamă 
Adîncului atît de scump.

GEORGE BANETE 
student

NOTE Șl COMENTARII
Of, de-ar veni 

zăpada
FărȘ mantia de hermină a zăpe

zii, iarna parcă nu are farmec. Mai 
ales acum că se apropie vacanța de 
iarnă, copiii așteaptă nerăbdători că
derea zăpezii. Cu multă nerăbdare c 
așteaptă însă și gospodinele’din noile 
cartiere Braja și Vișcoza, dar ma.I 
ales tovarășii din conducerea secto
rului 1.С.6. Lupeni. Fiecațe așteaptă 
însă pentru motive diferite- Copiii 
pentru săniuș că ăsta și patinajul 
sînt sporturile practicate de toți în 
perioada de iarnă. Gospodinele o 
așteaptă din alt motiv. Nu-i 
zi să nu le vezi de cu diminea
ță ieșind în I fața ■ blocurilor 
și strîngînd în grămezi gunoaiele c" 
nu mai încap1 în cutiile special ame
najate în acest scop. Trudă zadarnică, 
fiindcă vîntul și cîirjii hoinari le îm
prăștie din nou- Zăpada ar imobiliza 
gunoaiele. Tovarășii de la l.C.Q. ar 
fi însă cei mai avantajați. Q dată 
cu acoperirea mormanelor de gunoi.

cred dumnealor, șa va acoperi și ne
glijența de care dau dovadă în a- 
ceasta direcție. Poate de aceea oftea
ză de dorul zăpezii. Dorința zadarni
că, căci neglijența și nepăsarea 
pot fi acoperite de nici un covor 
zăpadă, fie el cît de gros.

i

Coif celtic

71 DE ODIHNĂ
După un urcuș de a jumătate de 

ară pe Dealul Mia, grupul excursio
niștilor s-a oprit la cota W. De la 
această înălțime, platoul localității 
Cimpu lui Neag iși arată întinderea 
pînă sub poala Relegatului. Munții 
ce îl străjuiesc din toate părțile ii 
dau aspectul unui uriaș crater de

vlrstnic, ce pare a fi conducătorul 
grupului — cauți frumosul la depăr
tări de sute de kilometri și-l găsești 
la doi pași de tine.

— Adevărat! izbucni in tăcerea 
dimineții corul de glasuri al celor 
prezeigi.

— Adevăratf repetă și ecoul.
vulcan. Cu toată lipsa de vegetație, 
de soare și căldură, priveliștea este 
cuceritoare. Jiul de vest ale cărui 
ape întretaie platoul Cîmpului au că-

Coborînd repezișul unei pante, 
excursioniștii iși continuare drumul.

Cabana Cimpu lui Neag a primit 
oaspeții cu tot confortul. După citeva

Defecțiuni mici
hi dimineața zilei de 17 decembrie, 

autobuzul cu nr. 52 252 HD de Uri- 
eani a plecat din Petroșani cu o punc
tualitate demnă de invidiat Șoferul, 
stăpîn pe meserie, i-a dus pe pasageri 
în condiții optime de călătorie. Deși 
era lume multă în autobuz, totuși 
două scaune au rămas neocupate. Nu 
pentru eă n-ar fl fost pasageri ama
tori de a călători pe scaun în loc să 
stea în picioare, ci pentru motivul că 
scaunele cu pricina erau de nefolo
sit. Alte două scaune sînt, de ase
menea strieate. iar plasele pentru ba
gaje, rupte. Oare mașina cu pricina 
пц este verificată cînd intră în garaj 
spre a fi reparate micile defecțiuni ? 
După starea în care se află, se ve
de că nu. Ar fi cazul să se facă, 
asîgurîndu-s-e astfel condiții mai bune 
de călătorie oamenilor muncii.

Același lucru este valabil pentru 
toate autobuzele care au mici defec
țiuni ce incomodează pe călători.

КГ MULT

Meditație.

La Muzeul din 
Baia Mare se a- 
flă un coif cel
tic din secolul 
III—II î.e.n., pri
mul de acest fel 
descoperit pe te
ritoriul patriei 
noastre. Coiful a 
fost scos la ivea
lă cu prilejul să
păturilor arheolo
gice efectuate în 
comuna Ciumești, 
raionul Cărei. El 
are două părți 
distincte perfect 
armonizate: coi
ful propriu zis și 
un șoim de bronz.

pătat în aceste zile reflexe albăstrui 
de oțel. Plrosul și Craniul cu trupu
rile ascunse sub o pînză de nori,, 
și-au schimbat complet aspectul cu
noscut. Drumul, podurile, casele nu 
mai. sînt nici ele aceleași. Pîcla ce
nușie a anotimpului rece le-a dat o 
nouă valoare peisajistică, mai sobră 
dar deosebit de interesantă.

Qchii excursioniștilor veniți din 
Lupeni, Vulcan și Petroșani privesc 
cu nesaț-

— Uneori — spune un muncitor

ore de drumeție, nu lipsite de efort 
fizic dar pline de farmec și surprize, 
hrana caldă, bine gătită și ambianța 
plăcută din interior sînt bine venite. 
Arunci o privire în registrele caba
nierului, compari cifrele din lunile 
trecute și te bucuri. Numărul mun- 
‘■norilur din Valea Jiului care în
groașă rindurile pasionalilor pentru 
unim a mai crescut cu citeva pro
cente.

A. N.

« Care este seeretul longevității ?
In cadrul unei anchete, organizată mează Milita Pețkovici dinIn cadrul unei anchete, organizată 

de ziarul iugoslav „Espress Rolitlka", 
s-a constatat că în Iugoslavia trăiesc 
peste 1000 de bărbați și femei cari 
au împlinit de mult 100 de ani.

Cel mai bătrîn locuitor al Iugo
slaviei este astăzi Voîslav lovicici 
din satul Provș. in apropiere de Liv- 
no (Republica Bosnia și Herțțgovi- 
na), care a împlinit 124 de ani; ur

Vîrstă microbilor

din satul 
republică), 
și Simon 
(Republica

ii

In urma unor 
experiențe efectua
te de către un 
grup de ștudenți 
botanlști din ța
ra noastră s-a 
stabilit 
din 
pînă 
— un 
consumă 
9000 litri apă, iar 
un mesteacăn 

7000 litri.

că — 
primăvară 
toamna 

fag bătrîn 
circa

Nămolul de la Techirghiol, 
hrană pentru animale

scara longevității- 
ouă, conservate prin 
pot menține 50—60 
în praf și pe pereți

,, __........  Pețkovici
Done Medjuvodje (aceeași 
în vîrstă de 121 de ani, 
Miliei din satul Meroșîna 
Creată), fot de 121 de ani.

Majoritatea acestor bătrîni, ocy- 
pîndu-se de agricultura și creșterea 
animalelor, și-au petrecut 
mare parte din viață în 
s-au hrănit în special cu 
produse lactate, la care 
turte de mălai și foarte rar pîlne de 
griu, apoi fasole; în ce privește car
nea, nu au consumat decît carne de 
berbec friptă sau fiartă. Cei mai 
mulți au băut toată viața *vin și țui
că, dar cu măsură. Mulți dintre ei 
au început să fumeze 
nerețe și fumează și

☆

cea mai 
aer liber, 

lapte și 
adăugau

din fragedă ti- 
acum.

spus că există

S-a descoperit că nămo
lul de Techirghîol — cu
noscut și apreciat pentru 
proprietățile sale in trata
rea unor boli — în special 
de natură reumatică — se 
poate folosi și în hrana a-

nimalelor, fiind bogat 
substanțe bloețimulative 
nutritive. Această descope
rire se datorește prof- dr. 
V. Gligor și colaboratorilor 
săi.

în
Și

Cîțiva cercetători ai Institutului 
de inframicrohiologie din București 
și-au propus să afle care este du
rata vieții unor microbi. Observa
țiile făcute situează stafiiococii pe 
primul loc în 
Pe hirtie sau în 
frig, aceștia se 
zile. în timp ce
pot trăi mai multe luni. In anumi
te medii speciale de cultură, create 
în laborator, stafiiococii își păstrea
ză virulența 11—12 ani. Dacă aces
te medii sînt uscate, microbii trăiesc 
și 30 ani.

greu însă de
anume de viață care explică

Prieteni nedespârfiți
intr-o vilă din Phnom Penh (Cam- 

bodgia), un copil de un an și up pui 
de tigru, a cărui mamă a fost ucisă 
de un yînător, trăiesc în cea mai 
bițpă înțelegere. Se joacă ca doi 
vechi prieteni și, șeara, cînd copilul 
merge la culcare, „Mimile", puiul de 
tigru, se așează la picioarele patului 
și face de pază ca un cîine credin
cios. In felul acesta, părinții au re
zolvat problema, cine să vadă de 
copil. ,

...la Cairo se amenajează cea 
mai mare grădină zoologică din 
lume ? Pe o suprafață de 34 ha vor 
fi găzduite peste 4 000 de animale 
șubîmpărțiie în 360 de specii. Gar
dienii care păzesc această grădină 
zoologică sînt în număr de pesta 
300.

...în Japonia, bicictetele cunosc 
o răsptndire din ce în ce mai ma
re : anul acesta s-au vlndut 
3380000 de biciclete, adică cu 70 
la sută mai mult decît anul trecut ?’

...stewardesa sovietică care a 
străbătut cel mai mare număr de 
kilometri din lume este, Zinaida 
Kabanova ? In timpul serviciului, 
ea a parcurs cinci milioane de ki
lometri, adică de 125 de ori lun
gimea Ecuatorului. In ultimii 12 
ani Zinaida a petrecut în total cel 
puțin un an în aer.

...pentru verificarea rezistentei 
materialelor utilizate la construirea 
operei din Sydney, un calculator e-

lectronic a făcut această operațiune 
țn 44 de minute ? Pentru aceleași 
calcule un matematician ar fi avut 
nevoie de 34 de ani.

...membrii Ku-Klux-KIan-ului au 
abandonat tradiționala mantie albă 
cu glugă pentru a adopta o nouă 
uniformă, in stil militar: uniformă

Știați ea...
kaki, cască de oțel și cisme scurte 
de parașutist ?

După cum se vede, proverbul 
tradițional trebuie puțin modificat: 
lupul nu numai că și-a păstrat nă
ravul, dar a dobtadit o blană și 
mai nimerită „crezului" său.

...Pietro Cavallini, un mic func
ționar din Cetina (italia) a lucrat 
18 luni la construirea machetei 
unul grup de monumente din Pișa 
— cristelnița, catedrala, turnul in-

alinai 1 Macheta a fost realizată din 
cinei milioane de bețe de chibri
turi. Turnul este înclinat, ca și cel 
original, dar, spre deosebire de a- 
cesta, nu riscă șă se prăbușească.

...după cum anunță societatea 
de asigurări „Național Automobile 
Theft Bureau" din New York, în 
luna octombrie s-au furat în S.U.A. 
un număr record de automobile, și 
anume 42773, în valoare de peste 
39 milioane dolari ?

...în vederea sporirii 
de pasageri, o companie 
de transporturi aeriene
recent că la bordul avioanelor cu 
reacție care se îndreaptă spre Flo
rida vor fi prezentate adevărate 
Spectacole de teatru și music-hall?

...pentru a nu fi mai prejos 
decît societățile de transport ae
rian, 0 companie de căi ferate din 
Baltimore va prezenta filme de 
lung metraj pasagerilor din trenu
rile sale express ?

Este 
un fel 
longevitatea, lată-1 de pildă pe Louis 
Rich din Los Angeles care a împli
nit recent 100 de ani, se simte exce
lent, este perfect sănătos și are mul
tă putere de muncă, Rich este de pă
rere că a atins această vîrstă vene
rabilă datorită nucilor, care de 60 de 
ani 
din

Ajutor prețios
Jimmy este un urangutan voinic 

care trăiește fericit în cușca sa, la 
grădina zoologică din Ierusalim. De 
obicei el este foarte blind. Recent, 
însă, paznicul grădinii a fost atacat 
de patru agresori și Jimmy a soco- • 
tit că este cazul să-i sară în ajutor. < 
El a scos laba printre gratii și a daț , 
o lovitură ații de puternică unuia 
dintre răufăcători, îneîț l-a făcut 
K.O. Tovarășii săi, îngroziți au luat-o 
la fugă.

încoace nu au lipsit nici o zi 
meniul său.

Colecționari perseverenfi
După demolarea unei case din Jo

hannesburg, muncitorii au găsit, în 
subsolul ei o pradă foarte bogată, a- 
ilunată de șoareci: hîrtțe-inonetă, 
ace, bufoni lucitori și chiar o mone
dă de aur din anul 1884. Nu se ștja 
pînă acum că șoarecii sînt și colec
ționari de asemenea obiecte.

numărului 
americană 
a anunțat

/•
fin vîrstă lucra de zor la cositul fi
nului.

— Fiule, îi spuse un pastor care 
tocmai trecea pe acolo, nu știi 
Dumnezeu a 1
Ie, iar a șaptea s-a odihnit ? Tu 
ce lucrezi duminica ?

— Se prea poate — răspunse fer
mierul, privind cu îngrijorare norii 
grei care se adunau pe cer. Am ci
tit despre asta, dar vezi că cel de 
sus îșl terminase treaba, iar eu încă 

£ • Soția ta Știe că mă inviți la 
masă ?

— Sigur că da. Azi dimineață 
ne-am certat grozav din cauza aceas
ta.

Intr-o duminică, un fermier mai '^■‘a 0 abstinentă

i JJS avviv, nu șui că • s 
făcut lumea in șase zi- » 
*— _ _ --»>—« -> t.( dc ' f

T __ ___ __ mai în
' convinsă să guste niște

— Ciudat, remarcă ea.
gustul medicamentului pe

- soțul meu de 20 de ani.
i • — Băiețelul dv. a învățat deja 

’să vorbească î
âp — Da! acum ne străduim să-1 în- 
/vățăm să tacă.
f • Vovka s-a trezit mai devreme 

ca de obicei și a sculat-o din somn, 
șl pe mama sa:

— Mămico, mămico I Am văzut în 
vis un ursuleț. Nu-i asa că era dră
gălaș ?

— Nu știu.
eu.

— Ba, nu I
lîngă mln- si

vîrstă este 
vin.
Are exact 
care îl ia

Doar tu bai văzut, nu

E-ai văzut și tu Erai 
ți l-am arătat.
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V.R.U.M.P. Se descarcă 
lot de laminate pentru armăturile 
metalice de mină.

uzinaO vizită 
de preparare Coroești

(Urmare din pag. l-a)

Ni 
caii 
Vul-

tr

V

PUBLICITATE

Ajungînd aici, ing. Smaranda 
colae a vorbit din nou despre 
tatea cărbunelui trimis de la 
Can

-■ De data aceasta este vorba di 
granulația cărbunelui 1 Din canti 
tatea de cărbune primită, numai 40 
la sută - poate fi de o granulație 
mică (0—10 mm) dar minerii de
pășesc și acest procent, trlmițîn 
du-ne 43—45 la sută cărbune mă 
runt, ceea ce duce la o productivi
tate redusă a mașinilor noastre de 
zețaj, la suprasolicitarea lor și in 
final la o calitate inferioară a pro
dusului nostru.
, La aceeași cotă, unde se efec
tuează separația, se face și alege
rea manuală a șistului de pe bandă. 
Preparația a fost nevoită să ins 
faleze aici trei posturi pe schimb- 
Preparatorii au remarcat faptul că 
dacă minerii s-ar încadra în pro
centul de cenușă planificat, aici nu 
ar mai fi nevoie decît de un singur 
om pe schimb... „

PRIN IAȘII LUI CREANGA
(Urmare din pag. l-a)

atlt de deosebită. M-am apropiat 
de cuptorul asemănător celui din 
Humulești și parcă simțeam în nări 
mirosul de „alivenci" șl „poale-n 
brîu" pe care i le gătea coana 
Ținea și așteptam parcă să iasă de 
undeva cele 12 mițe neastîmpărațe, 
oploșite aici de pe la casele me- 
gieșilor. Am ieșit pe cerdacul din 
spatele casei, de unde se văd pină 
departe dealurile pleșuve ale Șoro- 
garilor și Cinicului. Aici ședea 
Creangă din primăvară pină in 
toamnă, aici scria el. Vara, cltid 
erau căldurile zăpușitoare, scria 
pe o scîndurică, cufundat intr-un 
poloboc cu apă ca să se răcoreas
că. In cerdac venea adesea și bu
nul său prieten Eminescu, de tăi- 
făsuiau pină noaptea tirziu, depă- 
nîndu-și firul gindurilor. In boj- 
deuca-muzeu se păstrează totul, 
aevea ca in vremea lui Creangă. 
Este și scrinul și măsuța scundă, 
divanul și etajera simplă pentru 
cărți și covorul din perete, și toa
te îți evocă atmosfera in care el a 
trăit. Mai afli și o seamă de ma
nuscrise, cărți și documente care-ți 
vorbesc de viața și munca marelui 
povestitor.

In curtea dintre zidurile groase 
ale mînăstirii Golia, intr-o latură, 
e o căsuță din piatră in care a lo
cuit Creangă in vremea cind era

s.

împreună iți evocă 
prietenia celor doi mari

diacon. Azi e un mic muzeu. Afli 
și piei din documente și manuscri
se amănunte despre interesanta 
viață a lui Creangă. Gusturile lui 
Creangă și Eminescu, tabloul ce-i 
înfățișează 
încă o dată 
scriitori.

In timpul cină locuia în căsuța 
de la Galia a făptuit Creangă 
„cumplitele păcate” de a purta pă
lărie pe stradă, de a fi fost la tea
tru și de a șe fi „frizat", pentru 
care a fost aspru judecat de cano
nici și răspopit, și drept pentru 
care ministru! instrucțiunilor pu
blice din acea vreme l-a destituit 
din funcția de institutor pentru 
„imoralitate". Alte acte, printre ca
re și un raport al revizorului șco- 
Iar, înfățișează însă ' deosebitele 
calități atît de om, cit și de insti
tutor ale lui Creangă. Sînt în mu
zeu, in original sau copii, manu
scrise, scrisori, cărți, ziare ale vre
mii din care poți afla felul in care 
anumiți oameni au știut să-l pre- 
țuiască pe Creangă. Chiar și acest 
mic muzeu e o părticică din felul 
cum îl prețuim azi. Intr-un stand 
slnt și clteva din cărțile lui Crean
gă tipărite In diferite coifuri ale 
lumii, și afli cu plăcere că opera 
sa este tradusă în peste SO de 
limbi din America, Europa, Africa, 
Asia și Australia, semn al prețuirii 
de care se bucură și peste hotare.

...De la separație, aceleași benz: 
transportoare poartă cărbunele spre 
silozurile de la cota 36. Specialiștii 
preparatori au pus aici la punct un 
sistem de omogenizare a calității 
cărbunelui. In felul acesta au fost 
evitate prea desele reglări ale apa
ratelor de spălat (înainte aceste re
glări 7 .
pe ?i, ceea ce influența negativ rit
mul producției). Din silozuri, căr
bunele omogenizat, se îndreaptă spre 
cota principală, aparatele de spălat, 
care reprezintă etapa finală a pro
cesului tehnologic. Cărbunele pri
mește aici un aspect de produs fi
nit.

In momentul ieșirii sale din cu- 
vă, la ciurul vibrator, alți doi mun
citori aleg ultimele corpuri străine, 
vizibile, din cărbune. Apoi, aidoma 
unor rîuri înguste și negre, el șe 
scurge spre silozurile de expediere. 
In această fază, cărbunele trecut 
prin „metamorfoza" preparației tre
buie să ajungă la un procent de 
cenușă de numai 9 la sută pentru 
a corespunde producției de semi- 
cocs. Iată însă, eă din cauza pro
centului prea mare de șist cu care 
vine cărbunele de la mina Vulcan 

. — procentul de 9 la sută se reali
zează cu multă greutate. Pe luna 
trecută acest procent a fost depășit 
cu 0,4 la șută ceea ce îngreunează 
munca cocsarilor.

In încheiere, transmitem rugămin
tea preparatorilor din Coroești către 
minerii din Vulcan : să depună mal 
multe eforturi pentru alegerea șistu
lui 'lin cărbune în abataje și pen
tru asigurarea unei granulații 
limita normelor planificate.

se modificau de 15—20 >ri

In zilele de 7 și 8 decembrie, în 
aula Institutului de mine din Petro
șani s-au ținut 3 conferințe privind 
eficiența economică a investițiilor 
capitale, sporirea productivității mun
cii, scurtarea termenelor de execuție 
și reducerea prețului de cost pe tona 
de substanță minerală utilă extrasă. 
Conferințele au fost ținute de eonf. 
univ. ing. Dan Lubănescu din Mi» 
nisterul Minelor și Energiei Elec
trice

Dirijarea funda mentală a investi
țiilor în industria minieră și extrac
tivă se face calculîndu-se variantele 
economice optime, care să 
prețuri de cost șj termene de 
raro minime.
' In 
sării 
uzine 
tarea 
tarea 
variantele eu prețuri de coșt minime. 
Soluția adoptată trebuie corelată însă 
și cu coeficientul de eficiență eco
nomică.

in aplicarea metodelor de calcul 
a eficientei economice a investițiilor 
capitale in proiectarea și amplasa
rea noilor complexe cuprifere de la 
Leșul Ursului și Moldova Nouă, a- 
doptîndu-șe soluțiile tehnico-econo- 
mice optime, cu introducerea unuî 
înalt grad de mecanizare, concentra
rea lucrărilor miniere, mașini de ex
tracție multicable, se vor crea con
diții de obținere a unei productivi
tăți în abataje de 2—3,5 ori mai 
mari, precum și o scădere la prețul 
de cost între 15- 25 la sută.

Conf. ing. D- C. TRAUȘANIJ

la Ma latrr aliHiar 
li iaitltaiillar

e, L, Produse Industriala 
Petroșani

prin unitatea

OFERĂ
LOR ȘI

0.

sa de mic-groș

INTREPR1NDERL 
INSTITUȚIILOR

CARE ORGANIZEAZĂ SER
BAREA POMULUI DE IAR
NĂ

asigure 
recupe-

ampla- 
a unei

proiectarea și alegerea 
incintelor miniere sau 
de preparare, pe lingă adop- 

șaluțiijor tehnice optime, orien- 
investițiitor este dirijată spre

uimi
Of Jllflill 

din timp juca- 
evitînd aglome-

Procurați-vă 
riile necesare 
rațiile din ultimele zile.

0. 0. L. Produse 
Industriale Petroșani 
anunță publicul cumpărător că 
Ministerul Comerțului Interior 

cu ocazia 
lunii cadourilor 

a introdus vinzarea și cu plata 
în rate a
FRIGIDERELOR CU ABSORB
ȚIE: FRAM, YETTY ȘI ALKA 

Acont minim 40 la sută, res
tul in maximum 5 rate lunare. 

Vînzarea acestor frigidere se 
face prin toate unitățile noastre 

Valea Jiului.

I. С. I. L. Simeria
ANGAJEAZĂ

INTREȚI-

1NTREȚI-

FRIGO-

CAZASE
AUTORI-

— UN LĂCĂTUȘ 
NERE UTILAJE

Muncitorul Rochea Ștefan.
dintre ufemișții harnici de la fabrica 
de pline Petroșani.

pentru Fabrica de produse lactate 
Petroșani

UN MECANIC
NBRE UTILAJE

— DOI MECANICI 
TEHNIȘTI

— DOI FOCHIȘT1 
ABUR STABILE, 
ZAȚ!

Cererile de angajare se de
pun la sediul întreprinderii 
I.G.I.L. Simeria, str. Tralan nț
88, telefon 29.Părinți care nu-și înțeleg misiunea

— I E, Habina Ladislau — I A, 
Breazu Vasile și Honig Carol — I 
В, Bălie Mircea — I I. Desigur ca 
in activitatea noastră au existat și 
mai există încă unele lipsuri de care 
se fac vinovați în primul rînd pă-

ț, Am sosit la Școala profesională 
'dto Lupeni pe la ora 11. In săli și 
în birouri, în laboratoare și pe cori
doare, peste tot era cald și bine. 
Elevii se aflau la meditații. Supra- 
vegheați de educatori își făceau lec-
țiile pentru după-amiază, învățau. rin ții unor elevi.
se pregăteau pentru meseria aleasă. In minutele imediat următoare

In biroul tovarășului Ocroglici rn-am convins, „pe viu'“ cum se
Ioan, directorul școlii, am deschis spune. de adevărul spuselor tova-
o discuție despre încheierea primului rasului director...
trimestru al anului școlar. Amabil, ...Un ciocănit ușor în ușa și în
ca întotdeauna, tovarășul director 
Ocroglici m-a pus la curent cu în
treaga activitate a școlii-

— In 21 decembrie — a început 
dînsul — elevii școlilor generale de 
8 ani, medii și profesionale vor in
tra în vacanța de iarnă. Pentru ca 
acest prim trimestru al anului școlar 
să-l încheiem cu rezultate bune, e- 
levii și cadrele didactice din școala 
noastră au desfășurat o activitate 
susținută. Deși în acest început de 
an școlar am avut mai mult de lu
cru decît în alți ani, am reușit să 
le imprimăm elevilor o disciplină 
liber consimțită, să le dezvoltăm 
gustul pentru învățătură. încheiem 
primul trimestru cu rezultate mulțu
mitoare. Avem mulți elevi buni, 
fruntași la învățătură și disciplinați, 
care fac cinste școlii. Amintesc doar 
cîțiva : Coțofană Ioan — III E, 
Tufiță Nicolae — III D, Anichiței 
Vasile — III B, Filimon I. Gheor
ghe — III A. Onuț Vasile — II B, 
Sărdescu Dumitru — II A, Mija 
Constantin — IF, Caracaleanu llie

birou a intrat un bărbat scund, la vreo 
50 și ceva de ani. Fusese chemat 
pentru a discuta situația la învă
țătură și disciplină a fiului său. A 
început cu glas domol, emoționat:

— Ce să-i mai fac tovarășe di
rector ? Nu vrea să m-asculte și 
pace. Eu îi spun să învețe, că pen
tru el învață, dar nici nu vrea să 
m-audă. Pleacă de acasă, vine tîr- 
zlu, mă minte, e obraznic cu mine. 
Ce să-i

A dat neputincios din umeri și 
a plecat. Am aflat de la tovarășul 
director că era tatăl elevului Petri- 
șor Anton din anul II, unul din cei 
mai slabi elevi din clasă, deși repe
tă anuli Alți elevi slabi, la învăță
tură, ai căror părinți n-au răspuns 
la sesizările școlii, sau au dat răs
punsuri negative, neîntemeiate, sînt 
și Ciucă Vasile, Ciunae Nicolae, 
Pășitoiu Petre, Rostos Mihai, Țiple» 
Gheorghe, Varga Ștefan, Voicu Con
stantin, Otoiu Nicolae, Dornic Ioan, 
Stoica Vasile. Felecan Octavian. Bă- 
nieascu loan, Bălța tu Gheorghe, Stur-

fac ?

za Candin, Веха Teodor. Deși părin
ților ultimilor doi elevi li s-au tri
mis mai multe adrese privitoare lg 
situația la învățătura și disciplină 
neșatisfăcătoare a copiilor lor, ei 
n-au catadicsit să răspundă, dovadă 
că nu-i prea interesează.

Ba mai mult Fiind chemată la 
școală, mama elevului Dornic loan, 
din Lupeni, nu numai că n-a recu
noscut greșelile fiului său. dar a 
adus jigniri și chiar injurii educa
torilor și cadrelor didactice pe mo
tiv că, pasă-mi-te, acestea ar avea 
ceva cu Neluțu, (care chiulește de 
la ore, practică jocuri de noroc, fu
mează, nu respectă programul școlar, 
răspunde obraznic educatorilor și are 
o singură notă de 6 ; restul de la 5 
în jos).

Lipsă de principialitate în discu
țiile avute cu conducerea școlii au 
manifestat și mama elevului Fele
can Octavian din 
toare la Viscoza 
elevului Pășitoiu 
la Lupeni. Ei au
dat la școală, faceți-1 am, meseriaș I 
Eu l-am crescut pînă acum, Nu mă 
mai interesează nimic*’. Dar faptul că 
elevii respectivi sînt în situația de 
repetenție pune într-o lumină defa
vorabilă colectivul în care ei învață 
și familia în care trăiesc. Ar fi ca
zul ca acest aspect să fie înțeles 
de părinții lor.

Iată unde duce autoliniștirea, lip
sa unei educații exigente a copiilor.

D, GHEONEA

anul I D. niunci- 
Lupeni, și tatăl 
Constantin, miner 
afirmat: „Vi l-am

2S decembrie

R4D»D
PROGRAMUL I. Sumarul

presei, 8,30 Teatru la microfon pen
tru copii, 9,30 Muzică populară, 10,00 
Actualitatea muzicală, 11,03 Arij din 
operete, 11,30 Muzică populară la ce
rerea ascultătorilor, 12,00 Program 
muzical cerut de ascultătorii care au 
dezlegat „Rebus-melodii", 14,00 Cîn- 
tece si jocuri populare, 14,30 Trans
misiune sportivă, 15,30 Interpreți de 
muzică ușoară, 16,45 Lieduri pe ver
suri de Mihai Eminescu,, 17,00 Mu
zică ușoară, 18,30 Cărți care vă aș
teaptă, 18,45 Concert de seară, 19,30 
„Am îndrăgit o melodie" — emisiune 
de muzică ușoară romînească, 20,15 
Teatru la microfon. Premiera ■ „Pos
tul X" de Constanța Bratu, 21,30 
Muzică de dans. 22,15 Muzică ușoa- 

de surorile Clark.
II. 8,00 Clubul voio- 
de estradă, 9,00 Mu- 
eerută de ascultători,

La microfon : Satira și umorul, 14,65 
„Un eîniec pentru tine" — muzică 
ușoară, 15,45 Arii și scene de dra
goste din operete, 16,30 Interpret! 
de muzică populară: Ioana Radu și 
Iosif Milu, 17,25 Concert din operete, 
18,00 „Antologia discului". Mari in
terpret! ai muzicii-lui Schubert, 18,40 
Valsuri, 19,00 Program de romanțe, 
19,35 Concert de muzică populară, 
20,05 Muzică de dans, 21,45 Imagini 
din viața nouă a patriei; „Orașe fără 
arhivă’*. Volum de reportaje de Pe
tru Vintilă, 22,16 Muzică de dan».

surorileră interpretată 
PROGRAMUL 
șiei, 8,30 Piese 
zică din opere
10,00 Muzică populară, 10,33 „Melo
dia și interpretul preferat" — muzi
că ușoară romînească, 11,00 Transmi
siunea concertului orchestrei simfo
nice а Filarmonicii de stat „George 
Eneecu", 13,15 Din folclorul muzical 
al popoarelor, 13,45 Muzică ușoară 
interpretată de Шпса Cerbacev, 14,15

Cinematografe
20 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Hatart, seria 1-11; REPUBLICA: 
Hatari, seria LII; LIVEZENI t Omul 
cu ricșa; ISCRONI: Popastd; ANI- 
NOASA : Dezrădăcinați!; CRIV1DIA: 
Valsul nemuritor; PAROȘENI: Ger
manie, steluțele tale; LUPENI — 
MUNCITORESC: Moral ’63; CUL
TURAL : Străinul, seria LII; BAR- 
BĂTENI: Mamelucul.
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Expoziție de arhitectură 
romînească la Cairo

o.n.u. : Dezbaterile
GAIRO 18. Corespondentul Ager

pres, N. Plopeanu, transmite :
In clădirea Saray el Nasr, situată 

în parcul Gezira din capitala R.A.U., 
s-a deschis joi seara expoziția 
„Arhitectura în Republica Populară 
Romînă". Expoziția cuprinde panouri 
cu fotografii care prezintă realizări 
ale arhitecților romîni: noi construc
ții în București, vile de pe litoral 
și din alte orașe ale țării, întreprin
deri și fabrici, institute de cerce
tări și de învățămînt, așezăminte so- 
cial-culturale etc. Sînt prezentate, de 
asemenea, 
hitectură 
trecute.

cîteva monumente de ar- 
romînească din secolele

18 (Agerpres). 
tînărului stat
— care a fost 
în Organizația

in- 
ad- 
Na-
se-

Ajutorul O. IM. U. 
pentru Malta.

NEW YORK
Reprezentanții 

dependent. Malta 
mis anul acesta
țiunilor Unite — au semnat la 
dini O.N.U. acordurile care vor per
mite Maltei să primească un ajutor 
din Fondul special și din Programul 
de asistență tehnică al O.N.U. pen
tru dezvollarea economiei sale. Mal
ta va primi astfel. în anul 1965 — 
1966, un ajutor tehnic de 220 500 
dolari.

NEW YORK 18. Trimisul special 
Agerpres, I. Găiățeanu transmite:

La ședința de vineri dimineață a 
Adunării Gnerale a O.N.U., în cadrul 
dezbaterilor generale, au luat cuvîn- 
tul reprezentanții Congo-ului (Braz
zaville), Bulgariei și Boliviei.

Ministerul de externe al Congo-ului 
(Brazzaville), Charles Ganao, s-a re 
ferit pe larg la problema congoleză, 
condamnînd intervenția de la Stan
leyville. După ce a subliniat marea 
însemnătate a comerțului internațio
nal și a colaborării economice. Ga
nao s-a referit la conferința Națiu
nilor Unite pentru comerț și dezvol
tare, exprimîndu-și speranța că spi
ritul cooperării între țări se va dez
volta tot mai mult și va duce la 
creșterea nivelului de viață în țările 
recent eliberate. Ganao s-a pronun
țat pentru restabilirea drepturilor 
legitime ale R.P. Chineze la O.N.U.

Luînd apoi cuvîntul, ministrul a- 
facerilor externe al R.P. Bulgaria, 
Ivan Bașev. a vorbit despre îmbu
nătățirea relațiilor cu celelalte țări 
balcanice, 
țării sale sînt îndreptate spre tran
sformarea balcanilor într-o regiune 
a cooperării economice și culturale, 
a păcii. Subliniind necesitatea înche
ierii unui tratat cu privire la dezar
marea generală și totală, una din 
sarcinile principale a tuturor statelor 
membre, el a arătat că un pas în

generale continuă
această direcție trebuie făcut prin 
prevenirea răspîndirii armelor nuclea
re, prin încheierea unui acord care 
să prevadă acest lucru. In conti
nuare. el s-a pronunțat pentru crea
rea de zone denuclearizate în 
rite părți ale globului, pentru o 
ferință mondială cu privire la 
zarmare, pentru convocarea unei
ferințe a șefilor de state care 
discute problema interzicerii și 
trugerij armelor nucleare.

Referindu-se la situația din 
go, el a cerut să se pună capăt
diat intervenției străine. In continua
re. delegatul bulgar a arătat necesi
tatea ca actuala sesiune a Adunării 
Generate să adopte soluții care să 
ducă la abolirea rapidă a tuturor 
rămășițelor colonialismului.

el if e- 
con- 

de- 
con- 

să 
dis-

Con-
ime-

л

î N C î T E V A
SOFIA — Arhiva de folclor a 

Institutului de muzică de pe lingă 
Academia bulgară are înregistrate 
peste 105 000 cîntece. Pentru corn 
pletarea în continuare a arhivei, 
colaboratorii Institutului au cerce
tat timp de 40U de zile folclorul 
din 100 localități ale țării.

BONN. — Bachir Воитага, mi
nistrul algerian al industriei și e- 
nergiei, și-a încheiat vizita la 
Bonn.

Un purtător de cuvînt al minis
trului de externe pest-german a 
declarat că in Cursul acestei vizi
te. intre Algeria și R.F.G. a fost 
semnat un acord privind colabo
rarea tehnică dintre cele două 
te.

MOSCOVA. — In 1964 
R.S.F.S.R. a fost obținută o
coltă bogată de cereale. Republica 
a îndeplinit planul de vînzare a 
cerealelor către stat, predînd Ia 
punctele de recepție 2 378 milioa
ne puduri.

CAIRO. - „Poporul din Oman 
continuă lupta pentru eliberarea sa 
de sub dominația colonială", se 
spune în comunicatul difuzat de 
reprezentanța la Cairo a forțelor 
patriotice din Oman. Recent, forțe
le patriotice au atacat un centru 
militar englez din localitatea Taka 
(regiunea Zafar), distrugînd o par-

sta-

în
re

subliniind că eforturile

RÎNPURI

au 
a

Hu-

te însemnată a construcțiilor aces
tui obiectiv militar.

DELHI. După cum relatează zia
rul „Hindu", in statul Assam din 
India a izbucnit o epidemie de 
holeră. In orașul Kachar din a- 
ceastă cauza " șLau pierdut viața 
600 de persoane. Autoritățile 
început vaccinarea in masă 
populației.

TEHERAN. — In provincia
zistan, din sudul Iranului continuă 
să cadă ploi torențiale, de aproape 
o sSptămtnă. Rîurile Rar un Și
Bahmanshir au ieșit din albie, inun- 
dind cîteva regiuni. Nivelul apelor 
rîului Karun au crescut în regiu
nea orașului Shushtar cu peste pa
tru metri.

CAIRO. — Ziarul „Al Ahram" 
anunță că ploile torențiale care au 
căzut asupra regiunilor din nor
dul R.A.U. au provocat mari pier
deri plantațiilor de pomi fructiferi 
în regiunea Kafr Ed-Davar, To
rentele de apă au distrus peste 

1 000 de locuințe din regiunea ru
rală.

MADRID — La Ministerul In
formațiilor al Spaniei s-a confir
mat oficial știrea că fostul preșe
dinte al Argentinei, Juan Peron, 
a acceptat ultimatumul prin care t 
se cere să renunțe la orice activi
tate politică pe perioada care va sta 
in Spania.

Se-
le-

la frontiera

aflau două 
prim proiect

NEW YORK 18 (Agerpres).
Joi după-amiază, Consiliul de 

curitate a reluat dezbaterile în 
gătură cu incidentele de 
siriano-izraeliană.

In fața Consiliului se 
proiecte de rezoluție. Un
de rezoluție, prezentat de Maroc, 
propunea, printre altele, Consiliului 
de Securitate să condamne acțiunile 
Izraelului împotriva Siriei, ca ac
țiuni incompatibile cu acordul de 
armistițiu privind încetarea focului 
din rezoluția adoptată la 15 iulie 

-1948 de Consiliul de Securitate. Ai 
doilea proiect, de rezoluție, prezen-

a lî- 
incî- 
ame- 
repe-

de re- 
căruia 
Maro-reprezentanții

și Cehoslovaciei. De-*. 
Angliei. Franței. Bra-

Coastei de Fildeș,

Dezvăluiri făcute 
de televiziunea vest-germană

BONN 18 (Agerpres).
Ziarul „Frankfurter Rundschau" 

relatează despre discuția televizată 
organizată de televiziunea vest-ger
mană pe tema : „Rămîn asasinii în
tre noi ?" în legătură cu chestiunea 
termenului de prescripție pentru ur
mărirea criminalilor de război na
ziști.

Autorii 
prezentat 
grafii ale

antelevizate 
prima oară foto- 
din Dahlem, care 

acte încă necerce- 
actele unui număr

nalelor vest-germane, dintre care 
multe au fost pronunțate pentru 
„fapte mici ?“ — scrie ziarul „Frank
furter Rundschau".

Și alți experți, spune ziarul, de
clară că este o iluzie afirmația că 
acele crime naziste rămase nedes- 
coperite după 8 mai 

număr mic.
Thilo Kosch. unul 

misiunii televizate, a
cercetările aprofundate pe care le-a 
întreprins în această problemă < 
„Mii de criminali SS mai trăiesc 
printre noi și acest fapt este inad
misibil". iar Hannah Arendt, care 
a cercetat' actele criminalului
Eichmann, a declarat că „din punct 
de vedere politic nu putem șterge 
trecutul decît după ce asasinii vor 
fi judecați și vinovății excluși din 
funcțiile publice".

1964 ar fi în

din autorii e- 
declarat după

tat de S.U.A. și Marea Britanie, 
reia unele propuneri din proiectul 
de rezoluție marocan, cheamă cele 
două părți să participe din plin la 
activitatea comisiei mixte de armis
tițiu. cere demarcarea exactă 
niei de frontieră în regiunea 
dentelor. Proiectul de rezoluție 
ricano-britanic deplînge apoi
tarea acțiunilor militare la linia de 
demarcație siriano-izraeliană.

A fost pus la vot proiectul 
zoluție marocan în favoarea 
s-au pronunțat

. cului, U.R.S.S. 
legații S.U.A., 
zilieî, Boliviei,
Norvegiei și ciankaișîstul au votat 
contra, și astfel proiectul de rezolu
ție marocan nu a obținut cele șapte) 
voturi necesare pentru adoptare. » 

In urma votului, reprezentantul 
Marocului, Ould Sidi Baba, a pre
zentat unele amendamente la pro
iectul americano-englez, cerînd in
troducerea unei condamnări a Izrae- 
lului pentru violarea teritoriului si
rian. Reprezentantul Uniunii Sovie
tice a sprijinit amendamentele ma
rocane.emisiunii 

pentru 
arhivei 

conține 1-250 000
late, printre care 
de 62 000 de ofițeri ai trupelor SS 
ale 230 000 alți membri ai SS. și 
unde 7 700 de cartoteci ale partidu 
lui nazist așteaptă să mai fie cer
cetate. Există un număr de 670 de 
„acțiuni complexe" ale comando
urilor de execuție din lagărele d" 
exterminare. Fiecare dintre aceste 
acțiuni a fost condusă de cite 10 — 
20 persoane care poartă principala 
răspundere

„Ce reprezintă pe lingă acesta 
cete 5 445 de condamnări ale tribu-

Levi 
noul

Eshkol va forma 
guvern izraelian

nazist

ALGER

Comitetul internațional 
de pregătire a F.M.T.S. 

și-a început activitatea
ALGER 18 (Agerpres).
La Alger și-a început activitatea 

Comitetul internațional de 
a celui de-al 9-lea Festival 
al Tineretului și studenților. 
Comitetului au fost salutați 
tea C.C. al F.L.N. și

pregătire 
mondial 
Membrii 
din par-

guvernului 
algerian de către ministrul pentru 
problemele tineretului 
Sadek Balei, 
spus el, că 
va continua 
precedente și 
prietenia și 
din întreaga

„S intern
Festivalul 

tradițiile 
va întări
colaborarea
lume". Ministrul

și sportului, 
convinși. a 
de la Alger 
festivalurilor 
și mai mult 

tineretului 
a

subliniat că guvernul algerian va face 
tot posibilul pentru a asigura 
cesul deplin al festivalului.

suc-

Divergențele din cadrul alianței atlantice 
au putut fi soluționatenu

PARIS 18 (Agerpres).
Presa franceză de vineri publică 

numeroase comentarii pe marginea 
sesiunii de iarnă a Consiliului mi
nisterial al N.A.T.O. care a avut loc 
la Paris. Ziarele consideră că diver
gențele în cadrul alianței atlantice 
nu au putut fi soluționate.

După cum remarcă ziarul „L’Au- 
rore", „unul din faptele importante 
și inedite — cel mai semnificativ 
al sesiunii atlantice — a fost crea
rea urnii veritabil directorat atomic 
din care. Franța nu face parte ‘. In 
legătură' cu acest fapt „L’Aurore" 
apreciază că este pentru prima da 
tă cînd Franța lipsește de la o con
ferință în care se pregătesc măsu
ri militare comune.

„L'Humanite" consideră că „pen
tru a putea să primească aprobarea

tuturor miniștrilor N.A.T.O. a tre
buit ca comunicatul final să fie re
dactat în termeni foarte generali. 
Chiar în această formă el nu com
portă mai puține aluzii îngrijoră
toare cu privire la intenția puteri
lor N.A.T.O. de a interveni în di
verse regiuni ale Asiei. Africii și A- 
mericii Latine, precum și în 
Dar asupra chestiunii care 
în centrul atenției -■ aceea 
țelor nucleare multilaterale
municatul rămîne peste măsură 
discret. Acest laconism reflectă 
posibilitatea 
niștrii de a

„Această
Combat -
afectează alianța, 
tîlnirea de la Paris scoate în evi
dență nu numai că nu s-a înregis-

Cipru.
a
a

în 
ajunge 
tăcere 
relevă

fost 
for- 
co- 
de 

im- 
mi-care s-au aflat 

la un acord".
— scrie» ziarul 

criza gravă care 
dovedind că în-

frat vreun progres în apropierea 
punctelor de vedere, dar că și șansele 
găsirii unei soluții sau unui aran
jament s-au îndepărtat". Pe de altă 
parte ziarul menționează că. „la pa
latul Port Dauphine pretențiile vest- 
germane în domeniul armamentului 
nuclear au fost afirmate cu mai 
multă tărie ca oricînd".

„Paris Jour" scrie: „Majoritatea 
experților N.A.T.O. declarau la sfîr- 
șitul sesiunii Consiliului ministe
rial : acesta este sfîrșitul tratatului 
franco-(vest) german".

„Le Figaro"
„Ia sfîrșitul 
vorbiri nu 
„dezgheț" 
fondului, ci
de a se continua dialogul".

este de părere că: 
celor trei zile de con- 

s-a înregistrat nici un 
franco-american asupra 
numai voința reciprocă

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interuban 322, automat 269.

Fropunerea guvernatorului 
Edmund Brown

LOS ANGELES 18 (Agerpres).
Guvernatorul statului California, 

Edmund Brown, a propus miercuri 
la o conferință de presă că guvernul 
american să stabilească relații co
merciale cu Republica Populară Chi
neză. EI a amintit că în această 
privință au avut deja loc tratative 
între oficialiățile americane și repre
zentanți ai R.P. Chineze prin inter
mediul
Brown a menționat că de pe urma 
acestor 
americane nu au decît de cîștigat.

ambasadorilor din Polonia.

relații cercurile de afaceri,

TEL AVIV 18 (Agerpres).
Comitetul Central al partidului de 

guvernămînt din Izrael, Mapai, a 
hotărît joi seara. în unanimitate, 
să i se acorde lui Levi Eshkol man
datul de constituire a noului guvern. 
S-a hotărît, de asemenea, cu 124 
voturi pentru și 61 contra ca mem
brii viitorului guvern să fie autori
zați să decidă asupra cererii lui Ben 
Gurion de a se redeschide ancheta 
în „afacerea Lavon". După această 
luare de poziție a conducerii parti
dului Mapai, observatorii politici își 
exprimă părerea că „< 
sigur că noul guvern nu 
chide această afacere".

In cursul reuniunii de 
a Comitetului Central al 
Mapai, Eshkol a declarat 
teva zile va prezenta lista noului 
guvern. Ben Gurion a adresat și 
el o scrisoare Comitetului Central 
în care face cunoscut că „este ho
tărît să continue lupta pentru clari
ficarea afacerii Lavon".

,este aproape 
va redes-

•
joi seara 
partidului 
că în cî-

—----- —-------------------------------------- (

Evenimentele din Congo
LEOPOLDVILLE 18 (Agerpres).
Unitățile armatei guvernamentale 

congoleze din partea de nord-est 
a țării sînt supuse unei presiuni 
crescînde din partea răsculaților, 
transmite agenția United Press In
ternational. citînd relatări sosite joi 
la Leopoldville. In loc de a inten
sifica campania împotriva răsculați
lor în provinciile din nord, continuă 
agenția, majoritatea unităților arma
tei guvernamentale se află acum în 
defensivă. Orașul Paulis, situat la 
aproximativ 220 de mile nord-est de 
Stanleyville, este practic încercuit 
de forțe răsculate superioare care 
hărțuiesc în mod constant garnizoa-

na din acest oraș. încadrată de un 
însemnat număr de mercenari albi.

LEOPOLDVILLE 18 (Agerpres).
Unități ale poliției katangheze au 

blocat Universitatea din Elisabeth- 
ville, unde de cîteva zile continuă 
greva studenților nemulțumiți de 

• starea lucrurilor din Universitate. 
După cum relatează corespondentul 
din Elisabethville al agenției As
sociated Press. unul din studenți, 
care a reușit să^ pătrundă prin cor
donul poliției a declarat că auto
ritățile katangheze nu permit stu
denților nici să ia masa la cantină, 
căutînd astfel să-i determine să re
nunțe la grevă prin înfometare.

Chombe își desfăinuie planurile
BONN 18 (Agerpres).
In cadrul unei conferințe de pre

să ținute joi la Dusseldorf, primul 
ministru congolez, Chombe a început 
să destăinuie în mod amănunțit pla
nurile și scopul călătoriei sale în 
Europa occidentală. El a afirmat că 
intenționează să obțină pentru țara 
sa „un mic plan Marshal" menit să 
atragă capitaluri din mai multe țări 
occidentale.

întrebat despre unele aspecte ale 
asasinării lui Patrice Lumumba,

răsculate din Congo, el 
că „se poate considera că 
cu răsculații a fost re- 
Afirmațiile sale au fost 
chiar în aceeași zi de

Chombe s-a eschivat să răspundă di
rect. Trecînd la problema spinoasă 
a forțelor 
a declarat 
chestiunea 
zolvată". 
dezmințite
agenția Reuter, care transmitea că 
„insurgenții congolezi, sprijiniți de 
triburile locale. își continuă puterni
cul atac în partea de nord a orașu
lui Paulis".
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