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Dialog despre :
Inovatori și inovații

— La cabinetul tehnic al minei 
Lupeiij s-au înregistrat îm două luni 
28 propuneri, ne informează tehni
cianul Radu Aurel, șeful cabinetului 
tehnic. Anul trecut s-au prezentat, 
în medie, cîte 8 inovații pe lutiă.

— In ce situație se află propune
rile și care vi se par mai importante ?

— Au fost acceptate pentru apli
care 12, iar altele se află în studiu. 
Cea făcută de lăcătușul Szasz Bela 
va aduce economii anuale de cel 
puțin 4600 lei ; „Matrițele pentru 
ștanțarea mecanică a papucilor pen
tru părninfarc" asigură producerea 
a 700 papuci în 8 ore. înainte se 
făceau, manual, 27 bucăți într-un 
schimb. Maistrul energetic Ghior- 
ghina Petru a prezentat inovația 
„Modificarea sistemului fișei de bran
șase a motoarelor ■ de la transpor
toarele blindate Slask-59“. Prin- a- 
plicarea ei, suprafața de contact a 
fișei este mai mare, în acest fel se 
evită topirea bornelor și producerea, 
eventuală, a flamei. Se înțelege im- 
jfcwtanța acestei inovații în ceea ce 
privește protecția muncii.

— Dar dosarul pe care-1 înregis
trați acum ?

—1 Cuprinde inovația nr. 28 — 
„Dispozitiv pneumatic pentru readu

cerea culbutorului principal în pozi
ția inițială în cazul blocărilor". A- 
parține lăcătușului Mureșan Gheor- 
ghe de la sectorul VIII transport. 
Urmează ca în scurt timp, comisia 
de inovații să se pronunțe asupra 
acestei propuneri. Personal o consi
der foarte utilă. Prin aplicarea ei, 
munca manuală a 4—5 oameni va 
fi înlocuită de un împingăfor pneu
matic.

— Dar pentru viitor ce vă pro- 
■-'puneți ?•

— Dorim să ajungem, în acest 
an, Ia 150 de propuneri. Mari spe
ranțe ne punem în concursul in
tern cu subiecte din planul tematic. 
Concursul este dotat cu premii și 
temele au fost repartizate unor in
gineri și tehnicieni care au mai 
făcut propuneri de inovații. Avem 
convingerea că economiile postcal- 
culate vor depăși suma de un mi
lion avînd în vedere că pînă în 
prezent acestea se ridică la 111 000 
lei. Vom face totul să asigurăm 
inovatorilor condiții prielnice de a- 
firmare a inițiativei creatoare, să 
urmărim îndeaproape aplicarea în 
producție a inovațiilor acceptate.

UNDE MERGEM ?
A Z I

• Tea’.ul de Stat, ora 19 — 
Titanic vals, comedie în trei acte 
de Tudor Mușatescu.

• Ora 17, sala festivă a clubu
lui muncitoresc Lupeni — Seară 
literară: „Romînia cintată de poe
ții lumii". Urmează filme documen
tare.

• Sala C.C.V.J., ora 18 — Con
ferința : „Viața și opera lui Beeth
oven". Expune dr. Dumitru Pas- 
cu.

• Ora 21, clubul muncitoresc Pe- 
trila — Seară distractivă pentru 
tinerii evidențiați în producție.

M î I N E
• Ora 19, Teatrul de Stat — Ti

tanic vals, comedie in trei acte
: de Tudor Mușatescu.

• Clubul muncitoresc Lupeni, ora 
20 — Seară cultural-distractivă 
pentru tineret.

• Sala căminului cultural din 
Bănlța, ora 12 — Faza intercomu-

nală a ceiui dc-al IV-Iea festival 
bienal de teatru „I. L. Caragiale". 
Participă formațiile de teatru ale 
căminelor culturale din Bănită, 
Cimpa, Dîlja și Jieț.

• Ora 15,30, stadionul Jiul din 
Petroșani — întîlnirea amicală de 
fotbal între Jiul Petrila — A.S. 
Aiud.

• Asociația sportivă „Parîngul" 
Petroșani organizează pe pîrtiile 
din masivul Paring un concurs de 
schi.

• La ora 9,30 se desfășoară fa
za orășenească a Spartachiadei de 
iarnă a . tineretului după cum ur
inează :

— Tir — poligonul din Petroșani
— Șah — clubul muncitoresc Pe

trila
.—- Tenis de masă — clubul

muncitoresc Aninoasa
— Lupte libere și trîntă — sala 

de sport din Petrila.
Participă campionii orășenești pe 

asociații sportive.
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Printre meseria
șii de la sectorul 
Vili al minei Pe
trila, electricienii 
Boljen Francisc și 
Folea Gabriel sînt 
cunoșcuți ca 
crători harnici 
bine calificați.

lu-

Magazin renovat
Printre magazinele reamenajate în 

ultima vreme în orașul Lupeni se nu
mără și unitatea O.L.F. nr. 13, ges
tionar Stana Bozdoc,

Complet renovat, înzestrat cu to- 
nete unde mărfurile sînt expuse cu 
gust și bine aprovizionat, magazinul 
cunoaște o mare afluență de cum
părători.

S. BARBU 
corespondent

• „Cosmos;60“
• Un nou atac al aviației americane și

R. D. Vietnam ■
• Intensă activitate pentru reorganizarea
• Ciocniri între mineri -și poliție în1 Turcia
• SELMA. Noi demonstrații-ale:populației de culoare
• Știri sportive

1 sud-vietoameze împotriva

forțelor patriotice . din • Congo

:|
Din experiența colectivului sectorului li — Peirila

Rezultatul aplicării
unor măsuri eficiente

Anul trecut, sectorul II al minei 
Petrila nu și-a realizat sarcinile 
de plan. Pentru redresarea situației 
producției sectorului, comitetul de 
partid a inițiat efectuarea unui stu
diu asupra cauzelor rămînerii în ur
mă pe anul trecut, in scopul înlătu
rării acestor cauze și asigurării rea
lizării ritmice a planului producției 
de cărbune și a angajamentelor ide 
întrecere pe anul 1965. Printre prin
cipalele cauze care au determinat ră- 
minerea în urmă a sectorului se nu
mără DIRIJAREA NECORESPUNZA- 
TOARE A LUCRĂRILOR DE PRE
GĂTIRI, ceea ce a făcut ca linia de 
front activă să fie mai mică decît 
cea necesară realizării planului, 
VITEZELE REDUSE DE AVANSARE 
care au cauzat intrarea în presiune 
a unor lucrări miniere și, implicit, 
creșterea volumului de muncă la lu
crările de întreținere, ASISTENȚA 
TEHNICA INSUFICIENTA etc

Biroul organizației de partid 
sector a urmărit ca planul de 
suri tehnico-organizatorîce. pe
1965 să prevadă măsuri concrete și 
eficiente menite sa asigure ritmici
tatea îndeplinirii planului. Pe baza 
acestor cerințe s-a stabilit- ca' viteza 
medie de avansare în abatajele Ta 
trepte răsturnate să crească în 1965 
cu 2,3 m față de cea realizată 
1964: ta” acest scop toate 
au fost plasate, cu posturi 
citatea reală ■ de producție,

din 
mă- 
anul

în 
abatajele 
la capa- -■ 
luîndu-se '

MECANICII ȘANTIERULUI

de lucrări :

Constructorii din 
Petrila execută anul 
acesta un volum în
semnat
peste 300 apartamen
te dintre care o par
te în blocuri . înalte, 
o centrală termică, o 
școală cu 16 săli de 
clasă, drumuri de ac
ces. Realizarea aces
tor obiective în ter
menele stabilite nece
sită extinderea meca
nizării la cît mai mul
te lucrări.

Sectorul mecanic ai 
șantierului, condus de 
maistrul Zamșa Ște
fan, se preocupă mult 
de mecanizarea diferi
telor lucrări. Astfel, 
pe șantier lucrează în 
prezent trei macarale 
de mare capacitate 
deservite de mecanicii

Rusu loan, Garcaiici 
Dumitru și Cojoearu 
Dumitru.

La lucrările terasie- 
re, sînt folosite bul
dozerul condus de 
Sandu Steiian și ex
cavatorul lui 
Octavian.

Prepararea 
lor în stația 
toane, este o
importantă. Mecanicii 
de aici — Matei Cris- 
tache, Vesa Nicolae 
și Muscata Nicolae — 
acordă o atenție deo
sebită calității . beto
nului, asigurînd o bu
nă dozare 
lelor și 
cerută de
după condițiile de lu
cru, împreună cu ei, 
Gîrbaci Trandafira,

Spaimoc

betoane-' 
de be- 

operație

a materia- 
vîscozitatea 
constructori

mecanic la pompa- de 
var pentru mortare se 
străduiește, să ușureze 
munca echipelor de 
constructori prin buna 
funcționare a stației 
de lichefiere a varu
lui.

O dată cu venirea 
primăverii, . mecanicii 
șantierului Petrila își 
vof dovedi destoinicia 
veghind cu grijă la 
glisarea blocurilor de 
9 etaje, F 1, F 3, F 4 
care vor fi ridicate 
aici. Prin contribuția 
lor de 
canicii 
duc 
nat
cii constructorilor, la 
ridicarea noilor obiec
tive într-un . termen 
cît mai redus.

un
la

zi cu zi, me- 
șantierului a- 
aport. însem- 

ușurarea mun-

în același .timp măsuri pentru dota
rea lor . cu scule și aprovizionarea co
respunzătoare cu materiale și vago- 
nete goale.

In același timp s-a întocmit un 
grafic de efectuare a lucrărilor de 
pregătiri, a cărui realizare este ur
mărită îndeaproape atît de biroul or
ganizației de bază cît și , de condu
cerea tehnică a sectorului. S-a pre
văzut creșterea vitezei de avansare 
în galeriile de cap de la 1,48 ml pe 
zi la 2,18 ml pe zi, iar în galeriile 
de bază de la 1,75 la- 2 ml pe zi. 
S-a stabilit, de asemenea, ca la lu
crările de pregătire în steril să se 
mărească viteza de avansare de la 
1,08 ml pe zi la 1,31 ml. Creșterea 
vitezei de avansare la lucrările de 
pregătire vine sa rezolve una , din 
deficiențele care au frînat munca, în 
sector .în anul trecut, anume menți
nerea în permanență a unei linii de 
front active corespunzătoare volumu
lui producției planificate, ч

Desfășurînd un control calificat a- 
supra creării condițiilor tehnico-or- 
ganizatorice necesare bunei desfășu
rări a procesului de producție, orga
nizația de bază a intervenit pentru 
luarea unor măsuri • eficiente. “Astfel, 
s-au efectuat lucrări de dirijare a 
apei pe galeriile'orizontului 'XIII spre 
a evita,umflarea vetrei'.galeriilor /dîn 
cauza, staționării apelor.) Re de alță 
păru , efectuarea lucrărilor,ș de „între
ținere,, reprofilarea galeriilor (ișțj^Âș.țîU 
presiune au creat condiții,pentru des
fășurarea normală a transportului în 
subteran, ceea ce a avut o mare in
fluență. asupra îmbunătățirii muncii 
îh abataje. Importantă pentru preve
nirea intrării în presiune a lucrărilor 
miniere de acees este măsura tehnică 
luată în sensul ca galeriile direcțio
nale la orizontul XIV să’fie săpate 
în culcușul stratului 4,. fiind astfel 
scoase din sfera de influență a pre
siunilor dinamice generate de stratul 
5.

Pentru asigurarea unei' asistențe 
tehnice corespunzătoare, de fiecare 
brigadă de mineri a fost repartizat 
să răspundă cîte un inginer, maistru 
sau tehnician, iar periodic biroul or
ganizației de bază,. împreună cu 
conducerea sectorului, analizează efi
cacitatea asistenței tehnice.

Aceste măsuri judicioase, a căror 
aplicare este urmărită îndeaproape de 
biroul organizației de bază, nu pu
teau să rărnînă ' fără rezultat. Anali
zele făcute în organizația’ de bază a- 
supra aplicării acestor măsuri, mun-

(Continuare in pag. 3-a)

— Va-să-zkă, cu depășirea din luna asta, avem un plus de 1 680 tone de cărbune de la inceputul anului... 
Șeful de schimb Luca Pompiliu, din brigada fruntașă condusă de minerul Schneider Francisc — de

la sectorul III al minei Aninqasa, discută, înainte de a intra în mină, cu cîțiva ortaci.



STEAGUL ROȘU

Drumuri străvechi
După cercetări îndelungi efectuate 

de-a lungul anilor, arheologi șl is
torici au stabilit traseele unor stră
vechi drumuri caro brăzdau teritoriul 
actual al patriei noastre. Astfel, une
le dintre cele mai vechi drumuri din 
țara yl din Europa, în același timp, 
sînt acelea de pe văile Oltului, Și
retului, Prutului, Mureșului și So
meșului, folosite încă din preistorie.

Ținuturile romînești, așezate Ia 
răscrucea dintre Orient și Occident, 
au fost brăzdate, de asemenea, de 
marile drumuri ale invaziilor impe
riului roman, ale mlgrației popoarelor 
și expedițiilor tătare șl otomane. Cel 
mai bine amenajate din toate aceste 
trasee erau Insă drumurile romane. 
O porțiune dintr-un asemțrjea drum 
construit în secolul II se păstrează, 
între altele, și în zilele noastre la 
Cetei, lingă Corabia.

Dacă romanilor le plăcea au apună 
eă toate drumurile imperiului du
ceau la Roma, în Dacia însă ele șe 
îndreptau spre fabuloasele mine ds 
aur și cupru. Traseele exacte ale 
tuturor acestor străvechi drumuri sînt 
fclorite fi astăzi.

Cea mai veche 
bibliotecă

I Biblioteca Centrală din Sibiu este 
una dintre cele mai vechi instituții 
de acest fel din țară. Ea datează de 
peste 100 de ani și posedă un inte
resant fond de cărți, documente și 
manuscrise. Colecția sa cuprinde 1 600. 
de piese rare șl peste 230 000 de vo
lume. Intre altele, aici se păstrează 
diploma de libertin a trădătorului lui 
Нфгіа, datlqd din 1775, documente 
isterice purtînd pecețile lui Vasile 
Lnpu, Leopold și Sigismund Batory, 
manuscrise ale Iui Emineseu, Coșbue, 
Alecsandri, Slavici, Vlahuța, din co
respondența lui Caragiale etc.

Note și comentarii
Plouă de la etaj

Ptnâ recent, ploaia artificială se 
aplica doar in agricultură și oara, în 
nici un саг iarna. Maistrul Oudasz 
Mihai, de la U.R.U M.P., locatar al 
blocului 3 din cartierul Carpați, o- 
rasul Petroșani, este însă de altă 
părere. Ploaia artificială trebuie »• 
pllcată eu consecvență, in arie в a- 
notimp.

Șl o aplică,.. 4
O aplică asupra apartamentului de 

la parter, unde locuiește too. Rub 
Iosif, care lucrează tot la U.R.UMP. 
Д aplicat-o de vreo trei ori pinâ «- 
cum cu rezultate carp necesită ca 
întreprinderea de locuințe și localuri 
șt tovarășii din cadrul secției gos
podărire a sfatului popular orășenesc 
să ia măsuri pentru a curma „expe
riențele" iov. Gudase Mihai- Chiar 
dacă, e dișpus să plătească pagubele 
— cum a afirmat dineul.

Spirit de „economie*
In frizeria nr. 7 din Vulcan, cîțiva 

oameni așteaptă să le vină riadul. 
Stau cu paltoanele pe ei deoarece 
în frizerie este frig ca afară, Cînd 
se tund sau se bărbieresc musai insă 
să-și dea jos paltoanele. In acest 
timp tremură de frig, iar operația 
de înfrumusețare li se pare că du
rează o veșnicie. O dată seăpați de 
sub mina frizerului se imbracă gră

biți și o pornesc repede ta plimbare 
să se încălzească. Mal rău 8 Intâ 
de personalul frizeriei care nu ров» 
te pleca la plimbare tn timpul ser- 
viciului.

Care-i cauza lipsei da ІОС nud 
greu de aflat. Ea se datOfefte Spi
ritului de „economie" al responsabi
lului care multă vreme n-a ridicat 
rația de combustibil ce-l revenea u- 
nltăfii.

Zgribulit de frig, personalul de aici 
șe gîndeși» eu jind la silele aălduța 
de primăvară. Oh, de ar veni pri
măvara I

Distanță mare
Apa minerală are un ral cundto 

иг multe boli. De la o vreme încoa
ce însă, la Uricani nu găsești aloi 
un fel de apă minerală. Oamenii 
muncii din localitate, care aveau ne
voie de apă minerală, se duceau toc
mai la Lupeni să și-o proeure. Cam 
mare distanță.

— Care o fi cauza, s-au întrebat 
mai mulți consumatori ai acestei 
băuturi sănătoase,

Pină la urmă au aflat. Cică în
gheață în magazinele unităților de 
desfacere. Intr-adevăr, iarna, lichi
dul apă se transformă în substanță 
solidă șl deci dilatlndu-se nu mai 
încape în sticle. Iarna insă este pe 
ducă, iar frigul s-a mai domolit asa 
că șl iiricăneniî pot avea apă mine
rală suficientă.

Relicvele unei păduri
La poalele Rarău- 

lui, . în raionul Cîni- 
pulung - Moldovenesc, 
se întinde rezervația 
naturală' a codrului 
secular de ia Slătioa- 
ra. Aceasta reprezintă 
relicvele unor păduri 
virgine de molid care 
se întindeau pe a- 
eeste locuri eu multe

sute de ani înainte. 
In pădure se găsesc 
exemplare de molid 
vechi de peste 500— 
600 de ani. Trunchiu
rile lor sfat acoperite 
cu un covor gros de 
mușchi, licheni, ferigi 
și chiar de plante eu 
fiori. Adeseori fa pă
dure grosimea muș-

virgine
chiului de copac aș
ternută pe buturugile 
căzute este atît de 
mare, înctt piciorul se 
afundă în ea pfaă la 
genunchi. Peisajul pă
durii amintește prin 
vegetația sa luxurian
tă de nesfîrșitele pă
duri ecuatoriale.

In vizită la prieteni
Ora io dimineața, in compartimen

tate trenului axcuraioriițtii așteaptă 
cu nerăbdare іетщіиі da plecare. 
Sîntem pește 120 de oameni din 
toate colțurile țării. Timp de două 
săptăinîni vom străbate în lung și în 
lat frumoasele meleaguri ale țării 
prietene, Cehoslovacia. Prima țintă - - 
orașul Praga, Apoi vom vizita Kar 
lovy Vary, Lidice, Brno, Brattetave. 
Călătorim cu trenul toată noaptea. 
A doua si Fraga, orașul de aur, care 
adăpostește Intre ridurile sate atltea 
și atltea comori ne salută cu venele 
bătăi de clopot. Sînt clopotele renu- 
mitelor ceasuri de pe hradurlle pre*

biblioteca Stranow a cărei clădire a 
lost ridicate pe ruinate unei cetăți 
romane, Această bibliotecă conține 
peste 23 000 de volume și diferite 
manuscrise datînd de la Începutul se
colului >a VII-lea. Zilele următoare 
autocarele ne poartă spre orașul 
Mala Strana, Lidice și alte locali* 
lăți mai mici, interesante prin mo
numentele lor istorice. Ne îndreptăm 
spre Karlovy Vary, Cei 120 de kilo* 
metri care despart capitala Cehoslo
vaciei de această așezare renumită 
prim frumusețea ș» îi parcurgem cu 
autocarul In trei ore șl 12 minute. 
Vteltăm două mari fabrici de aticii

Vedere din Karlovy Vary — R S Cehoslovacia. In prim plan hotelui 
turistic «tava.

ghete. Sîntem cazați la hotel „Pa
ris”, unul dintre cele mai frumoase 
din capitala Cehoslovaciei. Autocarele 
ne duc apoi spre cele mai frumoase 
locuri ale orașului Praga. Vizităm 
palatele foștilor regi ai Boerțiiei care 
datează din secolul ai IX-lea și care 
întrunesc în arhitectură lor toate sti
lurile de construcții ale veacurilor 
X-XVI11, catedrala Wit, ale cărei tur
nuri îndrăznețe sfidează înălțimile din 
jur, sanctuarul Swantawît, tezaurul 
din cripta catedralei Wit unde sfat 
păstrate bijuteriile coroanei și im
portante opere de artă, și turnul Lo- 
retei renumit prin cele 27 de clopote 
ale sale.

O adevărată comoară o constituie

și porțelan ale căror produse stnt cu
noscute fa toată lumea. Apoi stațiu
nea balneară și băile termale iar 
maj tîrziu orașul- In anul 1958 Kar- 
iovy Vary a sărbătorit cea de-a 
600-a aniversare de la crearea sa. 
Azi pitorescul orășel străjuit de munți 
împăduriți a devenit un important cen
tru turistic și un centru al festiva
lurilor cinematografice europene. Ex
cursia în țara prietenă ne-a oferit 
multiple frumuseți. Ea a luat sfîrșit 
Oamenii care ne-au întîmpinat însă 
cu atîta căldură, frumusețile văzute, 
prieteniile legate vor rămîne neuitate 
în inimă și mintea noastră-

1. BERCEA, 
preparația Petrila

^Оиіе, oinr prim ara га...
Noaptea e supărată deoarece ziua 

Й ciupește din porția-i mare de în
tuneric cu care a fazestrat-o iama. 
Soarele s-a făcut și el harnic nevoie 
mare. Se scoală acum mai devreme 
șl uneori... mal dă și un pic de căl
dură. Baba iarnă își leapădă unul 
eîte unul „cojoacele". A mai încer
cat ea e. drept, să recucerească tere
nul pierdut lașternînd din cînd fa 
cînd cîte un covor de zăpadă dar

Sub acțiunea căi-

zadarnic. Zilele popasului ei pe me
leagurile noastre stat numărate. 
Doar pe înălțimile munților, zăpada 
rezistă încă ofensivei primăverii. 
Aici, schiorii se simt la ei acasă. 
E tare plăcut să schiezi Intr-un de. 
cor de primăvară. Spre poalele mun
ților, ghioceii, solii primăverii, și-au 
scos căpșorul de sub zăpadă. Puful 
gingaș al mițișoarelor de răchită te 
îmbie, de asemenea, să rupi cjteva 

rămurele, Sub ra
zele călduțe ale 
soarelui, pămintul 
începe să „transpi
re". Turmele de oi 
au Ieșit pe tăpșa
nele însorite.-Cîți- 
va mielușei au în
cins o joacă de-a 
prinselea fără să 
țină seama că sînt 
chemați stărui
tor de mamele lor,
durii, seva dătătoare de viață a în
ceput să urce în copaci trezindu-i 
din hibernare.

întreaga natură se trezește la via
ță. Suporterii echipelor de fotbal din 
Valea Jiului «ц prins și ei glas. Deo
camdată, gateriHe fac „antrena
ment" le meciurile amicale, dar de 
duminică tatr-a aăptămînă începe 
campionatul apoi să vezi satisfacții 
și... necazuri. Pe una din băncile 
parcului dfa Petroșani au luat loc 
do! tineri. Sînt printre primii mu
safiri al acestui fac de recreare. 
Viitorul „Pete” din clișeu și-a înce
put șl Ы antrenamentele. Pește tot 
Mmm de primăveri. Cfnteeul „Vine, 
vine primăvara" este șl el la modă 
printre copil. Șt tatr-adevăr primă
vara cea frumoasă vine din nou pe 
meleagurile noastre sădind încrede
re st bucurie ta inimi.

D. CRIȘAN

Curiozități de tot felul
• Nu de mult, geologul și turis

tul siberian Evghani Vaki a coborît 
în craterul vulcanului Mufaovski din 
Kamceatka. De reținut că vulcanul 
este activ și în prezent.

El a avut curajul aă rămînă in 
interiorul craterului 100 de minute, 
timp în care a adunat mostre de 
minereuri și lavă deosebit de preți
oase. In plus, a filmat și interiorul 
era ferului.

• In masivul Modela de ia Pova. 
doi piloți din Venezuela au descope 
rit cea mai gigantică cădere de apă 
cunoscută pine исцп) Această cas
cadă formată de apele riului Сайте, 
iși prăvălește șuvoaiele spumoase de 
la înălțimea de 1 300 m întrecînd cu 
aproape 000 de metri cea mai înaltă 
cădere de apă din lume, cunoscută 
pini fa presant la Angel (978), în 
regiunea Gran Sabana din Venezuela 
de sud.

• Numeroase și îndelungate expe
riențe au sece 1a iveală amănunte in
teresante eu privire ia puterea de

percepere a culorilor de către ani
male. Astfel, după părerea cercetăto
rului german dr. G. Duhter, de te 
Universitatea din Munster, mangusta 
este animalul cu percepția cea mai 
fină puțind să distingă galbenul»pb 
albastru. Girafa confundă verdele ец 
portocaliul sau galbenul. Cea mai 
mare parte a maimuțelor disting mai 
multe culori, jar clinii, șoarecii, co
baii sînt complet orbi în materie de 
culori.

• Orașul Pompei, îngropat com
plet cu cei 25000 de oameni în anul 
79 e,n. dg groaznica erupție a vul
canului Vezuviu, înainte de această 
a cunoscut și alte catastrofe.

In anul 61 am. pe timpul lui 
Sulfa, a fost distrus parțial din cau
za războiului. Doi ani mai tîrziu, fa 
63, Pompeiul a fost lovit puternic de 
un cutremur, iar în 64 un alt cutre
mur îl distruge fa întregime. Nici 
nu ee terminase opera de reconstrui
re a orașului cînd îl surprinde erup
ția dfo 79.

UMOR

г
а Intr-o zi, Beethoven primi 

la fratele tău, «are poseda 
o moșie, o felicitare scrisă cu 
următorul conținut: „Felicitări 
de la Johtmn von Beethoven, 

proprietar de moșie".
DupS ce citi felicitarea, ilus

trul compoaltor io înapoie is- 
căllndu-ae: „Ludwig von
Bestlrovan, proprietar de cre
ier”.

■fe

de-Newton, voind să nu fie 
ranjat îl apostrofă: Lasă-mă, 
te rog, am de lucru. Oul 
fac și singur. Nu-i cine 
ee lucru greu. II fierb 
minute...”.

Bucătarul ieși imediat 
cameră și, după vreo oră
veni, pentru a strînge vesela. 
Nu mică Й fu mirarea cfad 
Й găsi pe Newton țjftfad oul 
în mină, fa timp ce ceasul se 
găsea pe 
care apa

VR Ctad

mi-1 
știe 
trei

din
re-

• Renumitul matematician 
lewton lucra în camera sa, 

cufundai fa cine știe ce cal
cul cînd bucătarul intră la el’ 
și-i spuse că vrea să-i fierbi 
un cu pentru micul dejun, ocupat Parisul, Pteareo se

fundul ibricului 
se evaporase

trapele fasciste

din 
de

au
afle

în oraș. Atelierul său era foar
te des vizitat de ofițeri și 
înalț! funcționari naziști, care 
erau primiți cu răceală și în 
tăcere. Cînd aceștia plecau 
din atelier pictorul le oferea 

eîte o reproducere după renu
mita operă a sa care înfățișa 
distrugerea orașului spaniol 
Guiernica, în timpul războiu
lui civil, de către piloți na
ziști.

Intr-o zi. un asemenea vi
zitator. oferindu-i-se o repro
ducere îl întrebă pe pictor:

— Este opera dumneavoas
tră ?

— Nu; îi răspunse acesta, a 
dumneavoastră.

Se pare că vizitatorul ne
poftit nu înțelese răspunsul 
înțelept al lui Pieasso.
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Cînd se lasă înserarea
Inserarea și-a așternut încet, încet 

manila ei cenușie asupra comunei-- 
« In cruțe și pe străzi luminile s-au a- 

prins una alte unp. Forfota din tim
pul zilei a scăzut și ea in intensita
te. Cei ce urmau să intre in schim
bul de noapte au început să se pre
gătească de plecare. Din subteran 
continuau să iasă trenuri nesfirșite 
de oagonete, încărcate cu cărbune 
negru, lucitor.

Le club, activitatea continua ne
stingherită. In fața meselor de șah 
„adversarii" își disputau intîietcdea 
Sala bibliotecii primea noi cititori. 
Celelalte săli ale clubului erau și ele 
solicitate.

Formația corală de cameră, ter
minase de puțin timp repetiția. O 
parte din membrii ei ац rămas insă 
pe loc. Aceștia făceau parte și din 
pereul dramatic al clubului condus 
de tovarășul Lany Emșric. In cadrul 
acestui cerc amatorii de teatru, pe 
lingă că pun in scenă o serie de 
scenete sau chiar piese, își formează 
și anumite noțiuni teoretice despre 
arta dramatică. In Aninoasa sini 
mulți amatori de teatru. Dovadă 
slrrt cele două formații teatrale exis- 

-Jțsnte în prgzent, spectacolele dale de 
ăceșdfa. Reeept un grup de 6 tineri, 
care la 7 martie și-au dat pentru 
prima dată votul maturității lor, (l 
prezentat, în cadrul unui spectacol 
intitulat „Mozaic11, sceneta „Portre
tat' de Bogdan Căuș. Interprejli sce
netei sini Poenaru Nicolae, Peter 
Iosif, Săcăluș Petru, Pop Nuța, Be. 
serman Pălăguță și Bledea loan.

In seara aceea se aflau șl ei la 
club, la ședința cercului dramatic. 
Jar alături de ei erau „veteranii" 
jprmațisi de teatru din Aninoasa :■ 
Qeorge Negraru, Lany Emetic, Liciu 
Ioan, Popa Ana și alții. De altfel, 
cei din urmă, lucrează în prezent la 
punerea In scenă a piesei „Noaptea 
e un sfetnic bun" de Al. Mirodan. 
O pregătesc pe îndelete, așa cum le 
stă bine unor „bătrlni". Du această 

, piesă ei vor participa la cel de-al 
IV-lea Festival bienal de teatru 
„LL. Caragiale".

Spuneam mai înainte că toate să
lile clubului erau solicitate. Intr-ade
văr așa era. Dinlr-o sală ceva mai
îndepărtată se auzeau acordurile 
unei melodii de muzică ușoară, semn 
că formația tinerilor își începuse și 
ea repetiția.

In ultimul timp, la Aninoasa se 
vorbește foarte mult de orchestra de

Sgartaohiada de iarnă
Întrecerile sportive din cadrul ac

tualei ediții a Spartachiadei de iar
nă a tineretului au intrat în faza 

f a 111-a. Conform programului stabi- 
' iit de comisia de organizare orășe

nească, în ziua de 14 martie vor 
avea loe întreceri de trînte, haltere, 
schi, șah și tenis de masă.

Sala de sport din Petrila va găz
dui întrecerile de haltere și trînte, iar. 
sala clubului minier, pe cele de șah.

La Aninoasa se vor întrece jucă
torii de tenis de masă, iar pe pîrti- 
ile din Paring, vor avea loc concursu
rile de schi.

Probele la celelalte discipline se 
vor desfășura în data de 21 martie.

S. BALO1

FE ȘANTIERUL LUPENI

Activitate
...Liftul încă nu funcționează. Oa

menii urcă și coboară scările trans- 
portind manual materialele necesa
re. Instalatorii duc legături de 
cabluri și țevi, zugravii - găleți cu 
vopsea, iar parchetarii — lamele. 
Este o forfotă continuă de muncitori 
care lucrează la finisaje interioare.

Zorul este mare: scara a Hl-a 
din blocul „B 200" are un termen 
scurt de predare. De aceea, șantie
rul din Lupeni a mobilizat toate 
forțele la acest obiectiv. Zugravii 
Bereiu Gheorghe, Fierăstrău Ioan, 
Mogoș loan, tîmplarul Boșflnă loan, 
parchetarul Dumitru Aurel, mozai
carii Pîrvu Ion și Pîrvu Marin, ca
loriferului Comșa Achiffl, instalato
rul Istodor Vlnttlă și alții, cu for- 

muzică ușoară. Pe scurt aninosenii 
ii spun: „formația tinerilor". Asta 
pentru a a deosebi de cgpialtă for
mație de mutică ușoară înființați 
mai de mult. Noua orchestră a luai 
ființă după o dezbatere .Jurtunpasă" 
la comttetul U.T.M. al minei șt du
pă multe neplăceri pricinuite tineri
lor de vechea orchestră. De cite ori 
au fost solicitați de comitetul U.T.M. 
pentru foile de tineret, membrii ve
chii orchestre așteptau să fie prea 
mult rugați, făceau nazuri, iar uneori 
pretindeau să li se și plătească. Ti
nerii erau nemulțumiți.

— Știți fraților — a spus intr-o 
zi un tînăr la comitetul U.T.M. — 
am o idee. Се-ar fl să înființăm o 
orchestră a tineretului ? Doar șțniem 
destui băieți care știm să etntăm ta 
cite un instrument.

Propunerea a fost primită cu bu
curie. Chiar în aceeași zi s-a stat 
de vorbă cu ctțiva tineri. Aceștia ai( 
acceptai cu plăcere. Și iată că la 
prima joie a tineretului și-a făcut 
apariția o orchestră nouă. E drept 
că n-a prea mers ea la început. Cei 
7 tineri ai formației mrg mgau mul
te de învățat. De aceea eu fost dați 
în primire unui instructor. Bara Ți- 
tus, nput instructor al formației гв-д 
luat in serios misiunea. A fixat un 
program de repetiții, un repertoriu. 
Timpul și-a lăsat și el amprenta. 
Cu fiecare nouă repetiție, formația 
progresa în interpretare văzlnd cu 
ochii. Acum a devenit o orchestră 
închegată: saxofon, acordeoane. chi
tare, baterie... Tinerii — slnt mul
țumiți și ei. Au orchestra lor și încă 
una cu mari perspective. Iată de ce 
se vorbește așa mult despre această 
formație. Toți o privesc cu încrede
re și așteaptă tot mal mult de la ea. 
Repetițiile orchestrei au devenit ceva 
obișnuit. Nu de puține ori la aceste 
repetiții participă... spectatori, bine
înțeles toț tineri..,

...Seara și-a așternut de mult man
tia ei cenușie peste cornului. Din 
subteran cărbunele continua să curgă 
șiroi. In case, luminile au început 
sd se stingă urm cite una. La club, 
insă, acestea au ane încă multă 
vreme...

C. CQTOȘPAN

Isa București

ИиІЩа іішиіШі нііШ iimiliu 
si [опііііш miilti Hiiiiiasuiaie

Biroul regional pentru Europa al 
Organizației Mondiale a Sănătății, 
în colaborare cu Ministerul Sănătă
ții și Prevederilor Sociale din R, P. 
Romînă, a organizat la București o 
conferință internațională avînd ca 
temă combaterea și prevenirea bolilor 
cardiovasculare.

La deschiderea conferinței au asis
tat Voinea Marinescu, ministrul să
nătății și prevederilor sociale, care a 
salutat conferința, Mirese Maiița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, acad. Ștefan Milcu, vicepreșe
dinte al Academiei R. P. Romîne și 
președintele Uniunii societăților de 
științe medicale, personalități ale 
vieții medicale romînești.

susținută
mațiile de lucru respective, au an
gajat o bătălie aprigă cu timpul. 
Lucru este destul : 40 apartamente 
înșirate pe 9 etaje însumind 1230. 
m p suprafață locuibilă.

Măsurile luate — introducerea căl
durii, a iluminatului electric, orga
nizarea lucrului eu aceeași intensi
tate pe toate nivelele scării — vor 
asigura terminarea finisajelor în- 
tr-un timp cît mai scurt și predarea 
în folosința minerilor din Lupeni a 
încă 40 apartamente.

...Noul șantier deschis în mijlocul 
orașului atrage tot mai mult atenția 
cetățenilor. Aici se vor construi «ele 
mai înalte blocuri din Valea Jiului 
— blocurile D 1, D 2, D 3, D 4, 
fiecare avînd cîte 66 apartamente

Rezultatul aplicării 
unor măsuri eficiente

(Urmare din pag. l-a)

ca politică desfășurată în scopul fo
losirii din plin a condițiilor create, 
au făcut ca în perioada care a tre
cut din acea* »n marea majoritate 
a brigăzilor să-și îndeplinească rit- 
mie sarcinile de plan, in primele două 
luni din acest an, colectivul secto
rului 11 a extrag peste plan 1 400 
tone de cărbune- La această reali
zare au cuntribuit îndeosebi brigă
zile conduse de tovarășii Firoin loan, 
Cristea Nicolae, Stăueeanu Qheor- 
glie, A'țichiev Gheorghe ș.a.

Organizația de bașă și-a propus 
să studieze experiența pozitivă do- 
bîndită in primele două luni din 
?ceșt an și șȘ o generalizeze, să 
desfășoare un control permanent asu
pra conducerii tehnjco-administrativg 
îți. scopul creării pentru toate brigă
zile a unor condiții optime de lugru, 
spre a asigura realizarea ritmică a 
prevederilor planului, a angajamen
telor de întrecere pe anal 1865.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de dr. Lenard IJesselwtek, re
prezentantul directorului Biroului re
gional pentru Europa al O.MS

In cadrul lucrărilor, care se des
fășoară pe grupe, specialiști în boli
le cardiovasculare din 26 de state ale 
regiunii europene, precum și delegați 
din țara noastră, prezintă comuni
cări de specialitate privind metodele 
cele mai noi și eficace de preve
nire și combatere a acestor afecțiuni 
care înregistrează în prezent în sta
tisticile mondiale un indice din ce in 
ce mai ridicat de morbiditate și 
mortalitate.

Conferința își încheie activitatea 
în ziua de 18 martie.

(Agerpres)

și 10 etaje înălțime. Ptnă m prezent, 
a fost săpată fundația la primul 
bloc — Dl — turnînduf-se parțial 
și fundația de beton. Iar echipele 
de constructori execută demolări și 
curățirea terenului pentru începerea 
săpării celorlaltor fundații. Con
structorii lupenenl s-au angajat ca 
față de 2 blocuri cu 10 etaje plani
ficate pentru predare, să dea în fo
losința minerilor 3 blocuri.

ir

Șantierul mai are și alte obiecti
ve în execuție: o centrală termică, 
finisări exterioare )a blocuri, dru
muri, atei și zone verzi. Construc
torii din Lupeni sînt hotărîți să lu
creze în așa fel înalt să realizeze 
toate lucrările, predînd în folosința 
minerilor noile алавтЫигі й locu
ințe la termen și de bună calitate;

MIMAI ȘT8FAN

РІВШІТА TE
I. C. R. M. PETROȘANI

Str. Republicii nr. 104
ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ 

uii merceolog principal 
eu salariul de 1250 lei

Condiții de angajare: studii medii fi 3 ani 
vechime în funcții economice.

Informații ia telefon 580 Petroșani.

întreprinderea de panificație 
și produse făinoase „Jiul** 

din Petroșani, strada Clementei nr.30 
ANGAJEAZA DE URGENȚA 

Șef depozit în Petroșani 
Condiții de angajare, cele prevăzute 

de H. С. M. 1053.
Condifii de salarizare lei Ю30-1225.

li ■ " HI ■■■■■« ■■Ill.lWf I ■■ ■■■■■! 1

In atenfia vînălorilor și pescarilor sportivi
Comitetul filialei de vînătoare și pescuit sportiv Petroșani anunță m№- 

brli filialei să se prezinte la viza permiselor pentru anul Ю65. Operați^ 
de viză se vor încheia la data de 31 martie ax.

14 martie

PROGRAMUL 1. 8,00 Sumarul
presei, 8,30 Teatru ia microfon pen
tru copii, 9,30 Cunoașteți aceste me
lodii г 10,00 Actualitatea muzicală. 
11W Melodii populare. 12,05 „Am 
îndrăgit о текшіе" — muzică u- 
șoarS, 13,30 De toate pentru toți, 
15,00 Noi înregistrări de muzică 
populară, 15,30 Sport și muzică, 
1730 Muzică ușoară, 18,30 Cărți ca
re vă așteaptă, 19,Q0 „Astă-seară 
sînteți invitații noștri" — muzi-ă 
de dans, 20,20 Teatru la microfon: 
„Steaua fără nume''- Adaptare radio
fonică după piesa Iui Mihail Se
bastian. 22.15 Dansați eu noi. PRO
GRAMUL II. 8,00 Clubul voioșiei, 
9,01 Muzică populară cerută de as
cultători, 10,00 „Două inimi și o 
melodie" — muzice ușoară, 11.00 
Transmisiune? concertului orchestrei 
aimfooice a Filarmonicii de stat 
„George Eneeeu’", 13,15 „Mult tni-e 
dragă primăvara" — emisiune de 
cintece și jocuri populare, 13,45 
Oniă pentru dumneavoastră Lumi
nița Cuanua — «muică ușoară. 14,10

Brigada d* fo- 
rentieri a iui Udrea 
Ștefan de la Mo
torul Bltugul II- 
Lupeni. urcă spre 
punctul de lueril-

L? microfon muzica ușoară, 14,39 
La microfon Satira șl umorul, 16,38 
Melodii distractive, 16,55 Concert- 
ghicitoare, 17,25 „Nemuritoarea can
țonetă1* (montaj), 19,15 Program de 
romanțe, 20,00 Dansați în ritmul 
preferat, 21,45 Pagini din volumul 
„Proză umoristică romînă'1, 22ДО 
Muzică de dans.

Cinematografe
14 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Titanic vals: REPUBLICA : Ah, Eva 1; 
PETRILA: Anaconda: 1SCRONI t
Rezervat pentru moarte; ANINQA- 
ȘA: Cei 7 magnifici; VULCAN: 
Aventurile unui tînăr; CR1VIDIA: 
Un surîs în plină vară: PAROȘEN1: 
Vacanță Ia mare; LUPENI — MUN
CITORESC; Judecătorul de minori; 
LUPENI CULTURAL: Climate; 
BARBATENI; Dezradăcinații; URl- 
CAN1: Primul reportaj.
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Cosmos-604
MOSGOVA 12 (Agerpres).
La 12 martie. în Uniunea Sovie

tică. a fost lansat satelitul artificial 
al Pămîntului „Cosmos-60“.

La bordul satelitului s-a instalat 
aparatura științifică destinată conti
nuării explorării spațiului cosmic în 
cadrul programului anunțat de agen
ția TASS la 16 martie 1962.

Aparatura instalată la bordul sate
litului funcționează normal. Centrul 
de coordonare și calcul prelucrează 
informațiile recepționate.

HANOI 12 (Agerpres).
Agenția Vietnameză de Informații 

anunță că la 11 martie 1965, ora 
11,30 a.m., 12 avioane a( Statelor 
Unite și Vietnamului de sud, 
tre care și avioane cu reacție, 
bombardat regiunea vestică a 
vinciei Quang Binh din R. D. 
nam, în apropiere de frontiera
Laosul. După ce forțele armate lo-

₽rin- 
au 

pro- 
Viet- 

cu

CIOCNIRI INTRE MINERI 
ÎN TURCIAȘl POLITIE

ANKARA 12 (Agerpres).
Grave incidente au izbucnit vineri 

în centrul minier Zonguldak din Tur
cia. După declararea unei greve 
minerii au demonstrat în sprijinul 
revendicărilor lor.
poliție. In cursul ciocnirilor, 
țile de poliție au deschis focul îm
potriva minerilor, ucigînd 
nind zece dintre ei. 34 de 
fost arestați.

Situația este 
la Zonguldak, 
France Presse.

fiind atacați de
unită-

doi și ră- 
mineri au

extrem de 
transmite

Noi detașamente ale

încordată 
agenția

poliției au fost trimise de urgență 
în această localitate. Ministrul de 
interne, directorul siguranței și co
mandantul jandarmeriei au plecat la 
fața locului. După o ședință res- 
trînsă a guvernului, primul ministru 
Urguplu a avut o convorbire cu 
conducătorul opoziției. Ismet Inonu. 
Intr-un comunicat dat publicității 
vineri la prînz, guvernul arată că 
„urmărește de aproape evoluția si
tuației și a luat măsurile necesare".

La minele unde au izbucnit inci
dentele lucrează 1 500 de muncitori.

cale .au deschis focul împotriva 
avioanele au zburat spre sud.

Intr-un mesaj adresat Comisiei In
ternaționale colonelul Ha Van Lau, 
șeful misiunii de legătură a înaltu
lui Cranandament al Armatei Popu
lare Vietnameze, a condamnat vineri 
această nouă încălcare grosolană a 
suveranității și integrității teritoriale 
a R. D. Vietnam.

In mesajul adresat Comisiei In
ternaționale, se cere ca Statele Uni
te și marionetele lor sud-vietname- 
ze să pună capăt imediat raidurilor 
provocatoare împotriva R. D. Viet
nam să înceteze războiul agresiv 
Vietnamul de sud și să aplice în 
tregime acordurile de la Geneva 
1954 cu privire la Vietnam.

Intensă activitate 
tortelor patriotice

LEOPOLDVILLE 12 (Agerpres).
In ultimul timp, guvernul forțelor 

patriotice din Congo desfășoară o in
tensă activitate pentru reorganizarea 
detașamentelor de insurgenți. Unul 
din liderii forțelor patriotice, Gas
ton Soumialot, a plecat recent clin 
Cairo, unde a participat la tratative
le preliminare dintre reprezentanții 
organizațiilor revoluționare congoleze 
urmărind unirea eforturilor în lup
ta împotriva guvernului lui Chombe 
Agențiile de presă precizează că o 
nouă întrunire similară va avea loc 
la 15 martie a.c. Scopul reuniunii es
te de a alege un 
nar și un Birou

Consiliu revoluțio- 
Politic al acestuia.

pentru reorganizarea 
din Congo

Sosit la Khartum, în drum spre 
Congo, Gaston Soumialot a avut con
vorbiri cu primul ministru sudanez 
Khalifa, care și-a reafirmat sprijinul 
față de insurgenți. Intr-o declarație 
făcută unor ziariști, Soumialot a 
spus că „problema congoleză va 
putea fi rezolvată numai atunci cînd 
poporul va obține victoria și ade
vărata independență". In ce privește 
declarația lui Moise Chombe că „re
concilierea va fi obținută numai prin 
alegerile ce se vor ține", Soumialot 
a spus că „încercările de a orga- 
niza această parodie numită alegeri 
nu vor putea duce la rezolvarea pro
blemei congoleze".

din
în-
din

SELMA

Noi demonstrații ale populației 
de culoare

Acțiuni ale armatei de eliberare națională 
a Omanului împotriva trupelor engleze

CAIRO 12 (Agerpres).
Reprezentanța permanentă a Oma

nului la Cairo, a difuzat un comu
nicat asupra operațiunilor militare 
desfășurate de armata de eliberare 
națională a Omanului împotriva tru
pelor engleze de ocupație. In regiu
nea As-Sahar, detașamentele armatei 
de eliberare națională au atacat cu 
succes o tabără militară provocînd 
pierderi dușmanului. Unitățile

partizani care acționează în locali
tățile Dali 
aer cîteva
lă militară
luptă.

și Havasiva au aruncat în 
mașini militare. O parru- 
engleză a fost scoasă din

fvilițla Iii „№iloir-4“
WASHINGTON 12 (Agerpres).
Navă cosmică americană „Mari- 

ner-4“ a străbătut în cele 103 zile 
de la lansare (28 noiembrie 1954) 
peste 168 de milioane de mile, ceea 
ce reprezintă mai mult de jumătate 
din distanța Pămînt-Marte. Nava 
trebuie să parcurgă întreaga distan
ță pînă Ia 14 iulie, cînd va tran
smite prin , televiziune pe Pămînt pri
mele fotografii ale planetei Marte 
Fină acum au fost recepționate 16,5 
milioane informații emise de navă, 
în legătură cu spațiul cosmic ș;- cu 
pr< prii'e ei performanțe (iistantă 
etc).

din 
ulti-

NEW YORK 12 (Agerpres).
Joi seara, în orașul Selma 

statul Alabama, care a fost în 
mele zile teatrul unor puternice de
monstrații ale populației de culoare 
în sprijinul respectării drepturilor ce
tățenești, s-a anunțat că pastorul alb 
James Reeb, sprijinitor activ al lup
tei negrilor, a încetat din viață, ca 
urmare a atentatului căruia i-a că
zut victimă, în urmă cu două zile, 
într-un cartier din Selma. Imediat 
•Jupă aceea, cîteva sute de negri s-au

au ma
să ne

Congre-

strîns în fața baricadelor ridicate 
de poliția locală pe strada care duce 
spre clădirea tribunalului și 
nifestat scandînd: „Vrem 
fie respectată libertatea".

James Farmer, directorul
sului pentru egalitatea rasială, a a- 
nunțat la New York că, dacă pre
ședintele Johnson nu va țîfabora o 
lege care să garanteze dreptul de 
vot al negrilor și nu va trimite agenți 
federali în Alabama, va fi organizat 
un nou marș spre Washington.

<

de

In ajunul alegerilor din Argentina

я Infirmierele morții“ 
au fost ••• achitate!

BONN 12 (Agerpres).
Cele 14 „infirmiere ale morții", 

judecate pentru a fi participat la uci
derea unui număr mare de bolnavi 
mintali în cadrul programului n-azist 
de eutanasie, au fost achitate vineri 
de un tribunal din Munchen. Aproa
pe 10 000 de bolnavi internați în 
spitalul Obrawalde-Meseritz au fost 
exterminați din ordinul autorităților 
naziste. Procesul desfășurat timp de 
cîteva săptămîni a scos la iveală 
mărturii și documente care au dove
dit participarea acuzatelor la uci
derea unui mare număr de pacienți. 
Totuși, tribunalul a pronunțat o sen
tință de achitare sub pretextul că 
acuzatele au îndeplinit doar ordinele 
superiorilor lor.

BUENOS AIRES 12 (Agerpres).
In Argentina au loc 

legeri parlamentare în 
și în districtul federal 
res, pentru reînnoirea 
din cele 192 de locuri 
Deputaților. La acestea 
încă patru locuri rămase vacante în 
urma deceselor 
depuiați.

Caracteristica 
niei electorale, 
gențieî, au luat 
care „nu există 
ideologice"

duminică a- 
16 provincii 
Buenos Ai- 
a jumătate 
din Camera 
se adaugă

sau demisiei unor

interzis și organizarea de demonstra
ții publice.

In așteptarea rezultatelor alegeri
lor observatorii politici din Buenos 
Aires sînt unanimi în a aprecia că 
succesele obținute de peroniști în 
alegerile din provincile Catamarca, 
Formoza și Rioja constituie un pri
lej de' îngrijorare pentru grupările 
antiperoniste.

NICOSIA 12 (Agerpres).
Președintele Makarios s-a întîlnit 

la 11 martie cu generalul Thimaya, 
comandantul forțelor armate 
O.N.U., 
Carlos 
special 
O/N.U. 
regiunea 
situat pe șoseaua Nicosia-Limassol, 
ciprioții turci au instalat o tabără. 
Guvernul cipriot a protestat pe lin
gă forțele O.N.U., arătînd că insta-

ale
cudizlocate în Cipru, și

Bernardes, reprezentantul 
al secretarului general al 

Ei au discutat situația din 
Kofinou, unde într-un sat

Comunicatul comun libano-tunisian

larea taberei 
a ciprioților 
controlul în această 
ții turci au declarat 
Kofinou au fost 
destinate refugiaților", ; 
nu are caracter militar.

☆

NICOSIA 12 (Agerpres).
In cursul conferinței sale 

lînaie de presă, președintele 
a declarat că 

încă nici o ho- 
înlocuirea con- 
Cipru. Preșe- 
dacă gu-^rnul

a constitui o încercare 
turci de a-și extinde 

regiune. Ci.prio- 
însă că în zona 
ridicate „corturi 

și că tabăra

săptă- 
Cipru- 
guver-

IRI SP
MOSCOVA 12 (Agerpres).
Comentatorul de șah al agenției 

TASS, I. Rohlin, transmite că 
iul campion al lumii, Mihail 
vinnik, s-a retras din turneul 
tru campionatul mondial Ia care 
ticipă 8 mari maeștri.

Potrivit regulamentului F.I.D.E., 
în locul lui Botvinik, la campiona- 

lua parte marele 
Efim Gheller.

fos- 
Bot- 
pen- 
par-

tul mondial va 
maestru sovietic

HELSINKI 12
■ Campionatul mondial de hochei 

gheață se apropie de sfîrșit. I 
cele 8 echipe care joacă în grupa 
A . pentru cucerirea titlului suprem 
doar formațiile U.R.S.S. și R. S. Ce
hoslovace nu au cunoscut pînă acum 
tnfrîngerea. Astăzi sîmbătă. la Tam
pere, hocheiștii sovietici și cehos
lovaci se vor întîlni în meciul de
cisiv care va lămuri soarta compe-

(Agerpres).
I pe
Din

principală a campa- 
la care potrivit a- 
parte partide între 
puternice deosebiri 

este că s-a desfășurat
mai liniștit, decît toate celelalte cam
panii anterioare. întreaga propagandă 
pentru susținerea candidaților pro
puși a fost făcută mai ales prin ma
nifeste, afișe, emisiuni la radio și te
leviziune și prin foarte puține mi
tinguri și întruniri publice. O altă 
particularitate este că toate partidele 
au fost libere să propună candidați 
și să participe la alegeri, cu excep
ția Partidului comunist, căruia i s-a

BEIRUT 12 (Agerpres).
La Beirut a fost dat publici’ătii 

«omunicatul comun privind convorbi
rile ce au avut loc între Charles He- 
iou, președintele Libanului, și Habib 
Burghiba, președintele Tunisiei. Co
municatul subliniază voința celor doi

șefi 
rea ]

, celor 
state 
rării

In
examinate unele probleme ale situa
ției internaționale.

RTIVE
tiției. In perspectivă, un meci pa
sionat, de mare interes sportiv, ce 
va putea fi urmărit astăzi sîmbătă 
și de telespectatorii romîni, cu în
cepere de la ora 14.

Vineri ,în grupa A, reprezentati
va R. D. Germane a învins 
(3-1, 2-0, 0-0) selecționata 
gîei.

Vineri seara s-a încheiat
grupei B, pe primul loc clasîndu-se 
echipa R. P. Polone.

Duminică se dispută ultimele me
ciuri al grupei A: S.U.A.-Norvegia; 
R. S. Cehoslovacă-Suedia și U.R.S.Ș.- 
Canada.

cu 5-1 
Norve-

turneul

ma 
tre 
ros 
au 
de

ROMA 12 (Agerpres).
In „Cupa orașelor tîrguri" la Ro

s-a disputat meciul de fotbal din- 
echipele A. S. Roma și Ferencva- 
Budapesta. Fotbaliștii maghiari 
terminat învingători cu scorul 

2-1 (1-0).

de stat de „a acționa în vede- 
punerii

■ două
: arabe,

cauzei
cadrul

în aplicare a hotărîrilor 
conferințe ale șefiilor de 
precum și în scopul apă- 
comune arabe".

convorbirilor au mai fost

ra 
lui, Alakarios, 
nul cipriot nu a luat 
tărîre în legătură cu 
tingentului turc din 
dintele nu a precizat _
său va accepta pînă la urmă princi
piul schimbării acestui contingent 
care, potrivit unor surse turcești, ar 
trebui să aibă loc în luna aceasta.
Pe de altă parte, guvernul cipriot 
a hotărît, potrivit unui purtător de 
cuvînt al acestuia, să cheme un nou 
contingent sub arme.

Extinderea agresiunii în Vietnam

Agravarea pe care a cunoscut-c 
în ■ ultima săptămînă situația din 
Asia de sud-est, ca штаге a agre
siunii împotriva R. D. Vietnam, a 
provocat legitima îngrijorare a opi 
niei publice mondiale. In ciuda va
lului de proteste ce a urmat bom
bardamentelor aviației americane la 
7, 8 și il februarie asupra unor lo
calități din R. D. Vietnam, la 2 și 
8 martie, avioane cu reacție, deco- 
lînd de pe navele flotei a 7-a și de 
pe bazele din Vietnamul de sud, au 
ptovocat noi pagube materiale și vic
time omenești.

Comentatorii de presă subliniază 
că angajarea tot mai directă a for
țelor armate americane este caracte
ristică acestei etape a războiului din 
Vietnamul de sud. Se vorbește tot 
mai deschis de schimbarea rolului 
din „protector" 
pant .direct" 
comentariu consacrat comunicării fă
cute de Ambasada S.U.A. din Sai
gon, corespondentul din Washington 
al agenției. Associated Press, Fred 
Hoffman, scria i „Dezvăluirea că

pericol pentru
S.U.A. folosesc avioane de război cu 
reacție pilotate de nord-americani 
chiar în interiorul Vietnamului de 
sud marchează o retragere de pe po
ziția, potrivit căreia forțele armate 
nord-americane se află în această

în lume
din R. D. Vietnam, 

problemelor legate de 
în-

• • •

Cronica evenimentelor 
internaționale

și nu pentru a participa la 
propriu-zis“. 
urmată de

din S.U.A.
cercurile extre- 
pentru găsirea

țară pentru a da sfaturi sud-vietna- 
mezilor 
războiul

Calea 
miște
unei posibilități de ieșire din impa
sul în care se afilă Vietnamul de sud. 
implică serioase primejdii pentru 
cauza păcii în Asia de sud-est și înîn acela de „partici-

la operațiuni. Intr-un întreaga lume. In fața acestei stări 
de lucruri, țările socialiste, și ală
turi de ele întreaga opinie publică 
mondială, inclusiv numeroase cercuri 
politice din S.U.A., au protestat cu 
fermitate împotriva acțiunilor mili-

pacea
tare agresive

In rezolvarea
Vietnam, interesele păcii impun
cetarea neîntîrziată a atacurilor îm
potriva R. D. Vietnam și a ameste
cului S.U.A. în treburile interne ale 
poporului sud-vietnamez, 
forțelor armate -străine din 
țară, aplicarea cu strictețe a 
rilor din 1954 de la Geneva 
vire la Vietnam, respectarea 
lui poporului vietnamez de 
zolva singur problemele.

Poporul romîn, pronunțîndu-se 
pentru promovarea în viața interna
țională a unei linii de destindere și 
coexistență pașnică între statele cu 
sisteme sociale diferite, respinge ac
tele săvîrșite de forțele armate ame
ricane împotriva R. D. Vietnam. In 
recenta sa declarație guvernul R.P. 
Roinîne condamnă aceste acțiuni a- 
gresive, calificîndu-le drept „acte de . 
război ce nu pot fi justificate prin 
nimic, săvîrșite împotriva unui stat 
independent și suveran".

retragerea 
această 
acordu- 
cu pri- 
dreptu- 

a-și re
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